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PARETS pàg 14

GRANOLLERS pàg 10

Preocupació a Can Cerdanet
per una onada d’intents de
robatori en diverses cases

Aragonès mostra el seu
compromís amb el comerç
en una visita a la ciutat
22 anys
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Reclamen millores laborals
a l’Hospital de Granollers
Foto: Xavier Pi/ACN

Més de 500 treballadors denuncien les actuals condicions i la direcció ja treballa per capgirar la situació pàg 10

HANDBOL pàg 20

Kaba Gassama: “Créixer
al BM Granollers des de
l’aleví va ser increïble”
A FONS pàgs 12 i 13

La majoria ho té clar

La política que ve:
així és la pedrera local

Convenciment general amb la vacunació dels fills pàg 3

MOLLET pàg 11

Polèmica per la protesta
d’Al Huda a casa de Monràs
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Confiança generalitzada
» Ja fa un mes que els nens d’entre 5 i 11 anys es poden vacunar i la comarca té totes les cites plenes
» Tot i que la vacuna inspira més convenciment que desconfiança alguns pares no volen vacunar els fills
Olga García
VALLÈS ORIENTAL
Opinió 1: “Crec en la vacuna i penso que és necessària perquè no
serveix de res que els adults la tinguem, si els nostres fills segueixen
transmetent i propagant el virus”.
Opinió 2: “No em dona confiança posar al meu fill una vacuna
que encara té tantes incògnites:
no se sap ni les dosis que fan falta, ni si tindrà efectes a llarg termini, ni si serveix per a totes les
mutacions del virus…”
Amb aquests dos arguments
el canovellí Paco Sáez i la granollerina Mireia Aguilar deixen clara la seva postura davant la vacunació pediàtrica. Una versió a
favor i una altra en contra que demostren que la posició dels pares,
ara que ja fa un mes que els infants d’entre 5 i 11 anys s’estan posant el vaccí, és ben diferent. Les
xifres de vacunació, però, estan
demostrant que l’opinió favorable de Sáez està molt més estesa.
CITES PLENES
La por als efectes secundaris és un
dels arguments més repetits dels
antivacunes. Però, tot i això, el
CAP de Sant Miquel, de Granollers, el de Plana Lledó, de Mollet
i el de Corró d’Avall, que són els
tres únics punts de vacunació
pediàtrica de la comarca, ja fa setmanes que tenen totes les cites del
mes ocupades. Un fet que mostra
que la majoria de pares opten per
vacunar els seus fills, sobretot ara
que la situació epidemiològica
torna a empitjorar, amb un augment de casos, de les restriccions i, en general, de la por al coronavirus. Encara que l’òmicron
està fent saltar les alarmes, no és
motiu suficient per a aquells qui
tenen clar que no volen que els
seus fills siguin partícips del que

Aguilar considera “un testatge
massiu en humans”. “Jo m’he vacunat i el meu marit també i si ens
ha de passar alguna cosa ho assumirem perquè és una decisió
que hem pres nosaltres mateixos”, diu la granollerina. “Però, i
si la vacuna li fa algun efecte irreversible al meu fill? Em sentiria molt malament i molt culpable perquè hauré estat jo qui
hagi decidit vacunar-lo”, afegeix.
Però, i si per no vacunar-lo és la
covid-19 qui li acaba fent mal?
Realment, les dades mostren
que són molt pocs els infants que
acaben hospitalitzats pel virus,
perquè més del 50% són asimptomàtics i els que tenen símptomes són molt lleus, equivalents a
un refredat. De fet, aquest és l’argument al qual s’acull Aguilar.
Però, segons han transmès des del
CAP Sant Miquel, a mesura que
s’han anat fent proves als nens s’ha
vist que hi havia més casos dels
que es pensava i un tant per cent
petit pot patir efectes greus.

Des del 15 de desembre els nens d’entre 5 i 11 anys ja es poden vacunar. Foto: Xavier Pi/ACN

Per això, Sáez va vacunar els
seus dos fills abans de Nadal.
“Com que ens reuníem amb la família calia extremar precaucions”,
pensa el canovellí. A més, segons
explica, preveien que els nens
passessin molt de temps amb
els avis i, “tot i que ells ja tenen la
tercera dosi, si es poden evitar riscos, molt millor”, afegeix.

restaurant amb el meu fill, ho
faré sense cap problema”, explica.
Mentrestant, l’evolució de la
pandèmia ha fet que la tornada a
la feina i a les escoles després de
Nadal hagi estat complicada, perquè en la darrera setmana els

“SER RESPONSANBLE PER ELLS”
Les vacunes dels infants, però, no
són les mateixes que reben els
adults. Tot i que la base de la vacuna és la mateixa, l’ARN missatger, es posa una dissolució diferent, amb menys quantitat però
igual d’eficaç. “A mi això no m’acaba de convèncer i que juguin
amb el meu fill com si fos un conillet d’índies no ho permeto ni ho
permetré mai”, diu Aguilar, que
assegura que assumirà les conseqüències i deixarà de fer el que calgui si es comença a demanar el
passaport covid als nens. “Si he de
quedar-me a casa i no anar a un

4L’òmicron està fent que la
comarca arribi a xifres rècord de contagis i els hospitals vallesans tornen a
estar plens. A més, el risc de
rebrot segueix sent molt alt
i les defuncions per covid19 també han crescut lleugerament. Per això, els experts continuen insistint
en la vacunació.

L’EVOLUCIÓ DE LA
SISENA ONADA

contagis han arribat a més de
2.700 casos a la comarca. La xifra
més alta de tota la pandèmica.
“Però tenint els nens vacunats

em quedo més tranquil”, explica
Sáez, que pensa que no vacunar els
fills és una irresponsabilitat.
“La vacuna és una manera de
protegir els més petits, però també tota la societat perquè, al cap i
a la fi, els nens són nens i van amb
les mans brutes, es treuen la mascareta i si et despistes també es
mengen els mocs entre ells”, diu
rient. “Per això no els pots demanar responsabilitat i has de ser tu
responsable per ells”, afegeix.
Una responsabilitat amb la
qual, en general, sembla que s’està complint, ja que els CAP vallesans valoren molt positivament la resposta que, per ara, està
tenint la vacunació pediàtrica.
Un ritme en el qual esperen seguir, encara que la majoria d’hores disponibles per vacunar els
nens estiguin ja reservades i alguns pares hagin d’esperar més
del que els agradaria. “Però només així serem capaços de posar
fi a aquest malson que sembla
que no acaba mai”, conclou Sáez.
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La lupa

Fem possible l'impossible
Foto: ACN

per Lucía Delgado, portaveu de la PAH

E

l 14 de desembre passat, al ple del Congrés
dels Diputats es va tancar la porta a la proposta de Llei de garantia del dret a l'habitatge
digne i adequat, redactada pels moviments
socials que defensen el dret a l'habitatge i amb el suport de més de 150 entitats socials i sindicals i 9 grups
parlamentaris que van registrar-la el 30 de setembre.
El PSOE va decidir no acceptar a tràmit la proposta de la gent, la del carrer, votant no al tràmit parlamentari amb PP, Ciutadans i VOX.
El 2018, el mateix Pedro Sánchez, en una proposta
similar, en aquell cas la Llei d'habitatge de la PAH, va
decidir votar-hi a favor. Potser perquè no governava?
Que qualsevol partit polític no té credibilitat ja ho teníem clar el 15-M. Que PP i PSOE són la mateixa cosa,
per descomptat. Però és que, a més, els suposats partits nous, com Podem, o no tan nous –sinó producte de canvis de nom–, com Junts per Catalunya, ens
han demostrat que tampoc no s'hi pot confiar.
Podem juga a dos bàndols: quedar bé amb el PSOE
per no trencar el govern i alhora amb els moviments
per l'habitatge. Registrant la proposta del carrer al costat de 8 partits més i lloant el text legal, i 5 dies després traient un text amb el PSOE dient que solucionarà el problema de l'habitatge. I... sorpresa! No hi ha
cap mesura per aturar els desnonaments, per exemple. Entre mil qüestions més, el text presentat és un
text buit i no garanteix el dret a l'habitatge. El movi-

ment per l'habitatge demana explicacions, ens les donen, rebaixen l'optimisme i accepten que el text s'ha
de millorar, que així no serveix per a ningú. Bé, sí: per
als bancs i els fons d'inversió, que continuaran desnonant i apujant els preus del lloguer impunement.
El dret a l'habitatge no va d'esquerres o de dretes: va de drets humans
Reprenem el diàleg, ja que la proposta de la ciutadania, gràcies a la CUP i Bildu, arriba al ple del 14
de desembre per decidir si es pren en consideració o
no. El resultat, però –ja us he fet spoiler a l'inici–, re-

El dret a l'habitatge no va
d'esquerres o de dretes:
va de drets humans
sulta ser un gir de guió. A una hora de la votació, Podem retira la signatura de la proposta legislativa, encara que hi vota a favor. Per què? Encara estem esperant la resposta. A efectes pràctics, és veritat que no
canvia el resultat de la votació, però clarament demostren que són permeables a la pressió del PSOE i
que prefereixen saltar-se els acords establerts amb la
ciutadania, amb el carrer, amb les persones que són
desnonades cada dia. Resultat? Confiança trencada.

Amb Junts per Catalunya ha passat una cosa
semblant. Registren, juntament amb el Grup promotor de la Llei 24/2015, un text el juny, es comprometen a tenir aprovada la llei a l'octubre i, en
comptes d'això, presenten 11 esmenes a la seva pròpia llei que retallen el text i que ataquen el seu ADN.
Resultat? Confiança trencada.
És clar que als moviments socials com la PAH
no ens paralitzen les actituds dels partits polítics,
sinó que això ens dona força per continuar portant,
amb més motius i des de l'apartidisme, la dignitat i la paraula, les nostres reivindicacions a tots
els ajuntaments, parlaments i al Congrés, governi qui governi.
Vam acabar l'any amb unes metes que aconseguirem. A nivell de Catalunya, tenir una llei vigent
a principis d'aquest 2022 que obligui els grans propietaris a fer lloguers socials i que ens permeti deixar enrere el tsunami de més de 26.000 desnonaments. A nivell estatal, introduirem a les esmenes
les nostres demandes històriques: stop desnonaments, lloguer social i augmentar el parc públic de
lloguer amb habitatges buits propietat de bancs. Som
les que fem possible l'impossible.
La PAH fa 12 anys que aconsegueix petites
grans victòries i ho seguirem fent dia a dia, perquè
sabem que el dret a l'habitatge no va d'esquerres o
de dretes: va de drets humans.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@aladdin_azr

Moren dues persones
asfixiades en una barraca a Montcada i Reixac.
La manca d’habitatge digne per a tothom continua causant morts evitables. L’incendi de plaça Tetuan i el de la
nau de Badalona són precedents tràgics i recents que, malauradament, no
han servit perquè res canviï.

@rogertugas
El 2021 es van detectar,
com a mínim, 106 variants de la covid a Catalunya. Només 3 (Alfa, Delta i Òmicron)
van arraconar la precedent i van empitjorar la pandèmia. Calma, no cal
tornar-nos bojos amb cada variant
que aparegui a algun país, el més probable és que sigui anecdòtica.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès), Francisco Javier
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@punsix
La Prefectura de Mossos canvia quasi totes
les cares. La nova direcció
envia exalts càrrecs del cos a comandar
comissaries de territori, allunyant-los
així de la presa de decisions. Un dels
canvis més destacats és el de l’excap
d’investigació Toni Rodríguez, a qui
destinen a Rubí.

Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada (Districtes de Barcelona), Anna Utiel
(Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

@joanaverdera
[Sobre la nena que va
dir trigo en lloc de blat
a un concurs de TV3] Per
als que creieu que l’etiquetatge en català és prescindible, ja ho veieu. Quan
no tens els noms dels aliments de cada
dia disponibles en la teva llengua, no els
tens en ment, no et venen al cap i es van
substituint pels de la llengua dominant.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Els semàfors

per Ara Parets ERC

pàgina 10

Els veïns de Can Gili i la Terra
Alta de Granollers han
qüestionat el servei d’Agbar,
l’empresa que gestiona l’aigua a
la ciutat, després que una avaria
els deixés sense aigua gairebé
dos dies. Això ha fet que alguns
reclamin la gestió pública.

Agbar

Decisions compartides

Els treballadors del centre han
demanat millores laborals
davant la impossibilitat de tenir
conciliació familiar, entre altres
coses. Des de la direcció ja s’han
compromès a solucionar tots
els problemes que el personal
mèdic ha denunciat.

Foto: Ara Parets ERC

Hosp. Granollers

Safata d’entrada

pàgina 10

PAH Mollet

La Vasi i la seva família han
signat un lloguer social
després de mesos lluitant per
aconseguir-lo. Una fita que no
hagués estat possible sense
el suport de la PAH Mollet,
que ha estat treballant fins
a trobar-los una solució.

El + llegit

pàgina 11

líniavallès.cat

1

Aragonès es compromet a reforçar
el comerç local en la seva visita a Granollers

2

Brian Bartés: “Dimarts se’m jutjarà
per unes idees i no per uns fets”

3

Treballadors de l’Hospital de Granollers
s’uneixen per reclamar millors condicions

4

La decisió més difícil

5

Els castellers de Mollet preparen
el 30è aniversari amb sorpresa

F

a pocs dies vam saber, a
través d’un comunicat fet
públic, que l’Agrupament
Escolta i Guia Sant Jaume s’havia desvinculat de l’organització
de la Cavalcada dels Reis d’Orient 2022, i ho havia fet després
de no arribar a un acord amb l’Ajuntament de Parets.
La gent del cau sí que va participar en el recorregut de la cavalcada i ho va fer com una entitat més, com també Rodola, Ara
Sarau o els Diables.
Certament, que l’Agrupament
Escolta i Guia Sant Jaume es
plantés i es negués a liderar l’organització de la cavalcada de Reis,
pocs dies abans de la seva celebració, no va ser una bona notícia.
La gent del cau havia organitzat la cavalcada paretana des
del 1967, fa quasi 55 anys, però
ja des del 1965 i juntament amb
els Patrullers i el grup Les Branques, de la Parròquia de Sant Esteve, van començar a fer les carrosses dels Reis d’Orient.
Casualitat o no, l’absència de l’Agrupament es va traduir en una de
les cavalcades menys lluïdes que ha
tingut Parets en els darrers anys.

Va ser una cavalcada on va
faltar brillantor i il·lusió, i on
vam poder comprovar que les
carrosses dels tres Reis d’Orient estan obsoletes i que cal
una inversió municipal per
afrontar la seva renovació, en
la mateixa línia que el Govern
Plural va fer l’any passat amb
l’adquisició de nous remolcs de
propietat municipal.
Des d’Ara Parets ERC pensem que cal posar en valor tota
la feina feta durant tants anys per
l’Agrupament Escolta, un reconeixement a la bona feina dels i
les caps, els pares i mares i els
nens i nenes que sempre, amb
bona voluntat, havien col·laborat en aquesta activitat festiva.
En l’organització d’una cavalcada com la nostra cal que
les decisions siguin compartides, i més amb l’entitat que
durant tants anys n’ha liderat
l’organització.

Cal recuperar l’esperit de
l’entesa del pacte que el 1998
van signar l’exalcalde Joan Seguer amb Joan Ferré, acord que
va permetre la cessió d’ús de la
masia de Can Jornet als escoltes paretans. Va ser el resultat
del diàleg entre les dues parts i
d’un mutu reconeixement.
Aquesta sensibilitat també
es va reflectir en la signatura de
la renovació de l’acord, que el
Govern Plural va tirar endavant
el setembre de 2019.
Pensem que hi ha temps
per reconduir la situació i
que els polítics hem de contribuir a donar un major protagonisme a les entitats, a
escoltar-les i a tenir-les més
en compte.
De vegades a alguns se’ls
oblida que hem estat escollits
per servir als paretans i les paretanes i no pas per governar a
base de decrets i imposicions.

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

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

A les xarxes

#ElPreuDelsTests

@324cat: “Entrarem en el control dels
preus”: Sánchez assegura que regularan el
preu dels tests d’antígens un cop ja no hi
ha problemes de subministrament.

#5PositiusAClasse

@pauv1979: Ja no es fan cribratges a les
escoles i tampoc és fan PCR als CAP, mai
sabreu si hi ha 5 positius o 22. S’han acabat els confinaments.

#ElDiàlegQueNoArriba

@agenciaacn: Pedro Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de
diàleg però assegura que “n’hi haurà més
d’una” el 2022.
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Mirada pròpia

n l’actual transició nacional, allò que en
diem l’àrea metropolitana és, per a molts,
un territori massa desconegut, vist amb
més prevenció que respecte, un ‘problema’
que cal suportar i en tot cas tractar amb una bona tàctica pensada només en clau de ‘sí o no’. (…) Però resulta que
els barris que la conformen, tan vius i acolorits, tan diversos,
en realitat són ben poc perifèrics; no es conformen a ser
objectes del màrqueting polític de torn. Ben al contrari,
reclamen avui la seva centralitat en la història recent del
país, el seu lloc en el procés constituent actual. (…) Cal trepitjar aquests barris no pas per explicar la bona nova, sinó
per entendre una mica millor qui
som (i qui serem, especialment
quan siguem independents)”.
“(…) No es tracta pas d’alentir
ni d’aigualir res, sinó d’entendre
que construir un estat és un procés
col·lectiu que, perquè tingui èxit,
s’ha de basar en el reconeixement
de tots els accents possibles. Per
aconseguir-ho cal empatia, no només eloqüència; saber escoltar,
no només recitar el corol·lari de
raons; somriure més, insultar menys; explicar on volem anar, no només d’on volem sortir…”.
“Són històries d’èxit que no cal
inventar, sinó ‘tan sols’ reconèixer.
Formen part d’un relat de país
amb el qual jo em sento més a
prop i crec que poden ser eines
útils per a un procés constituent
més profund i enriquidor… I amb
més opcions d’èxit.(…) Vegem algunes d’aquestes realitats que o bé
oblidem o bé donem alegrement
per descomptades:
> Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet
que a principis dels vuitanta van garantir l’èxit del model d’escola catalana amb una sola línia (la immersió) i
que, malgrat les grans quantitats de diners i recursos abocats a fer néixer un conflicte on no existeix ni existia, continuen mantenint com a absolutament residuals les demandes de doble escolarització.
> Les famílies castellanoparlants (tants amics meus)
que han decidit fer del català la llengua de relació amb els
fills… Famílies que han vibrat, vibren (i vibraran) amb la

per Oriol Lladó
‘Roja’ i que, en canvi, s’han compromès amb el que és més
íntim i valuós, la llengua. Són també els avis i les àvies que,
ara que per fi tenen una mica de temps, participen en experiències com En Català Llegim i Parlem i que volen
aprendre el català per ajudar a fer els deures als seus nets.
> Els activistes que van manifestar-se a les acaballes
de la dictadura, aquells ‘altres catalans’ de Candel que, tot
desafiant la legalitat del moment, van lluitar per uns barris més dignes o, més recentment, per un rebut de l’aigua
més assequible. Una part d’aquells ‘veïns’ la trobem avui
en moviments socials que treballen incansablement per
ciutats més justes, reactivats amb la PAH o els tancaments

dels CAP. Segur que hi ha moltes coses a agrair, i a aprendre, d’aquelles lluites passades, i presents.
> Els artistes que amb un esprai, amb unes palmes
o amb una càmera de vídeo han fet de la ‘barrecha’ cultural la carta de presentació i ens han regalat grans obres en català, castellà, àrab o urdú… I que tan bé expliquen el lloc d’on són, que tan bé expliquen el seu (i
el nostre) país.
> Els casos de tants i tants joves que en aquests barris tan castigats per la crisi han acabat la carrera amb
nota gràcies a l’esforç d’ells i de les seves famílies quan

Les millors

perles

l periodista Lluís Canut assegura que Gerard Piqué és el
jugador del Barça que més cobra: 28 milions d’euros. Piqué
el desmenteix amb una captura de pantalla del 50% de la seva
nòmina i els mortals encara estem paint la xifra: 2.328.884,39 €.

E

assar Cap d’Any a la neu sona bonic, oi? Segurament les
21 persones que van començar el 2022 atrapades en un
telefèric als Estats Units durant ni més ni menys que 15
hores no hi estan gaire d’acord. Haurien preferit ser a casa.

P

ue et faci por vacunar-te però que l’alcohol i el cànnabis et
semblin imprescindibles. Li ha passat a molta gent al
Quebec, on la vacunació s’ha disparat des que s’ha anunciat que
caldrà el passaport covid per comprar aquestes substàncies.

Q

ls Reis d’Orient són màgics, però també els passen
coses humanes. Per exemple, a Orpesa (Castelló) van
arribar per mar i el vent els va fer caure a l’aigua, mentre
que a Elda (Alacant) el rei Gaspar va caure del camell.

E

tenien tan poc a favor. Joves que han desafiat la inèrcia d’abandonar els estudis, malauradament encara ben
present en el seu entorn”.
“És aquest un recull interessadament en positiu, però
no per això menys real. (…) De moment, que aquestes
línies almenys serveixin, per a qui les vulgui llegir, com
a recordatori que la condescendència i el paternalisme
són pèssims companys de viatge. Els catalans que viuen a l’àrea metropolitana o en algunes zones del camp
de Tarragona no són un problema, sinó part de la solució, i en tot cas, i sobretot, són País, en majúscules. No
pas el país que volem deixar enrere, sinó el país que tenim i tindrem davant”.
Les línies precedents formen
part d’un apunt al meu blog escrit
a finals del 2012, ja fa 9 anys! De vegades m’agrada fer aquests exercicis d’arqueologia textual, i més
quan hi veus reflectit amb sorprenent nitidesa el temps present.
Tot plegat ve a tomb del projecte
(Re)voltes d’Òmnium, una iniciativa que mostra la tantes vegades
(mal) citada ’Catalunya real’: diversa, rica i enxarxada en tantes
#lluitescompartides i que desborda tot intent de simplificació. Aquestes darreres setmanes s’ha fet una
marató d’aquestes convocatòries cíviques arreu del país; el país que té
forma de ciutat, el país que té forma de poble, i també, naturalment, en territori Línia. Es tracta
d’unes passejades guiades en grup
per barris o pobles i que tenen com
a fil conductor els relats en primera persona de les persones i les entitats protagonistes de les lluites i els processos de transformació social que hi han tingut lloc. Sant Roc o la Mina
han estat dues de les cites en clau de comarca.
(Re)voltes mostra la Catalunya del punt i seguit, la
que no es dona mai per acabada, la que busca una altra frase, un relleu que no s’acaba. La que ens obliga a
parar la mirada (i l’orella) en carrers i places que no són
un mer decorat en la nostra vida apressada. I en aquest
llenç que es va pintant, la idea de reconèixer-nos —en
realitat era el que inspirava el meu apunt del 2012— hi
és central. I plenament vigent.
Foto: AMB

“E

(Re)voltes en la Catalunya del punt i seguit

Albert Cadanet / ACN
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La guerra de la comunicació climàtica
Foto: Pexels

per Marc Cerdà, ambientòleg

@EvaPiquer: Que només els adults no
vacunats puguin agafar-se la baixa quan
tenen fills contagiats de covid és un disbarat que ja s’hauria d’haver resolt.

ticament tota la informació sobre el canvi climàtic que
rebem dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials té una forta càrrega negativa. En canvi, la gran quantitat de projectes amb responsabilitat social i ambiental que promouen la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, des de l’agroecologia fins a les cooperatives d’energia renovable, entre molts d’altres, no tenen quota
de pantalla. Tampoc en els mitjans de comunicació públics. Són realitats que escapen dels noticiaris i de les tertúlies intencionadament.
Sense imaginaris col·lectius propositius i positius, sense conèixer que hi ha alternatives diferents del model de
desenvolupament actual, sense ser conscients que hi ha
una altra manera de viure, produir i consumir és molt
difícil pensar que hi ha una sortida a aquest atzucac climàtic i ecològic en el qual hem entrat. Però, alhora, és
molt fàcil caure en el catastrofisme, pensar que no podem fer res, que tot està perdut o, en tot cas, creure que
un miracle tecnològic solucionarà aquest desgavell.
No deixar-se portar pel catastrofisme és el principal
repte de la comunicació climàtica. Una tasca molt difícil i que ha obert, perquè no dir-ho, apassionants debats
entre les companyes que en major o menor mesura parlem de canvi climàtic. En un llibre que vaig comprar a
la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona i que es
titulava La catàstrofe i el catastrofisme, s’afirmava que
les catàstrofes són discontinuïtats que es presenten en
l’evolució d’un sistema.
No estic del tot segur de ser capaç d’afirmar que
l’actual canvi climàtic arribi a ser una catàstrofe en un
futur pròxim. El que estic convençut és que en el terreny de la comunicació climàtica, malauradament, el
catastrofisme impregna la majoria de discursos. Per
això, transformar la por, el desassossec o l’ecoansietat en accions positives i transformadores ha de ser
una prioritat. No fer-ho sí que seria catastròfic, i darrerament anem massa servides de calamitats per permetre’ns el luxe de no actuar.

@Hibai_: Hay 3.882.369.039 personas (el
49,8% del mundo) vacunadas contra la covid y los negacionistas siguen diciendo
que son vacunas “que no se han probado”.

“

Transformar la por,
el desassossec
o l’ecoansietat
en accions positives
i transformadores
ha de ser una prioritat

“

S

i llegiu el darrer informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, haureu de fer un autèntic exercici d’autocontrol emocional per evitar caure en el desassossec. Qui ho ha fet sap del
que parlo. Portat a l’extrem, l’Associació Americana de
Psicologia va arribar a definir aquest sentiment com a
ecoansietat, és a dir, el temor crònic al cataclisme ambiental, i qui més ho pateix és el jovent.
Això s’explica en part perquè, d’una banda, les joves
són la generació amb més coneixement científic i consciència ambiental. I, de l’altra, són la generació amb un
futur planetari més incert i desolador de la història humana. Fet i fet, en podem dir ecoansietat, por, ansietat
o desassossec, però al capdavall, ¿qui no sent certa intranquil·litat en veure que el compte enrere climàtic, el
tic-tac de l’escalfament global, s’accelera mentre el
món s’ho mira de braços plegats?
Sentir neguit, en l’actual context climàtic, és una reacció natural de qui veu l’esdevenir dels fets com a espectador. Per aquest motiu, la por precedeix sovint una
certa impotència, un sentiment d’incapacitat per donar
resposta a l’enorme repte climàtic. Al capdavall, si individualment ens sentim sobrepassades pel context climàtic que se’ns presenta com a catastròfic, és més fàcil
que col·lectivament no reaccionem, de manera que la por
esdevé el millor mecanisme de control social.
Seria molt ingenu pensar que això és fruit de l’atzar.
Ans al contrari, com ja apuntava la periodista Naomi
Klein en el seu darrer llibre, tot plegat és el resultat d’aplicar, amb precisió quirúrgica, tècniques de psicologia
social a escala planetària. En aquest context, la imposició
d’una doctrina de xoc climàtica té l’objectiu de recordarnos permanentment que no podem fer res per aturar l’escalfament del planeta. I en aquesta guerra comunicativa no declarada, la no acció climàtica es tradueix en beneficis per a aquelles corporacions que van boicotejar la
Cimera del Clima de Glasgow.
De fet, si ens aturem a analitzar-ho, veurem que pràc-

Flaixos

@martacava: Últim dia de vacances i no
he pillat el virus. Espero que demà a la
feina em rebi l’Argimon amb una orquestra
i unes majorettes per celebrar aital gesta.
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Solidaritat | Entregats els diners de la Panda Raid
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Els dos policies locals que van competir a la Panda Raid, travessant el
Marroc en un Seat Panda, ja han entregat els diners recaptats a través de la
iniciativa. Han aconseguit 7.869 euros per a l’Hospital de Sant Joan de Déu.

L’Hospital ja treballa per tenir
millors condicions laborals
» Els professionals demanen millores per posar fi al malestar general
» Tant el centre com el Comitè s’han compromès a tirar-les endavant

SALUT4“El nostre malestar ha
arribat al límit”. Així començava
la carta que va presentar el col·lectiu ‘Ens Plantem’ a la direcció de
l’Hospital de Granollers i al Comitè d’Empresa, abans de Nadal.
Un grup, format per més de 500
treballadors del centre, que va decidir dir prou “davant la mala gestió del personal i de les seves
condicions laborals”, prosseguia
el document.
“Estem treballant moltíssimes hores perquè no hi ha infermeres, no ens donen una planificació horària i, per tant, la conciliació familiar se’ns fa impossible,
i a més les hores extra ens les paguen com volen”, lamenta una infermera de l’hospital, que ha preferit mantenir-se en l’anonimat.
Des de la direcció de l’hospital,
i també del Comitè d’Empresa,
s’han posat en marxa i, després de
fer dues reunions amb els professionals afectats, ja es treballa per
buscar solucions. “Ens hem donat

Alguns treballadors s’han unit per demanar millores. Foto: Hospital

de marge fins al febrer per acabar
amb els problemes que ja anàvem
tractant, encara que hi ha temes
complicats que van per llarg”, diu
la presidenta del Comitè, Fina
Sànchez, referint-se a la manca de
personal. I és que a Catalunya falten 11.000 infermeres i al centre
100. Un fet que ara es nota més
que mai perquè “ha coincidit la sisena onada amb què molta gent
ha agafat vacances, però també
amb baixes per covid”, afegeix.

Tot i això, segons el director de
persones, Carles Pla, “ja s’estan
aplicant canvis en el cas dels calendaris, fent més contractacions
indefinides i revisant els nivells de
carrera professional per determinar bé les tasques de cadascú”,
explica. “Però millorar les ràtios de
professional per pacient és més difícil, encara que també ho començarem a treballar”, afegeix.
Un fet que per a Sànchez és clau
per posar fi al malestar.

Aragonès mostra el seu
compromís amb el comerç

Aragonès, a la ciutat. Foto: Ajuntament

COMERÇ4“Recomençar coincidint amb el nou any”. Aquest és el
missatge que el president Aragonès llançava dissabte al comerç i
a la restauració local al seu pas per
la ciutat. Una visita institucional
que el president de la Generalitat
va aprofitar per conèixer l’eix comercial del municipi.
Can Baldufes, el restaurant
Layón o les botigues Joan Sitjes i
Dracs van ser alguns dels establiments que van rebre Aragonès.

“Locals històrics que demostren la
vitalitat econòmica del país”, deia
el president, i als quals la pandèmia els ha fet patir fins al punt de
plantejar-se abaixar la persiana.
Per això, Aragonès es va comprometre a impulsar polítiques de
reforç de l’activitat comercial a
Granollers i a altres ciutats catalanes. Un pas a favor del comerç
de proximitat per demostrar que
“davant les dificultats, Catalunya
tira endavant”, concloïa.

Una avaria aixeca les crítiques
a la gestió privada de l’aigua

SOCIETAT4L’avaria que dimarts
va deixar sense aigua a més de
500 veïns del barri de Can Gili i
la Terra Alta ha tornat a posar sobre la taula el debat de si la gestió d’aquest bé ha de ser pública
o privada. “Avui portem tot el dia
sense aigua pel trencament d’una canonada de fibrociment,
però el més preocupant és que
l’Ajuntament vol renovar aquesta concessió tot i la manca d’inversió que demostra tenir l’empresa concessionària”, denunciava un veí a Twitter.
Una opinió que es repetia a

la mateixa xarxa social davant el
malestar ocasionat per l’avaria.
“És una vergonya”, afegia una altra veïna en veure que la solució
temporal que els oferia Agbar
era instal·lar camions cisterna i
dipòsits d’aigua.
Però les crítiques continuaven inclús l’endemà quan un
nou problema tornava a deixar
els barris sense aigua perquè, segons informava Agbar, l’avaria
no es podia arreglar d’urgència
en trobar-se a quatre metres
de profunditat, sota les vies del
tren de la línia R3.

L’adeu definitiu a la Bimbo: en
marxa l’enderroc de la fàbrica

Estat de l’antiga fàbrica Bimbo, dimecres. Foto: Olga García

EMPRESA4La Bimbo Granollers
ja és història. I és que des de la setmana passada està en marxa
l’enderroc del que va ser la primera planta de l’empresa a Espanya. Una fàbrica històrica que
va començar a produir l’any 1965
i que va tancar el 2020, després
que la multinacional decidís concentrar tota la producció de Catalunya a la planta de Santa Perpètua i traslladar allà el 80% de la
plantilla granollerina.
És per això que, aleshores,
Bimbo va posar a la venda el que
havia estat casa seva durant 55

anys. Però la compra del solar no
es va fer efectiva fins al passat mes
d’octubre, quan el grup Noria va
apostar per aquest espai per construir el seu centre logístic i les seves oficines corporatives dedicades a la compra, venda i distribució de material elèctric.
Un pas que suposa l’adeu definitiu de la Bimbo i que posa punt
final al més de mig segle d’història de les instal·lacions. I és que
amb l’enderroc, que s’allargarà sis
setmanes, cauran a terra les naus
d’on va sortir la primera bossa de
pa Bimbo de tot l’estat.
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L’Hospital està patint els efectes de Nadal. I és que l’òmicron ha fet que
el nombre de persones ingressades per covid-19 augmenti fins a 46, una
vintena més que la setmana passada, i que s’hagin hagut de lamentar morts.

Protestar a casa de l’alcalde,
la nova estratègia d’Al Huda
» Les concentracions responen a la nova negativa d’obrir el seu local
» El govern condemna els fets mentre l’oposició demana solucions

SOCIETAT4Concentrar-se davant
la casa de l’alcalde. Aquesta ha estat la resposta de la comunitat musulmana Al Huda davant la nova
negativa de l’Ajuntament a obrir,
com a centre cultural, el local de
l’avinguda Badalona que van comprar el 2013 i que mai han pogut
fer servir. Per això, farts de tots els
esforços en va per aconseguir
una llicència d’ús que mai arriba,
el 31 de desembre van decidir traslladar les protestes de l’Ajuntament al domicili del batlle.
“Venim a la porta de l’alcalde
a informar-lo dels danys que va
causar la seva decisió política injusta”, deien divendres en una
nova concentració, amb un discurs focalitzat en la figura de
Monràs. “No volem ser tractats
com a ciutadans de segona perquè
si som iguals en deures i en pagar
impostos, també hem de ser iguals en drets”, afegien.
Però aquest cop, la protesta ha
arribat un pas més enllà i ha fet

La lluita de la Vasi s’acaba:
aconsegueix el lloguer social

HABITATGE4La Vasi i la seva família ja tenen pis. Així els hi van
comunicar dilluns després d’estar
esperant més de sis mesos un habitatge concedit a través d’una
mesa d’emergència que semblava que mai arribava. Però dimecres van signar el contracte de lloguer social i des d’aleshores, dormen tranquils sabent que no els
tornaran a fer fora de casa.
“Estem super feliços, contentíssims, eufòrics perquè, a
més, el pis que ens han donat

està molt a prop del que teníem
abans”, explica la Vasi. I és que
després de dos anys ocupant el
pis on vivien perquè no podeien
pagar-lo i lluitant amb entrebancs i desnonaments, “per fi ho
hem aconseguit”, celebra.
“Hem somiat molt amb aquest
moment i al final tot arriba, encara
que per a mi no hi ha una recompensa més gran que veure la cara
de les meves filles quan van arribar i van veure el que per fi seria
casa seva”, conclou.

Protesta del 31 de desembre davant la casa de Monràs. Foto: Al Huda

que els grups polítics municipals
s’hagin vist obligats a posicionar-se davant d’aquest conflicte.
“Hi ha línies vermelles que en democràcia mai s'haurien de traspassar”, ha dit la primera tinent
d’Alcaldia, Mireia Dionisio, a les
xarxes socials, en nom del PSC.
“És violència verbal” i “causa dolor a una família”, afegeix.
Una posició que comparteixen
des de l’oposició, que ha aprofitat
la situació per demanar una so-

lució definitiva a aquest conflicte.
I és que, tot i que ERC i Mollet en
Comú no estan d’acord amb les
concentracions davant la casa de
l'alcalde, entenen la “impotència” del col·lectiu i són crítics amb
la inacció del govern local.
Mentrestant, Al Huda ha advertit que, tot i les crítiques, continuarà protestant en aquesta
mateixa ubicació almenys tres
divendres més, i que es planteja
portar de nou el cas a la justícia.

La Vasi va firmar el seu lloguer social dimecres. Foto: PAH Mollet

Bartés, preparat per al judici

Bartés i Pedemonte, a l’Audiència de Barcelona, dilluns. Foto: P. Tomás/ACN

JUSTÍCIA4Quatre dies. Això és el
que falta perquè Brian Bartés
acudeixi als jutjats per enfrontarse a la pena que tant la fiscalia
com la Generalitat demanen per
al molletà: fins a tres anys i tres
mesos de presó per haver estat
detingut a la manifestació del
Camp Nou contra la sentència del
Procés, el desembre del 2019.
“He estat molt de temps esperant aquest moment i estic
convençut que dimarts se’m jutjarà per unes idees i no per uns

fets, però estic tranquil perquè
compto amb el suport de molta
gent i també amb el d’Alerta Solidària”, diu el jove a Línia Vallès.
Aquesta, però, no serà l’única cita del molletà amb els tribunals. El 12 de maig tindrà un segon judici per la seva detenció el
2020 arran de la protesta contra
el Consell de Ministres, el desembre del 2018. Una data que se
li va comunicar dilluns en un acte
de suport a Bartés davant l’Audiència de Barcelona i que per a

la seva advocada, Norma Pedemonte, “és un fet molt simbòlic
que pretén intimidar-nos i afectar-nos de cara al judici”, deia en
declaracions a l’ACN.
Mentrestant, Bartés assegura
estar bé anímicament i pensa
que “tot dependrà del jutge”.
“Encara que tinc poca confiança
en el sistema judicial i si dimarts
hi ha una condemna, per molt petita que sigui, i n’hi ha una altra
al maig, seria suficient per entrar
a presó”, lamenta.
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i la política fos futbol, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Ada Colau o Inés
Arrimadas serien algunes
de les grans estrelles catalanes sobre la gespa. Les que acaparen l’atenció mediàtica. Malgrat això,
són excepcions, ja que a Catalunya
hi ha uns 12.000 càrrecs electes;
quinze per cada 10.000 habitants.
La majoria són persones desconegudes, com ho van ser els polítics
catalans més famosos quan eren joves i participaven en el món local.
Com eren les superestrelles
polítiques quan ningú les coneixia?
Quines eren les seves aspiracions?
És gairebé impossible saber-ho,
perquè el relat que fan els polítics
de primer nivell sobre la seva trajectòria acaba, deformat, obeint el
moment actual que viuen. Amb tot,
sí que podem mirar les generacions
de polítics joves que comencen a
entrar en joc per entendre com es
forja un polític en els seus inicis.
Com és la pedrera política local?
“NO TENS VICIS”
Ot García va entrar a les joventuts
del PSC perquè eren l’opció que el
representava en “l’eix nacional i
d’esquerres”. Tenia 16 anys. Ara en
té 27. A les JSC va ocupar diferents
càrrecs, fins que el 2019 va convertir-se en regidor de Cornellà. En
aquell moment va entendre la
distància que separa la política
d’organització i la municipal. “Ningú t’ensenya a fer factures o com
gestionar una pandèmia”, diu.
Són tasques que poden semblar titàniques per a un sociòleg nascut
el 1994, però García creu que la joventut en política també té avantatges: “Tens poca experiència,
però no tens vicis”.
Actualment, García està a càrrec de la regidoria de Cultura. Sap
que és una tasca esporàdica, però
malgrat això creu que les carteres
no haurien de canviar sovint. “No
és el millor per a la ciutat... El primer any aprens moltes coses sobre
la vida de les entitats, que a Cornellà
en són més de 350”, comptabilitza. En aquest sentit, tot i estar molt
orgullós de la feina com a regidor,
li agradaria continuar. “Mai diria
que no al Parlament, perquè allà els
debats també són enriquidors,
però a curt termini estic al món local, on fer política vol dir canviar la
direcció d’un carrer”, conclou.
“T’HAS D’IMPOSAR”
Jordi Castellana té 33 anys, però
ja en fa més de dos que és regidor
de Barcelona. No obstant això, tot
va començar quan en tenia 16 i es
va afiliar a les JERC. La relació de
Castellana amb la política és gairebé hereditària. “Soc el tercer de
tres germans que van ser de les
JERC, el meu avi va estar en un
camp de concentració i el seu germà va ser afusellat... A casa sempre hi ha hagut tradició d’esquerres i independentista”, relata.
Castellana és de les Corts, i allà
va començar el seu camí. Amb 28
anys va tenir l’oportunitat de ser
conseller de Districte, i el 2019 va
entrar al consistori de Barcelona.
“A l’Ajuntament m’he trobat amb
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Abans de militar en un partit, alguns dels polítics joves passen per organitzacions com la JNC, les JERC, Arran o les JSC. Foto: Job Vermeulen/ACN

La política que ve:
així és la pedrera local
Tenen entre 20 i 35 anys. Alguns fa temps que tenen contacte amb la política
de base. Altres fa anys que són regidors i que toquen poder. N’hi ha que es veuen
durant temps a la política. Alguns pensen que aquesta etapa és circumstancial.
Parlem amb set polítics joves de l’àrea metropolitana de Barcelona.
gent d’altres partits i entitats que et
veuen d’una manera molt paternalista i t’has d’imposar”, critica. Al
consistori barceloní, la majoria de
regidors té entre 40 i 50 anys, però
Castellana considera que la política no té edats, ja que “s’hi pot estar molts o pocs anys”, encara que
per a ell no es tracta d’una professió. “Jo soc un economista que fa
de polític”, es defineix. El republicà no descarta acabar en un càrrec
més amunt: “Si m’ho proposessin,
ja parlaríem d’anar al Parlament”.

DE MIRADA LLARGA
Ara Albert Cerrillo té 30 anys i és
conseller de Districte a l’Eixample
barceloní per Junts, però tot va començar quan en tenia 16. “Al barri vam tenir un problema amb un
hotel i aleshores va venir Xavier
Trias, que estava a l’oposició, i ens
va ajudar molt”, recorda. Més
tard, quan va entrar a la UAB va
decidir fer el pas definitiu i afiliarse a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Sens dubte, era una
opció estranya en una universitat

on els moviments socials són majoritàriament d’esquerres. “La
JNC representava el que jo volia i
hi vaig entrar perquè Convergència abandonés l’autonomisme”,
explica. D’allà va saltar a les joventuts de l’Eixample i més tard el
van nomenar conseller de Districte. Per a Cerrillo, la política és
vocació i parlar amb la gent. També és gestió, remarca, i creu que
“perquè tothom visqui bé i hi hagi
igualtat, la millor política social és
generar feina de qualitat”. Actu-

alment, es dedica a la política
mentre treballa en una consultoria d’estudis sociològics, però té
clar que li agradaria implicar-se
més temps en el món polític. Estar-hi anys. “Si algú fa bé la seva feina, ha de seguir-la fent: és un bé
públic”, sentencia.
“CREMA MOLT”
Laura Alzamora té 34 anys i és regidora de Podem a l’Hospitalet des
de fa pocs mesos, després que un
company decidís abandonar el

13 |

El reportatge del mes

14 de gener del 2022

líniavallès.cat

Referents

n Qualsevol polític que comença a
despuntar s’emmiralla en altres que
l’han precedit. Els polítics joves del
món local metropolità també ho fan, i
els seus referents són molt variats. De
vegades són sorprenents, altres cops
tòpics. Una mescla entre grans referents de cada formació, figures de talla internacional i familiars propers.
Ot García (PSC), per exemple, assenyala que, tot i que el seu avi mai
va ser polític, sí que va ser un gran
lluitador per aconseguir drets de
base. Alhora cita l’expresident José
Luis Rodríguez Zapatero. “Per a mi

era jove i que ara ha substituït: Joan
Queraltó i Joan Rodríguez.
Per a Laura Alzamora (Podem),
Pablo Iglesias i Julio Anguita són figures que la inspiren. “En el seu dia també ho va ser Mónica Oltra, però ara
conec més les seves polítiques i ja no
em convenç”, diu. Amb tot, aclareix
que, a ella, més que les persones li
agraden “les coses que fan aquestes
persones”. En aquest sentit, cita la
seva mare “per la vocació de servei” i
el seu avi “per la part més crítica”.
Aleix Abadia, de la CUP, és més
concís que la resta de polítics joves.

és un referent per una qüestió d’edat... Li vaig tenir molta estima i va
aconseguir molts drets”, afirma.
Jordi Castellana (ERC) explica que,
més enllà de Catalunya, els seus referents són Nelson Mandela, Arnaldo
Otegi i Alexandria Ocasio-Cortez,
mentre que en l’àmbit nacional són
Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell.
“A escala nacional, un referent per
a mi és Carles Puigdemont”, explica
Albert Cerrillo, de Junts per Catalunya. En el seu cas, però, la seva implicació amb la política té molt a veure
amb Xavier Trias i amb dos portaveus
de Districte a l’Eixample barceloní
que va conèixer de casualitat quan

Per a ell, que es declara marxista, la
seva mare, que va militar al PSUC, és
un referent en tota regla.
“Inés Arrimadas és la bomba, perquè és propera i entén la realitat des
dels municipis”, diu María Duarte,
de Ciutadans. La regidora afegeix
que també li agrada Begoña Villacís.
Amb tot, potser la frase més important de la seva carrera política li va
dir la seva mare: “Deixa la política
quan no et reconeguis”.
Per últim, Pau Ferran (PP) afirma
que, per a ell, José María Aznar o Esperanza Aguirre són referents liberals. “També ho és Xavier García Albiol, per com ha gestionat la seva ciutat”, conclou el jove de Castelldefels.

Zapatero, Junqueras, Iglesias, Aznar,
Arrimadas o Puigdemont són alguns dels referents
en els quals s’emmirallen els polítics joves

càrrec. La política li ha interessat
sempre, “des que era monitora i
treballava en temes de solidaritat”.
Fa tres anys va començar a militar a Podem, però en el seu cas les
reivindicacions del 15-M i del 8-M
han estat cabdals per fer el salt a
la política. També ho ha estat la realitat de la seva ciutat, on segons
descriu “la situació és complicada
i les injustícies estan més a flor de
pell”. Amb aquesta motxilla va decidir apropar-se a la formació que
considerava més útil. “A Podem no
hi ha un sentiment de partit, la formació és una eina”, reflexiona.
“Vaig entrar-hi per ajudar, i a poc
a poc vaig anar encapçalant el moviment a la ciutat”, afegeix.
A diferència d’altres polítics joves, per a Alzamora la política ha
de ser ocasional, perquè “crema
molt”. “És un càrrec puntual i cal
saber reinserir-se al món laboral”,
assenyala ella que és psicòloga i
educadora de formació. Tot i això,
no descarta acabar algun dia en
política nacional, malgrat que
creu que el seu tarannà s’adapta
millor a la política de proximitat.
LA POLÍTICA A LES VENES
Té 23 anys i sempre ha viscut en
una casa d’esquerres i independentistes. A Aleix Abadia la política li corre per les venes. Físic de

professió, va treballar al CosmoCaixa, on va organitzar una lluita per la millora dels drets laborals. Però va ser l’1-O el que ho va
alterar tot. “Vaig entrar als CDR,
no per vocació, sinó per conquerir drets”, apunta. Alhora, militava a Arran i a la CUP, i quan el
regidor d’aquest partit a Sant
Just ho va deixar, l’assemblea va
nomenar Abadia nou regidor.
Ara compagina aquesta tasca
amb la seva formació, i considera que la seva presència a l’Ajuntament és circumstancial.
“La política institucional deriva
del règim del 78... És un paripé en
què cada quatre anys es decideix
qui serà el gestor del capital”, denuncia. Amb tot, reconeix que el
“front institucional” pot donar
peu a certs canvis “al servei de la
revolució catalana”. Abadia és un
dels polítics més joves del país, i
com a tal considera que falta sensibilitat envers les problemàtiques juvenils. “En salut mental,
per exemple, al món local hi ha
molt paternalisme”, assevera.
“COM ELS ANYS DELS GATS”
María Duarte es va afiliar a Ciutadans cansada del procés independentista. No era la primera vegada que aquesta jove de 32 anys de
Santa Coloma s’interessava per la

“Quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig
trobar amb gent
d’altres partits i
entitats que em veien
d’una manera molt
paternalista i em vaig
haver d’imposar”

“A la política cal
entrar-hi jove i acabar
jove, perquè encara
no tens un projecte
familiar, o entrar-hi
gran i amb amplis
coneixements, però
mai fer-ne una professió”

política. Abans havia participat en
el moviment associatiu de la seva
ciutat, però dels 19 als 24 anys va
viure una certa desafecció. Va ser
a la universitat on va decidir afiliarse a Ciutadans. “De portes enfora
jo era l’única veu discordant; tothom deia que Espanya ens robava”, recorda. “Ciutadans va suposar frescor. Estava format per gent
de la societat civil i proposava coses innovadores, com la maternitat subrogada o la despenalització
de la marihuana”, argumenta.
Va anar a les llistes locals d’aquest partit el 2015, i des d’aleshores és regidora de Santa Coloma. “Un any en política és com els
anys dels gats, perquè cal multiplicar-lo per set”, bromeja. “Cada
dia saps quan comences, però no
quan acabarà la jornada laboral”,
afegeix. És per això que ella té clar
que “a la política cal entrar-hi jove
i acabar jove, perquè encara no
tens un projecte familiar, o entrar-hi gran i amb amplis coneixements, però mai fer d’aquesta
tasca una professió”.
QUAN SER JOVE ÉS UN VALOR
Pau Ferran és contundent: “Tenim
un Govern revolucionari i per
això els veritables rebels militen en
partits com el PP”. Nascut a Castelldefels, té 24 anys i és vicepre-

sident d’organització de les Noves
Generacions del PP a Catalunya.
Des dels 18 anys la seva activitat
política ha estat vinculada a aquesta ciutat del Baix Llobregat, on es
va presentar com a regidor però no
va ser escollit. “Em vaig afiliar al
PP quan el procés independentista
estava entrant al seu punt àlgid, i
perquè em considero de dretes, liberal pel que fa a l’economia,
amb forts valors familiars i de respecte per la vida”, detalla.
Ferran creu que la joventut no
és un impediment. De fet, en un
partit com el PP, que té la militància i els votants més grans, és
un valor. Malgrat que diu que està
en política de forma “altruista”,
no costa d’imaginar-lo ostentant
algun càrrec en el futur. “Treballo en el departament de Recursos Humans d’una empresa, però
veuria factible dedicar-me a la política”, reflexiona.
Tots ells formen part de la pedrera política metropolitana, que,
tornant al símil futbolístic, comença a nodrir amb força els primers
equips dels partits catalans. Són la
política que ve.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Adif va encarregar dilluns a Ineco el contracte per redactar el projecte de
construcció de la nova estació de tren de Parets, per un pressupost superior
al milió d’euros i amb un termini d'execució de les obres de 16 mesos.

Por a Can Cerdanet per una
onada d’intents de robatori
SEGURETAT4Lladres fent-se passar per repartidors de Glovo.
Aquesta és l’estratègia que estan
seguint a Can Cerdanet per robar.
Una manera fàcil i senzilla de saber si les cases estan buides i
que, des de fa mesos, està aixecant
la por al barri. “Venen i truquen
a la porta per veure si hi ha algú.
Si no els contesten, entren i, si els
obres, fan veure que s’han equivocat”, explica Albert Pérez, president de l’associació de veïns.
Tot i que ni la Policia Local ni
l’Ajuntament han volgut donar informació al respecte, diversos veïns de la zona i també l’oposició
han confirmat els fets que l’exalcalde, Jordi Seguer, titlla com
una “onada d’intents de robatori”.
I és que segons Pérez, els lladres
haurien provat entrar a vuit cases,
entre elles la dels seus pares,
aconseguint robar almenys a
dues. “Però, tot i que la policia ja
va enxampar un parell de lladres,
els robatoris continuen perquè la
majoria són joves menors d’edat
que als dos dies tornen a estar al
carrer”, lamenta el president. En-

Imatge d’arxiu d’un agent de la Policia Local de Parets. Foto: Ajuntament

cara que el problema principal, segons els veïns i l’oposició, és la
manca d’efectius.
“Entren a robar a qualsevol
hora del dia, però el cos policial
no té tants agents com per permetre’s estar aquí vigilant les 24
hores”, diu Pérez. Sobretot de nit,
quan només hi ha una patrulla
per a tot el municipi, afirma Seguer, que ja fa temps que demana augmentar la plantilla davant la inseguretat. “Vivim amb
por, i es nota perquè tenim els
llums encesos tot el dia”, afegeix.

BARALLA AMB ARMA BLANCA
D’altra banda, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra a
Línia Vallès, dissabte hi va haver
una baralla a la plaça de la Vila
que va acabar amb dos ferits
per arma blanca. Un amb talls
superficials i un altre amb ferides
més greus que va acabar ingressat a Barcelona. Un fet que, de
nou, fa que l’oposició posi en
dubte la seguretat del poble, tot
i que l’atacant va ser detingut i ja
ha passat que ha passat a disposició judicial.

La llera del riu: un futur espai
de lleure o un abocador?

MEDI AMBIENT4Plena de caixes,
brutícia, plàstics i brossa. Així es
despertava la llera del riu Tenes
l’1 de gener, segons denunciava el
paretà Albert Aguilera a les xarxes socials. Deixalles que, almenys fins dissabte, seguien al mateix punt, segons demostren les
imatges captades per l’exalcalde,
Jordi Seguer.
“És deplorable que a aquestes alçades encara hi hagi gent insensible a la preservació del medi
ambient”, pensen des de l’Associació per a la gestió sostenible de
Parets. “Per això, demanem que

l'Ajuntament prengui les mesures pertinents per tal que no es
repeteixi”, afegeixen. I més tenint
en compte la importància que es
pretén donar aquest espai amb el
projecte de transformació que hi
ha sobre la taula.
Des del govern, però, comuniquen que no els consta cap
queixa i que la llera es neteja periòdicament. “A data d'avui portem recollits 220 m3 de residus de
tota mena”, diuen. “Però encara
hem de lluitar contra els abocaments incívics fins que corregim
aquestes conductes”, reconeixen.

Estat de la llera del Tenes, dissabte. Foto: Twitter (@albertagpi)
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Martorelles | El pressupost pel 2022 serà de 9,7 milions

Entre els projectes previstos al Pla d'Actuació Municipal (PAM) hi ha el del centre cívic
polivalent de la Vinya, la passera que connectarà la plaça El·líptica i el carrer Comerç,
la reforma del carrer Indústria o l'adequació dels vials del barri de Sa Riera.

Fer 530 pisos protegits en 20
anys: un objectiu assumible?
SANT FOST4El Baix Vallès necessitarà més de 6.200 habitatges
socials en els pròxims 20 anys.
Així ho marca el Pla Territorial
Sectorial de l'Habitatge que ha
presentat la Generalitat. Una xifra que a Sant Fost es tradueix en
la construcció de 530 pisos d’aquestes característiques i que suposarà que els habitatges assequibles del municipi augmentin
fins a un 15%.
Sant Fost, ara mateix, té un
dels percentatges més baixos
d’habitatge social a la comarca.
Només en té 60 i augmentar tant
el parc destinat a polítiques social
suposarà que l’Ajuntament hagi
de crear més terreny municipal.
Per això, ja s’està estudiant un
possible acord amb diferents cooperatives d'habitatge que podrien cedir sòl al consistori.
De totes maneres, encara que
des de la regidoria d’habitatge no
han volgut fer declaracions al
respecte, aquest pas ja estava
previst pel govern local. I és que
el POUM contempla que un 30%
de les noves construccions sigu-

El tram Martorelles-Vilanova,
de nou entre els més perillosos

TRÀNSIT 4El tram de la carretera de la Roca (BV-5001) comprès entre Martorelles i Vilanova del Vallès torna a ser un dels
10 punts de Catalunya amb més
risc d'accident, entre els anys
2018 i 2020. Ara, però, ja no
està inclòs entre els trams amb
més accidents de vehicles pesants per quilòmetre.
S'han analitzat els 6,5 quilòmetres de la BV-5001 entre la
intersecció de la B-500 i la BV5006 fins a l'encreuament amb
la BP-5002. Cada dia circulen

per aquest tram 10.398 vehicles
de mitjana i en un any s'hi produeixen dos accidents mortals o
amb ferits greus.
Les dades estan incloses en
l’estudi EuroRAP, que compta
amb la participació del RACC, la
Diputació de Barcelona, el Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya,
i el Servei Català de Trànsit. Es publica a Catalunya cada any des del
2002 i analitza més de 6.300
km de carreteres interurbanes.

Sant Fost necessitarà 530 habitatges protegits en els pròxims anys. Foto: Arxiu

in a preu social i que els habitatges buits puguin passar a la borsa de lloguer municipal. Una necessitat que s’ha posat de manifest
precisament ara que, amb la pandèmia, Sant Fost ha crescut. Segons les darreres dades de l’Idescat, en només un any, ha rebut 141
habitants més. D’aquí la impor-

tància de crear habitatges assequibles per a tothom.
Però l’Ajuntament haurà d’acabar de plantejar més concretament com abordar aquest tema
mentre des d’altres consistoris
de la zona ja es reclama que la Generalitat ofereixi recursos que els
ajudin a invertir en sòl públic.

Tram de la carretera BV-5001. Foto: Google Maps
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Montornès | Pla d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual

La ciutadania i el personal tècnic municipal participaran en la primera fase del
procés d’actualització del Pla d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual, amb dos
grups de discussió centrals (un destinat a dones i un altre, a les persones LGBTI+).

Montornès aposta pel turisme
fent visible el seu patrimoni

MONTORNÈS4""Hola! Què tal?
Soc la Clàudia i visc a Montornès
del Vallès, un poble de 16.000 habitants, amb mil anys d'història i
situat al Vallès Oriental". Així es
presenta l'actriu montornesenca
Clàudia Fernández en un nou
vídeo de promoció turística de la
campanya Apropa't i viu, del
Consell Comarcal del Vallès
Oriental. A la peça, que també té
el suport tècnic de personal municipal i dels veïns Elisenda Bru
i Josep Flores, es fomenta el turisme pel municipi amb els seus
valors culturals, patrimonials, associatius i mediambientals.
La Torre del Telègraf, la Masia Can Sala, el Castell de Sant Miquel, el jaciment Mons Observans
o el Terminus Augustalis, i tradicions la Cremada a l'Ajuntament
o la Dansa de la Batalla són protagonistes del vídeo. El compositor Dani Vega, de la banda Mishima, és l'autor de la cançó dels vídeos de la campanya.

Els refugis estaran situats al riu Congost. Foto: Medi Ambient

El Mons Observans, un punt d’interès. Foto: Ajuntament de Montornès

"Qualsevol iniciativa que
doni valor al patrimoni de Montornès és necessària, sempre
que no suposi una despesa important. Si és simbòlica i es basa
en el suport veïnal, genial. Però
cal dir que han comptat amb
persones, però no amb associacions", exposa Manuel Gallardo,
president de l'Asociación de Vecinos y Vecinas Can Parera de
Montornès del Vallès.

Santa Perpètua | Mogoda Serveis

L'Ajuntament ha adjudicat les obres de la nova seu de
l'empresa municipal Mogoda Serveis a l'empresa Abolafio
Construccions SL per un valor de gairebé 675.000 euros.

Gallardo hi aporta un matís:
"Més que una campanya turística, hi veig una tasca didàctica i
educativa perquè qui viu a Montornès sigui conscient i valori el
seu patrimoni". "La gran majoria
del veïnat som de Badalona, Santa Coloma o Barcelona i per a nosaltres Montornès va començarser
una escapada de cap de setmana
i ha acabat sent el nostre lloc de
vida", conclou, orgullós.

Dubtes amb els refugis
de prova per a llúdrigues

MONTMELÓ4El projecte de
refugis experimentals per a llúdrigues al riu al Congost “no té
gaire sentit com s’està plantejant”, segons Pep Medina, de la
plataforma No ens Vendreu la
Moto. "Pensem que la iniciativa es basa únicament en realitats i normatives obsoletes que
no han tingut en compte ni el
canvi climàtic ni de diversitat al
Congost. I és incompatible amb
altres decisions", afegeix.

"Permetre en el PDU [pla
director urbanístic] del Circuit de Barcelona-Catalunya un
segon circuit a 20 metres de la
llera del riu i que acabarà connectat a l'altre cantó del riu amb
la resta de la Ciutat del Motor,
no té cap sentit. Aquest parc temàtic que volen fer posarà en
perill poblacions com les llúdrigues i tota la biodiversitat i
fauna de la zona", denuncia
Medina.

La Llagosta | Santa Perpètua

Can Baqué: centre cívic, casal
de joves o escola de música

LA LLAGOSTA4La Masia de Can
Baqué es farà servir com a centre
cívic, casal de joves o escola de
música. Aquestes són les tres opcions finalistes un cop acabada la
segona fase del procés participatiu, que va incloure visites guiades, tallers de debat, enquestes
i un debat en línia entre el 18 i el
30 de novembre de 2021. La
proposta del casal de joves inclou
que una part de la masia estigui
destinada a l’àrea de Promoció
Econòmica. L'Escola de Música,
ubicada ara a l’edifici de Can Pelegrí, es traslladaria a la masia
com a servei educatiu i cultural.
"S’ha decidit que la planta
baixa sigui un espai obert a la
ciutadania perquè que pugui
acollir sales polivalents, un museu i l’espai administratiu. La
primera i la segona planta es
destinaria a un dels tres projectes que ara haurem de decidir”,
explica el regidor de Participació Ciutadana, Marc Ruiz.
Des d'avui i fins al 21 de gener el veïnat de La Llagosta

Una imatge del conjunt monumental de Santiga. Foto: Arxiu

Descobertes més restes
romanes a Santiga

Es pot votar l’ús de la Masia Can Baqué fins al dia 21. Foto: Ajuntament

major de 16 anys podrà votar
entre els tres usos finalistes de
la Masia de Can Baqué a través
de la plataforma Participa 311
(www.llagosta.cat/participa)
i, a partir de demà, també ho
podrà fer presencialment entre
les 10 i les 13.30 hores en una
carpa instal·lada davant de l’Ajuntament, a la plaça d’Antoni
Baqué. Qui no disposi d'accés a
internet podrà votar a l’Oficina

d’Atenció a la Ciutadania de
forma presencial.

EL 25 DE GENER, EL RESULTAT
El pròxim 25 de gener l’Ajuntament comunicarà finalment
quina ha estat l'opció més votada, en un acte que estarà
obert a la ciutadania, i després
encarregarà la redacció del projecte de rehabilitació de la Masia de Can Baqué.

SANTA PERPÈTUA4A les noves
excavacions arqueològiques al
pati interior del conjunt monumental de Santiga s'han trobat
més restes d'una vila romana que
s'havia descobert a sota de l'església i de la sala Fermí Vinyals.
En els nivells superiors, segons
ha detallat Marçal Solà, regidor
de Cultura, s'han descobert restes de períodes posteriors.
"S'ha tapat tot a l'espera de
ser analitzat amb més profunditat. Quan s'enllesteixi la rehabilitació estructural de l'edi-

fici, estudiarem si continuen
les excavacions i com", ha afegit
el regidor Solà.

ESPAI MUSEÍSTIC
L'actuació implica la rehabilitació del pati interior i la casa del
rector, i formarà part del Museu
del Treball i de la Indústria
Viva, que és un projecte subvencionat pels fons FEDER i que
tindrà El Vapor com a edifici
principal. Està previst que les
obres es posin en marxa durant
aquest primer semestre d’any.
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Salut reorganitzarà a partir de dilluns la campanya de vacunació contra la
covid-19 a la comarca i tornarà a obrir el Palau d’Esports de Granollers,
però tancarà els punts del CAP Sant Miquel i del CAP de Corró d'Avall.

Cinc empreses vallesanes, líders
en creixement a nivell estatal
EMPRESA4Cinc empreses vallesanes han estat seleccionades
per la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresacom entre les 500 companyies
amb més capacitat de creixement de tot l’estat. I és que, tenint
en compte criteris com la innovació, la solvència econòmica o
la projecció internacional, Additius Santa Maria, de Palautordera; Aymar, de Sant Celoni;
Industrial Galvanizadora, de
Montornès; Dara Pharma, de
Granollers i Sten, de Mollet, han
estat considerades com unes de
les empreses líders en expansió
d’aquest passat 2021.
“Per a nosaltres, anar innovant en nous dissenys i productes que s’adaptin al mercat és fonamental i és un pilar per seguir creixent i trobant oportunitats
internacionals”, explica Victor
Comeche, director de màrqueting
de Sten. La companyia molletana és una de les capdavanteres en
el sector de la construcció, amb
més de 40 anys d’experiència en
la fabricació i comercialització de
sistemes d’encofrat. Però, tot i el

Dara Pharma és una de les empreses amb més projecció. Foto: Dara Pharma

seu bon posicionament actual,
volen que la seva projecció “continuï anant a l’alça”, diu Comeche. “Encara que sempre és satisfactori que et valorin així la
teva feina, seguirem treballant
per continuar creixent”, afegeix.
També es pronuncien en termes similars des de la companyia granollerina de referència en fabricació de maquinària per envasar cosmètics i productes farmacèutics, l’empresa Dara Phar-

ma. I és que, segons Joan Requena, de l’àrea de màrqueting,
tot i que valoren molt positivament estar presents en aquest
rànquing, el seu repte “segueix
sent satisfer les necessitats dels
nostres clients, ja que això és el
que ens ha impulsat a poder créixer any rere any”. Per això, avança que seguiran donant continuïtat a la seva estratègia actual i que,
sobretot, invertiran més esforços
en recerca i desenvolupament.

L’atur cau a xifres rècord:
el més baix des de l’any 2008

Oficina del SOC. Foto: Aina Martí/ACN

OCUPACIÓ4Al desembre, el Vallès Oriental va registrar la xifra d’atur més baixa dels últims 13 anys,
un 10,3%. Així ho confirmen les
dades que ha publicat l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal. Un descens que culmina la tendència a la baixa que
s’estava seguint els darrers mesos
i que situa la comarca amb una xifra de contractació molt per sobre
de la mitja catalana, que ha registrat un atur similar al de 2019.

Les darreres dades, per tant,
situen en 20.239 les persones registrades a les Oficines de Treball,
un 23,7% menys que l’any passat.
Una xifra considerable tenint en
compte que aquesta davallada
s’ha produït en un mes en què, tradicionalment, l’atur sempre ha
crescut. Encara que cal recordar
que en les dades no hi ha incloses
les persones afectades per un
ERTO i que això podria alterar
una mica les xifres reals.

Canovelles ajorna Una de les millors
la festa de Sant
‘apps’catalanes
Antoni Abat
és de la Garriga
CANOVELLES4L’òmicron deixarà Canovelles sense la tradicional festa de Sant Antoni Abat.
Almenys aquest mes de gener. I
és que la comissió, que preveia
celebrar el seu 60è aniversari el
pròxim dissabte, ha decidit ajornar la festa fins al 12 de març davant la situació sanitària i les restriccions vigents. L’objectiu, segons expliquen, poder gaudir
completament de la festa, que no
se celebra des de fa dos anys.

LA GARRIGA4Identify. Així es
diu la Start-App garriguenca
que ha estat seleccionada per
l’agència de desenvolupament
de la Generalitat, Acció, com
una de les 50 amb més projecció de Catalunya. Una aplicació
gratuïta que identifica zones
d’interès cultural per donar informació a turistes i residents
interessats, i que ja compta
amb més de 300.000 punts registrats arreu del món.

La Roca Village,
col·lapsada per
una protesta

Cardedeu pacifica
el trànsit a l’escola
Can Manent

LA ROCA4Els veïns de la Roca
estan descontents amb l’atenció
que l’Ajuntament dona als barris del municipi pel que fa a
l’enllumenat, el clavegueram, o
el manteniment dels carrers.
Així ho van manifestar diumenge en una mobilització als voltants de la Roca Village. Una protesta que va paralitzar el trànsit
i va col·lapsar l’accés a la zona,
coincidint amb el primer cap
de setmana de rebaixes.

CARDEDEU4Des d’aquest dilluns, amb la tornada a l’escola
després de Nadal, es pot veure
com la Policia Local talla el trànsit al voltant de l’escola Can Manent a les hores d’entrada i sortida. Una decisió que l’Ajuntament va prendre fa uns dies per
pacificar els entorns escolars i
que sorgeix com una continuació de la prova pilot que es va fer
al novembre, després de les bones valoracions que va tenir.

Actes vandàlics a Lliçà, escollida
la pista de l’Escola com a seu estatal
el Turó, de Bigues de Bike24
BIGUES I RIELLS4L’Ajuntament
de Bigues i Riells va denunciar
dilluns els actes vandàlics que va
patir el poliesportiu de l’Escola
El Turó. Segons informen, diverses persones haurien fet pintades, malmès material o llençat
els extintors a l’exterior de l’equipament. Per això, el consistori
ha decidit posar més vigilància i
la Policia Local ha activat un dispositiu per controlar la zona.

LLIÇÀ D’AMUNT4L’empresa
alemanya Bike24, dedicada al comerç electrònic de productes
esportius, ha escollit Lliçà d’Amunt per constuir l’única plataforma de distribució que tindrà
a l’estat. Un pas perquè la marca, que ja és molt coneguda al
nord d’Europa, creixi també a
Espanya i que permetrà crear
una cinquantena de llocs de treball aquest mateix any.
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Bàsquet | El CB Mollet rep el CB Sant Antoni

El conjunt de Josep Maria Marsà jugarà demà a casa a les 19 hores contra el CB Sant
Antoni, un partit corresponent a la 14a jornada de la LEB Plata. Hi arribarà
després de la seva victòria per 88-79 contra el CB Villarrobledo del passat dia 8.

Foto: RFEBM / J. L. Recio

“L’handbol m’ha
ensenyat a ser més
oberta i espontània”
Kaba Gassama / Pivot de la selecció espanyola i del Fleury Loiret
“Quan sortia de l'institut anava directa al Palau d'Esports, on em posava a fer els
deures amb les companyes del BM Granollers fins a les set de la tarda. Ens entrenàvem
i cap a casa! Em passava tot el dia al Palau i ara hi he jugat el meu primer Mundial”,
celebra Kaba Gassama (Granollers, 1997), pivot de la selecció i del Fleury Loiret.

Toni Delgado
GRANOLLERS
au jugar un Mundial d'Espanya perfecte fins a semifinals contra Noruega,
que va ser molt superior. Igual
que Dinamarca en el partit pel
bronze.
La sensació és agredolça: m'hauria encantat guanyar una medalla,
però sé que vam fer un gran paper.
No hem de fixar-nos només en els
dos últims partits.

V

Es nota que us estimeu i que sou
molt generoses entre vosaltres.
Mai abaixeu els braços. Teniu
molta química i la transmeteu.
Som un grup amb joves i veteranes
que ens complementem. Saps que
estàs envoltada de mares o germanes grans que t'ajudaran quan estiguis malament i t'hi sents còmoda.
Alguna és més mare per a tu que
la resta?
Totes ho són, però la Shandy [Barbosa] em va apadrinar des del
primer dia i li agraeixo moltíssim.
Em cuida molt.

En una entrevista a El País confessaves que et vas fixar en
Shandy i Marta Mangué perquè eren de color.
Sí. Quan era petita volia tenir una referent negra, com jo, i no n'hi havia
moltes. Quan vaig començar a seguir
Les Guerreres, em van inspirar. Volia
ser com elles! I no em va importar
que cap de les dues fos pivot.
Els vas demanar algun autògraf?
I tant que sí! Els de la Shandy els
conservo a casa. Amb la Marta he
jugat aquesta temporada en contra. M'hi vaig apropar i li vaig dir:
"Marta, em comportaré com una
fan... M'he de fer una foto amb tu
perquè si no avui no dormiré avui".
I tinc la imatge al mòbil! [Riem].
Quin orgull!
Segur que durant el Mundial la
teva família et va fer moltes
fotos des de la grada. Hi van venir tots?
L'últim dia, contra Dinamarca, hi
havia els meus germans. No sabia
que vindrien. De fet, em van enganyar! [Riem]. Va ser indescriptible veure la família, les amistats,
les meves excompanyes del BM
Granollers...

I marcar tres gols contra Dinamarca. Els vas celebrar d’una
forma especial, fent l'avió.
En els altres dos partits a Granollers no havia pogut marcar i no
volia marxar de casa meva sense
anotar cap gol. No podia ser. Sincerament, no m'esperava jugar
tants minuts en el meu primer
Mundial. El seleccionador, José
Ignacio Prades, va confiar molt en
mi i li agraeixo.

“Va ser increïble créixer
des d'aleví fins a ser
la capitana del sènior
del BM Granollers”
Què has après dels teus pares?
Podria estar hores i hores parlantte d'ells, però t'ho concretaré molt:
si vols arribar a algun lloc, has de
treballar amb humilitat i amb els
peus a terra.
Per què vas començar a jugar a
handbol?
Pel meu germà Mamadou, que ara
juga a l'Sporting de Portugal i
també ho va fer al BM Granollers,

i també perquè m'ho passava bé
amb les meves companyes. Per a
mi era l'important.
Quan vas començar a somiar a
ser professional?
Sobretot el meu últim any de juvenil. El primer equip va pujar a Divisió d'Honor amb Carlos Viver i el nou
entrenador, José Luis Villanueva,
va parlar amb el meu pare i amb mi
perquè fes la pretemporada amb les
grans. El José Luis creia que jo tenia
potencial i la seva confiança em va
donar una energia extra.
Per què li donaries les gràcies a
aquest esport?
Per haver-me canviat la vida. Jo era
una nena molt tímida. L'handbol
m'ha ensenyat a ser més oberta i
espontània. Fora de la pista potser
em fas segons quines coses, però

a dins segurament et cridaré i t’esbroncaré... [Riem].
La temporada amb el Fleury Loiret està sent molt dura...
La situació és molt complicada:
som últimes. No hem començat
bé la Lliga. Ens han penalitzat
també les lesions. Confio que millorarem i remuntarem.
Ja fa dos anys que vas marxar a
França. El teu primer destí va ser
el Nantes.
Els primers mesos van ser complicats, perquè només parlava
una miqueta de francès i trobava
molt a faltar la família, les amistats,
la ciutat i l'equip on m'he enamorat de l'handbol. Va ser increïble créixer des d'aleví fins a ser
la capitana del primer equip. Porto el BM Granollers al cor.
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| Monster Hunter Rise
A la nova entrega de la saga Monster Hunter els jugadors hauran de tornar a caçar
grans criatures, crear armes i armadures i enfrontar-se a dracs. Per a Switch.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

Sembla que Toni Cruanyes (Canet de Mar, 1974)
s’ha portat bé durant l’últim any. El passat dia 6,
els Reis d’Orient li van portar un regal inigualable: el Premi Josep Pla pel seu llibre La vall de la
llum. La novel·la recorda el seu avi, Antoni Cruanyes i Becana, que va morir l’abril de 2020, durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus. “És un homenatge a una generació sencera d’homes i dones que van sobreviure a una
guerra quan eren nens i han hagut de fer front a
una pandèmia des de les residències al final de
la seva vida”, va dir el periodista i presentador
del Telenotícies Vespre de TV3 quan va recollir
el premi a l’Hotel Palace de Barcelona. Pel que
fa a les reaccions al guardó, a les xarxes socials
hi ha hagut tant felicitacions com crítiques. Per
opinar sobre el llibre, però, caldrà esperar fins a
la seva publicació, el 2 de febrer.

Frida Kahlo
L’Ideal, el centre d’arts digitals de Barcelona, s’ha tornat a
transformar amb una nova exposició immersiva. Ara acull
‘Frida Kahlo. La vida d’un mite’, una biografia de l’artista
mexicana construïda a partir de grans projeccions audiovisuals, realitat augmentada, realitat virtual i holografia. La
mostra inclou col·leccions de fotografies històriques, pel·lícules originals, entorns digitals, instal·lacions artístiques,
objectes de col·leccionista i música de nova creació. Tot
plegat serveix per reproduir els moments més rellevants
de la vida d’una de les artistes més influents encara avui.

Llibres

?

T O N I

QUI ÉS

...

C R U A N Y E S

Presentar el Telenotícies Vespre de TV3

ÉS FAMÓS PER

També va ser corresponsal de TV3 a Londres i París

?

Guanyar el Premi Josep Pla

QUÈ HA FET

Pel llibre ‘La vall de la llum’, un homenatge al seu avi

...

Barreja de felicitacions i crítiques

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Tot i que la novel·la es publicarà el 2 de febrer

Música

Pelis i sèries

Ràbia
Sebastià Alzamora

El gegant del pi
Pau Vinyals

Dawn FM
The Weeknd

Competencia oficial
Gastón Duprat i Mariano Cohn

Un home de mitjana edat viu amb la seva
gossa, la Taylor, fins que un dia mor enverinada sense que ell sàpiga qui pot haver-ho fet ni per què. Tampoc comprendrà una altra mort, la d’una persona
amb qui coincidien sovint quan passejava
la gossa. Mentre intenta assumir aquests
fets, es veu abocat a considerar la relació
que té amb el món que l’envolta.

En Pau té 33 anys i s’acaba de comprar un
pis amb la seva dona al barri del Raval de
Barcelona. És feliç amb la seva feina i la
Judit. Es miren amb tendresa mentre van
traient de les caixes tots els objectes: un
cartell de Tortell Poltrona, fotos de família feliç... El Pau recorda com estimava el
seu avi. El seu avi era franquista.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Els fans de The Weeknd han començat
l’any amb una bona notícia. L’artista canadenc va publicar el seu cinquè disc,
Dawn FM, el 7 de gener, només quatre
dies després d’haver-lo anunciat: sap que
no li cal fer gaire promoció perquè l’escoltin arreu del món. L’àlbum inclou
setze temes i la col·laboració amb Lil Wayne, Tyler, The Creator i l’actor Jim Carrey.

Un empresari multimilionari decideix fer
una pel·lícula per aconseguir transcendència i prestigi, i contracta els millors:
la cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz),
l’actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) i l’actor de teatre Iván
Torres (Oscar Martínez). Els dos actors,
dues llegendes, no són gens amics, i Lola
Cuevas farà que s’enfrontin.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Com superar el gener costerut
Foto: Pexels

i

ECONOMIA

esprés de les despeses extraordinàries que suposen les
festes de Nadal, enfrontar-se al mes de gener i, sobretot,
arribar al final pot ser tot un repte econòmic. Aquest moment de l’any és el que en català es coneix com a costa de gener o gener costerut. Per superar aquesta època amb el mínim
patiment possible, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ja
va oferir fa un parell d’anys alguns consells interessants que recuperem a continuació.
En primer lloc, però, cal deixar clara una cosa: “Quan hi ha pobresa és impossible l’estalvi, perquè no s’arriba als mínims necessaris per viure”, alerta Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. En situacions menys extremes, un bon
primer pas és revisar les despeses que hem fet durant l’any i els serveis no essencials que tenim contractats: potser no els fem servir i
en podem prescindir. És important comparar preus, no quedar-nos
amb el primer que veiem, sinó mirar si hi ha el mateix producte o
servei més barat. L’organització també és necessària: per exemple,
és bo fer la llista de la compra abans d’anar al supermercat. Un altre
consell és esperar que surtin ofertes de les coses no urgents.

Les claus
REVISAR
COMPARAR
ORGANITZAR
ESPERAR

Les despeses de l’any i els serveis no essencials que tenim
contractats: potser no els estem fent servir i en podem prescindir
Preus: no quedar-nos amb el primer que veiem sense
haver mirat si hi ha el mateix producte o servei més barat
Per exemple, fer la llista de la compra abans d’anar
al supermercat per no comprar coses innecessàries
Un bon consell és ser pacient i esperar que surtin ofertes
d’aquells productes o serveis que no necessitem urgentment

Foto: Pexels
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