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Les activitats extraescolars s’han
convertit en una pràctica habitu-
al entre els infants. Qui no fa fut-
bol, anglès, música, dansa...? Fins
i tot n’hi ha que fan xinès o ioga.
Però què passa amb els nens que
no fan cap d’aquestes activitats
perquè les seves famílies no s’ho
poden permetre? I sobretot amb
els que no poden fer classes par-
ticulars tot i necessitar aquest re-
forç? Segons Sònia Recasens, di-
rectora de Programes Educatius i
Socials de la Fundació Pere Tar-
rés, això impedeix el dret a la igu-
altat d’oportunitats i genera dife-
rències severes entre els alumnes.

“Està demostrat que fer reforç
educatiu o altres extraescolars mi-
llora les competències socials, fa
que els nens siguin més estables
emocionalment, els treu de situa-
cions de risc... I tot això té un im-
pacte que els marca per a tota la
vida, fent-los adquirir unes habi-
litats i unes facilitats que la resta no
tindrà”, explica Recasens. 

UNA FONT DE DESIGUALTAT
La Sara, per exemple, és una nena
de Granollers de 8 anys que ne-
cessita classes de matemàtiques i
d’anglès fora de l’escola. Així li ha
recomanat la tutora, perquè “va
molt justa”, diu l’Hamida, la seva
mare. “La mateixa mestra em va
donar el contacte d’una noia que
diu que ho fa molt bé i vaig trucar-
li, però em va dir que cobrava 30
euros per dues hores de classe i, a
més, que havia de portar jo la nena
fins a casa seva, a l’Ametlla, i des-
prés anar-la a buscar”, detalla.
“Això no m’ho puc permetre sent
mare soltera i cobrant menys de
1.000 euros al mes”, lamenta. 

En canvi, en Marc, de 14 anys
i de Parets, sí que rep classes de re-

forç tres dies a la setmana –de ma-
temàtiques, català i tecnologia–
des de fa anys. “Considerem que
invertir en educació mai serà llan-
çar els diners, i que tota l’ajuda ex-
tra que pugui tenir serà positiva
per al seu futur”, explica la Txell,
la seva mare. En el seu cas no és
que vagi just de notes. “Però vam

pensar que en entrar a l’ESO ha-
via de començar a treure les mi-
llors notes possibles per preparar-
se per al Batxillerat”, afegeix.

Segons el recent informe pu-
blicat pel Centre de Polítiques
Econòmiques d’ESADE, la des-
pesa mitjana anual en classes
particulars s’ha triplicat en els
darrers deu anys, passant de 246
euros a més de 750. Una dada que
suposa que un 24% de joves d’en-

tre 6 i 18 anys reben aquest reforç,
principalment per tres motius: per
la concepció, cada vegada més ge-
neralitzada, que com més inver-
sió en educació millor futur tindrà
el nen, per la competició que exis-
teix per accedir a les universitats
i per la manca de temps dels pa-
res per atendre els seus fills.

CADA VEGADA MÉS DEMANDA
Segons Recasens, que tot això
surti a la llum ara és resultat de  la
recessió econòmica. “Les crisis
sempre fan aflorar evidències que
venen de fa temps, i per això ara
s’està veient que tenir accés a
aquests serveis fora de l’escola és
una necessitat”, argumenta. Un fet
que queda demostrat amb l’alta
demanda que hi ha per entrar en
centres socioeducatius com el de
la Fundació Pere Tarrés, on fan re-
forç i altres activitats que fomen-
ten les habilitats socials i emo-
cionals dels nens. “Les llistes d’es-
pera han crescut un 75%, i un 30%
de les famílies que hi volen acce-
dir mai ho havien necessitat”,
detalla. Malauradament, però,

no es pot atendre tota la deman-
da de reforç escolar existent, i per
això nens com la Sara es queden
sense accedir a aquest servei.

“És injust que la meva filla pu-
gui repetir curs sent tan petita no-
més perquè jo no tinc diners per
pagar-li una professora fora de l’es-
cola”, lamenta l’Hamida. Per això
Recasens pensa que “l’adminis-
tració pública hauria d’incorporar
un sistema de beques i convertir
l’educació no formal en un dret
universal”. Encara més tenint en
compte que la majoria de classes
particulars es paguen en negre.

La Clàudia Serrat, de Grano-
llers, fa més de 6 anys que és pro-
fessora de reforç. “Ho vaig co-
mençar a fer mentre estudiava la
carrera de Turisme per guanyar
uns diners i vaig veure que era una
feina còmoda, perquè els nens ve-
nen a casa, i senzilla”, explica. Va co-
mençar amb un parell d’alumnes
i va arribar a tenir-ne sis, fins que
va trobar feina i va haver de deixar
de fer algunes classes. Ara bé, en-
cara avui compagina les dues coses,
perquè les classes de reforç li su-

posen un ingrés extra que li va
“molt bé”, reconeix. Encara que en
el seu cas, com en molts altres, no
té ni estudis relacionats amb l’e-
ducació ni passió pels nens. “Però
és una feina fàcil que et permet em-
butxacar-te uns 300 euros al mes
sense gaire esforç”, diu Serrat. 

UN SERVEI ESSENCIAL
El que està clar de tot això és que
aquesta necessitat sorgeix perquè
“s’està perdent la confiança en el
sistema educatiu”, pensa l’Ha-
mida. “Si hi hagués menys nens
per classe, més professors i més re-
cursos, aquesta desigualtat no
existiria”, afegeix. 

Una desigualtat que, segons
l’estudi, va a l’alça, ja que mentre
els que tenen més poder adquisi-
tiu contracten classes particulars
fins a cinc vegades més, entre els
fills de les famílies més humils hi
ha un fracàs escolar més elevat. “I
continuarà sent així fins que no es
reconegui aquest servei, junta-
ment amb el lleure, com una cosa
essencial en la vida de qualsevol in-
fant”, conclou Recasens.

El reforç escolar: dret o luxe?
» Un estudi confirma que cada vegada més famílies contracten classes particulars per als seus fills

» Això crea desigualtats i fa que augmenti el fracàs escolar entre els nens que no reben aquesta ajuda

Un 24% dels joves 
rep classes particulars,
quan fa deu anys
només eren el 13%

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

L’accés desigual a les classes particulars fa que els infants no tinguin les mateixes oportunitats. Fotos: Arxiu i Albert Lijarcio/ACN

A fons
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La lupa

L’antic Happy Park del carrer Comtes de Bell-
lloc, al barri de Sants de Barcelona, ja no és
parkni és happy. I, segons com acabin les
coses, ni tan sols hi quedarà l’imponent edi-

fici industrial creat el 1925 per acollir la fàbrica Ger-
mans Climent.

Els crits i les rialles dels nens ja fa un parell d’anys
que es van apagar del tot. Els gestors del que va ser el
primer xiquiparc de Barcelona no van poder fer front
a l’augment del preu del lloguer d’un espai que, mal-
grat que continuava sent tot un referent de les famí-
lies del barri per a celebracions d’aniversaris multi-
tudinàries i un remei infal·lible en dies de pluja per des-
bravar les criatures passades de voltes, es veu que ja
no els sortia a compte.

Desconec si la demanda del mític parc infantil ha-
via baixat pel descens de la natalitat o pel canvi d’hàbits
dels xiquets, que potser prefereixen excavar forats al Mi-
necrafto fer el bèstia a l’Animal Jamen lloc de jugar de
manera tradicional a llançar-se boles de plàstic –amb
més o menys mala llet– i enfilar-se a plataformes tan al-
tes que acceleren el ritme cardíac dels pares com si els
seus fills practiquessin puenting.

La nova vida destinada al Happy Park és, en reali-
tat, la mort, perquè volen ubicar-hi un tanatori. Però no
un tanatori gran, lleig i fred, sinó un espai de vetlla aco-
llidor, més death friendly, perquè ja és prou dur haver
d’acomiadar-se definitivament d’algú per viure-ho com
si estiguessis en una de les cues d’un cinema multisala,
en la qual l’olor de crispetes ha estat substituïda per l’a-
roma de flors i fusta, molta fusta.

En aquest nou tanatori enrotllat, perquè l’últim co-
miat sigui més empàtic potser canviaran el to de les ce-
rimònies i la banda sonora aparcarà els hits fúnebres ha-
bituals –Ave Mariade Shubert, El cant dels ocellsde Pau
Casals, La vall del riu vermell…– per altres himnes a la
vida i a la mort, com I wanna live de Ramones, High-

way to hell d’AC/DC, Stayin’ alive de Bee Gees, Ano-
ther one bites the dustde Queen o, si m’apures, El mu-
erto vivode Peret.

En qualsevol cas, la mort, com més lluny, millor.
Perquè a ningú ens agrada que ens recordin que l’i-
nevitable destí final de la vida és l’expiració. The End.
Kaput. C’est fini. Se acabó lo que se daba. Game over.
Adeu, Andreu!

I aquesta és la tendència. No a morir-se, sinó a evi-
tar la proximitat de la mort. Not in my neighborhood,
com anomenen els anglosaxons el fet de rebutjar tenir
a prop qualsevol equipament molest, ja siguin tanato-
ris, centres d’atenció a persones drogodependents, cui-
nes industrials, hospitals, presons, clubs de cànnabis,
prostíbuls o menjadors socials. Volem que una catifa
enorme amagui les veritats incòmodes de la nostra so-
cietat, que aquesta estora estigui prou lluny de la nos-
tra rutina diària per no pensar-hi i que algú s’encarre-
gui d’escombrar cautelosament el que no volem a prop.

Però, per molt que no vulguem tenir-la present, la
mort és natural. I també és un negoci. Un tràmit des-
agradable i incòmode, però necessari en la mesura que
algú s’ha de fer càrrec de fer-nos desaparèixer del tot –
no temporalment, que això és feina del Mago Pop– i de
la manera menys traumàtica possible per als amics i fa-
miliars. Al que se’n va no l’afecta perquè ja tant li fa si
la corona dels cosins és més gran que la dels germans
o si l’han maquillat tan bé que sembla més guapo que
en vida. Millor ser el Fary viu que Brad Pitt difunt!

La mort, tot i que intentem enganyar-la reptant-
la als escacs –o al rummy, en la paròdia d’El setè se-
gellde Woody Allen–, sempre guanya i estaria bé que
ens ensenyessin a conviure amb aquesta resignació que
tant ens costa acceptar. Està clar que, a la vida, el prin-
cipal protagonista és un mateix i, per tant, és l’últim
personatge del repartiment que ha de deixar d’existir,
perquè, si no, s’acaba la pel·lícula i les possibles seqüeles

de la franquícia personal. I aquí no val buscar un al-
tre actor per interpretar el mateix paper. No hi ha co-
vers possibles!

De fet, diuen que, al final de la vida, just quan la par-
ca s’apropa arrossegant la dalla sobre les rajoles del ter-
ra amb aquell soroll insuportable que fa udolar els gos-
sos a centenars de kilòmetres, se’t projecten els records
més ancorats a la memòria a mode de pel·lícula. Jo no-
més demano que, quan arribi aquest moment, no si-
gui un vídeo coreà de TikTok, ni tampoc un film de la
Isabel Coixet emès per La 2 amb comentaris d’àudio
per a persones invidents. Ja que és la darrera pel·lícula,
que la dirigeixi Juanma Bajo Ulloa a mode de rema-
ke d’Airbago els Monty Python, si encara en queda al-
gun de viu. Ara bé, amb la mala sort que tinc segur que
enganxo la Teletienda.

La veritat és que ens ho prenem tot de manera ex-
cessivament seriosa, molt especialment l’últim adeu,
i hauríem d’aprendre d’altres cultures en les quals el
comiat no és un conyàs, com a Ghana amb els por-
tadors de taüts dansaires o a Nova Orleans amb les
marxes dixie.

Arribats a aquest punt, i tenint en compte el dolor
que causa desaparèixer d’aquest món, sovint ens pre-
guntem per què hem de morir les persones. Possible-
ment, “per fer la vida important”, com deia el protago-
nista de Six Feet Under: com que no sabem quant de
temps tenim abans del darrer badall, hauríem de fer que
cada dia sigui important. Llàstima que només ens en re-
cordem el dia que algú ens deixa i ens fa evident la fra-
gilitat i la irreversibilitat de l’existència.

Potser tenim sort i el futur tanatori de Sants pateix
una mena de poltergeist, i els visitants que vetllen els di-
funts senten les corredisses i les rialles de les criatures
que omplien el Happy Park i això els obliga a pensar que,
efectivament, cal riure més i no parar de moure’s. Per-
què si t’atures, com als jocs infantils, acabes parant.

NLes millors
perles

Apunyalar algú perquè t’ha semblat que es colava a la cua
del CAP: és la reacció violenta d’un jubilat de 67 anys que

en va ferir greument un altre, de 69, després de discutir-se al
CAP de Cunit (Baix Penedès), segons ha publicat ElCaso.cat.

La plataforma Escuela de Todos ha penjat cartells
reivindicatius “per a què s’acumpleixi” (sic) el 25% de

castellà a les aules catalanes. Potser als autors dels cartells
els convindria justament el contrari.

Pagar entre 200 i 1.000 euros per aconseguir un certificat
covid fals. A algú normal li sortiria més a compte vacunar-

se o fer-se una PCR, però als 1.600 investigats per pagar per
això, no. Molts d’ells són famosos i coneguts delinqüents. 

Una noia acaba a urgències després de menjar-se 32
peces de sushi, sense perdonar els entrants, en un bufet

lliure. Ella mateixa ho va explicar amb un vídeo de TikTok,
on apareixia al llit de l’hospital. Un ensurt amb bon gust.

LA FOTOTwitter (@AtletiFemenino)

per Víctor Porres

Oh, happy death!
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Una AMPA espanyolista vol 
el 25% de castellà a Sant Fost1

2
Protesta anti VOX a la Garriga: 
multes per no mantenir les distàncies

‘Sis dies corrents’, de la molletana Neus 
Ballús, nominada a nou premis Gaudí

Una altra Festa Major d’Hivern 
en pandèmia a Parets

Tret de sortida a la Festa 
Major d’Hivern de Mollet

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@sanchezcastejon: Siguiendo muy de
cerca la situación en Ucrania y en perma-
nente contacto con representantes de la UE
y la OTAN, así como con líderes europeos.

@agenciaacn: El Govern estudia què fer
amb el passaport covid i aixeca a partir de
divendres la resta de restriccions, excepte
el tancament de l’oci nocturn.

#CauenRestriccions

@carlestorras: I pel tema aquest de l’Es-
glésia que ha anat afanant béns immo-
bles, dimitirà algú o ja ho deixem per a l’al-
tra vida, això?

#L’EsglésiaEnsRoba #ConflicteAUcraïna

La clau

Hem deixat enrere les festes
nadalenques i ha comen-
çat un any nou que té

molts reptes al davant. Però co-
mencem el gener no només havent
de pagar les despeses i les factures
que van quedar pendents de l’any
passat, sinó afrontant també les di-
ficultats que tenen moltíssimes
famílies per poder assumir la ter-
rible pujada de preus. I és que l’IPC
no para de pujar i pujar.

Els nostres veïns han de pagar
una factura de la llum cada vega-
da més cara i han vist com el go-
vern d’Espanya incomplia la seva
promesa que el rebut no seria
més car que anys anteriors. De fet,
el rebut de la llum s’ha duplicat en
menys d’un any, i això ho pateixen
especialment les famílies més vul-
nerables i amb menys recursos.

D’altra banda, tant la benzina
com el gasoil cada dia són més cars.
I s’apugen els carburants al mateix

temps que els propietaris dels ve-
hicles han de pagar un nou im-
post (CO2), malgrat que molts ja
no poden fer servir el seu cotxe
a l’àrea metropolitana de Bar-
celona perquè no compleix els re-
quisits per circular per la Zona de
Baixes Emissions. És a dir, vos-
tè ha de pagar per tenir un cot-
xe i després el multaran si el fa
servir. La gent no té diners per
canviar-se el cotxe i comprar-se’n
un de nou. Per tant, aquesta
mesura novament ataca les per-
sones menys afavorides.

També s’apugen els impos-
tos metropolitans i es consoliden
els augments d’impostos muni-
cipals. La senyora Colau i els

seus socis del PSC han apujat el
tribut metropolità més d’un 3%,
així com la taxa de tractament de
residus per sobre del 5%. Per
cert, un tribut metropolità molt
qüestionat i injust que només
paguem els que vivim a la me-
tròpoli; ningú més a la resta de
Catalunya o d’Espanya.

Necessitem un canvi de
prioritats i de polítiques. Per
això, som cada vegada més els
que hem demanat als Reis d’O-
rient que arribi al més aviat pos-
sible el canvi que cal perquè tor-
ni a imperar el seny i es treba-
lli per la recuperació econòmi-
ca, la creació d’ocupació i la re-
baixa d’impostos.
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Any nou, preus més alts
per Manuel Reyes (PP)

Els semàfors

L’Ajuntament ha donat el
vistiplau a consultar la

ciutadania el reglament del
servei d'abastament d’aigua. 
Un fet que els partidaris de la 
gestió pública celebren, però
que veuen insuficient, ja que

demanen un debat més obert. 
pàgina 8Aj. de Granollers

Els treballadors de l’hospital 
es van concentrar dimecres 

per demanar millores laborals
enmig d’un clima de tensió, 
ja que, segons membres del
Comitè d’Empresa, la direcció

no escolta les seves 
demandes des de fa temps.

pàgina 10Hospital de Mollet

El Centre Cívic Can Rajoler 
de Parets va fer 25 anys dimarts. 
Un quart de segle d’història d’un
equipament que promet seguir
oferint cultura i espectacles de

tota mena amb una programació
especial per a aquest any, 
amb motiu de l’aniversari.

pàgina 12Can Rajoler
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4El Departament de Salut ha
ampliat a una bona part de la po-
blació la vacunació de la dosi de re-
cord de la covid. En concret, ja la
poden demanar totes les persones
de 30 anys o més que van ser va-
cunades amb Pfizer o Moderna en
la pauta completa, sempre que ha-
gin passat 5 mesos des que la
van rebre. També se la poden po-
sar tots els joves d’entre 18 i 29
anys que van rebre la pauta com-
pleta d’aquestes mateixes vacunes
8 mesos enrere.

S’afegeixen, d’aquesta manera,
als grups d’edat de 40 anys o més i
als vacunats de totes les edats amb
AstraZeneca i Janssen. De fet,
aquests continuen sent els grups
prioritaris per a la recepció de la dosi
de record, a més de les persones im-
munodeprimides, el personal sa-
nitari i sociosanitari i les persones re-
sidents, que fins ara ja han pogut re-
bre també aquesta dosi.

La dosi de record és altament re-
comanable, perquè tot i que les va-
cunes contra la covid proporcionen
una resposta immunitària molt
efectiva, algunes persones, mal-
grat tenir la pauta de vacunació
completa, veuen disminuïda aques-
ta protecció, sobretot davant de no-

ves variants com l’òmicron, que és
la majoritària actualment a Catalu-
nya. La dosi de record augmenta la
immunitat, l’allarga i ajuda a redu-
ir el risc d’ingressar a l'hospital a cau-
sa de la covid.

La dosi de record, doncs, aju-
da a maximitzar la protecció, a per-
llongar la seva durada i, en defi-
nitiva, a continuar protegint la sa-

lut pública de les nostres comu-
nitats i, en particular, la de les
persones amb més risc d'infecció
i de malaltia greu.

CINC MESOS DESPRÉS
Per rebre la dosi de record cal que
hagin passat cinc mesos des que es
va rebre la segona dosi, en el cas
d’haver rebut els vaccins de Pfizer
o Moderna. 

Si s’han rebut les dues dosis d’As-
traZeneca o la dosi única de Jans-

sen, han d’haver passat tres mesos
per poder rebre ara la dosi de record. 

En tots dos casos, si superats els
períodes de tres i cinc mesos es con-
trau la infecció per covid, s'haurà
d'esperar quatre setmanes des de
la recuperació de la malaltia per
sol·licitar la dosi de record.

Per accedir a la vacunació, cal
demanar cita prèvia a través del por-
tal vacunacovidsalut.cat, des d’on es
pot triar punt de vacunació i dia i
hora. Els destinataris de la dosi de re-
cord aniran rebent un SMS convi-
dant-los a la vacunació i dirigint-los
a aquest enllaç.

La dosi addicional que s’està ad-
ministrant és de Moderna o de Pfizer,
indiferentment de la vacuna que
s’hagi rebut a la primera i a la sego-
na dosi. De fet, s’ha comprovat que
totes dues vacunes, tant la Moderna
com la Pfizer, tenen una eficàcia
molt elevada, independentment de
la vacuna que s’hagi rebut en l’apli-
cació de la pauta completa (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca o Janssen).

El Departament de Salut man-
té la crida a tota la població perquè
es vacuni, tant les persones que po-
den rebre ara la dosi addicional
com totes aquelles que encara no
estan vacunades.

4Cal recordar que les persones no
vacunades majors de 12 anys te-
nen una probabilitat 2,5 vegades
més gran de ser hospitalitzades
per covid i 4,9 vegades més d’en-
trar a l’UCI. En el cas dels majors de
50 anys, tenen una probabilitat 3,7
vegades més gran de ser hospi-
talitzades per covid i 8,1 vegades
més d’entrar a l’UCI. I en la franja
de més de 70 anys, tenen una pro-
babilitat 6,1 vegades més gran de
ser hospitalitzades i 15,2 vega-
des més d’entrar a l’UCI que les

persones d’aquesta edat que te-
nen dosi de record.

La vacunació contra la covid té
com a objectiu protegir tota la po-
blació del virus per evitar casos de
malaltia greu, covid persistent, in-
gressos hospitalaris i a les UCI i morts.

Està previst que s’ampliïn pro-
gressivament els grups per rebre la
dosi de record quan hagi passat el
temps necessari des de la darrera dosi
de la vacuna. Aquests grups se selec-
cionen coordinadament en l’àmbit de
l’estratègia estatal de vacunació.

La vacunació redueix la
probabilitat d’ingrés hospitalari

La dosi de record
augmenta la

immunitat i l’allarga 

Algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, veuen disminuïda la protecció, sobretot davant de noves variants com l'òmicron. Foto: Generalitat

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Una gran part de la població ja pot
rebre la dosi de record de la covid
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SOCIETAT4Aquest passat 2021 el
preu de la llum ha pujat fins a un
35%. Un augment que ha arribat
a preus rècord, obligant les famí-
lies a fer una despesa extra que, en
alguns casos, no s’han pogut per-
metre. Però precisament per això
existeix el bo social. Un des-
compte en la factura elèctrica
que s’aplica a clients amb una ren-
da anual inferior als 8.106 euros,
amb una pensió de menys de
500 euros o amb tres o més fills.

Segons dades d’Endesa, a Gra-
nollers el 2021 va tancar amb 493
famílies adherides al bo social, de
les quals un 54% eren noves sol·li-
cituds. En total, un 18% més de
beneficiaris que el 2020.

Precisament, Marta Castro és
una de les granollerines benefi-
ciades per aquest bo. “La covid-19
ens va obligar a tancar el bar que
regentàvem i cada vegada se’ns
feia més difícil pagar coses tan bà-
siques com el lloguer, la llum o l’ai-
gua”, recorda. Per això, l’any pas-

sat va decidir demanar aquesta
ajuda que, segons explica, els
permet viure “menys ofegats”. 

En el seu cas, Endesa la con-
sidera una família vulnerable per
criteris de renda. Una etiqueta en
la qual entren el 47,5% dels be-
neficiaris. Manoli Hernandez, en
canvi, va demanar el bo per altres
motius. “Mai havíem pensat que
necessitaríem ajuda per pagar la
llum, però un dels meus fills té ne-
cessitats especials i això suposa
una despesa extra molt gran que

ens fa viure amb un pressupost
molt just per passar el mes”, la-
menta. De fet, reconeix que ha-
vien arribat a fer servir espelmes
i llanternes per “intentar estalviar
al màxim”.

En aquest cas, forma part del
47,3% de famílies nombroses be-
neficiades pel bo. Una dada que,
com les altres, demostra que cada
vegada són més les persones que
viuen amb pobresa energètica a
les seves llars, mentre el preu de
la llum segueix en alça.

Gairebé 500 famílies han demanat el bo social. Foto: Diputació de Barcelona

No poder pagar la llum, un
problema en alça a la ciutat

» El 2021, 493 famílies van demanar el bo social per pagar la llum 
» El nombre de beneficiaris ha crescut un 18% en només un any

Sí a la consulta pública sobre
com regular el servei d'aigua

SERVEIS4Després que fa dues
setmanes, més de 500 habitatges
de Can Gili i la Terra Alta es que-
dessin sense aigua durant 40 ho-
res, les avaries s’han anat repetint
aquests darrers dies: al carrer
Felip II la setmana passada i al
carrer Corró dimarts. És per això
que, des d’aleshores, els partida-
ris de la gestió pública d’aquest bé
estan aprofitant per fer ressò dels
problemes de la gestió privada.

“És vergonyós el manteni-
ment i servei que ofereixen”, “com
es pot comprovar els de la Plata-
forma per l’Aigua tenim raó” o
“s’ha demostrat que les infraes-
tructures, després de tants anys de

concessió privada, són deficità-
ries”, són alguns dels comentaris
fets pels veïns a les xarxes. Per això
el ple de dilluns va donar llum ver-
da a la consulta pública sobre el re-
glament del servei d'aigua. 

“Això serà probablement el
moment més participatiu sobre el
model d’abastament d’aigua”, la-
mentava la portaveu d’ERC, Nú-
ria Maynou, que defensa “un de-
bat molt més obert i més partici-
pat”. Però, tot i això, l’aprovació
per unanimitat d’aquest punt ha
estat un motiu d’alegria tant per
als republicans com per a la res-
ta de partits i persones partidàries
de la gestió pública de l’aigua.

HISTÒRIA4La guerra estava a
punt d’acabar i feia poc que Gra-
nollers havia estat bombardejada,
el maig del 1938. Per tant, tot
apuntava que no hi hauria més
atacs aeris en una ciutat tan mal-
mesa. Però no va ser així.

El malson es va repetir i els
dies 24, 25 i 26 de gener de 1939,
Granollers va tornar a ser bom-
bardejada. El resultat, prop de 40
morts i danys materials a zones
properes a les estacions de tren,
a l’hospital i a fàbriques tèxtils

com Roca Umbert. Uns fets dels
quals ja fa 83 anys, però que la
ciutat encara recorda.

Per aquest motiu, a Granollers
s’han organitzat diferents activi-
tats que van començar diumenge,
amb una ruta guiada pels punts
on van caure les bombes, i que se-
guiran aquest diumenge dia 30
amb una obra de teatre sobre la
guerra. Una programació que
s’allargarà fins a principis de fe-
brer, quan es presentarà un llibre
relacionat amb els fets i docu-

ments de la Guerra Civil, entre al-
tres projectes d’art i de recerca.
Tot plegat perquè aquests atacs no
quedin en l’oblit.

És per això que des de l’Ajun-
tament animen la ciutadania a en-
cendre espelmes davant d’espais
de memòria, com bé podrien ser
les rajoles liles que assenyalen els
punts on van caure les bombes.
Un petit gest que farà que els gra-
nollerins continuïn tenint ben
present la història més contem-
porània de la ciutat.

Es farà una consulta pública sobre el reglament del servei d’aigua. Foto: Arxiu

En record de l’atac aeri del 39

Aquestes rajoles marquen els punts on van caure les bombes. Foto: Ajuntament

Obres |Afectacions per la cobertura de les vies
En els pròxims mesos començaran les obres per cobrir les vies de tren entre
els ponts de Josep Umbert i Agustí Vinyamata. Una actuació que suposarà

l’ocupació temporal de nou parcel·les tant públiques com privades.
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“Estem farts, desesperats, frus-
trats, esgotats físicament i psí-
quicament, i molt cansats d’ar-
rossegar problemes que s’han
tornat crònics per falta de volun-
tat. Fa temps que treballem amb
el personal mínim i amb guàrdies
de 24 hores. Però hem arribat a un
límit”, denuncia a Línia Vallès la
infermera de l’àrea quirúrgica i
membre del Comitè d’Empresa de
l’Hospital de Mollet, Silvia Case-
llas. Una situació que, segons ex-
plica, “s’ha tornat insostenible
després de dos anys de pandèmia
treballant sense descans”. 

Per aquest motiu, dimecres,
una cinquantena de treballadors
es van concentrar davant del cen-
tre per reclamar diferents millo-
res laborals, com la de les ràtios o
dels contractes, entre altres. “I és
que estem tan cremats com ca-
brejats perquè fa molts anys que
posem aquests problemes sobre la
taula i des de dalt no es fa res al
respecte”, lamenta Josep Maria
Tricas, un altre membre del Co-
mitè i metge adjunt de l’hospital. 

El detonant de tot aquest ma-
lestar, segons avança Casellas,
ha estat que aquest Nadal no han
pogut fer vacances, “no pas per la
covid-19, sinó per la manca de per-
sonal”. Un problema comú a tots
els centres catalans, però que, en
el de Mollet, “és més greu perquè
partim d’un nombre de treballa-
dors molt inferior en comparació
al de la resta d’hospitals”, assegura
Tricas. “De fins a tres persones
menys per àrea mèdica”, diu.

DESBORDATS
Segons expliquen els dos mem-
bres del Comitè d’Empresa, l’any
2017 ja s’avançava a la direcció
que faltaven professionals. “La
seva resposta va ser fer un estudi
de productivitat per després dir-
nos que, com que la feina sortia,
no calien més mans”, explica el
metge. “Però, amb quina qualitat
surt aquesta feina?”, afegeix.

“És evident que no podem
donar als pacients l’atenció que
mereixen i que cada vegada la
qualitat del servei que donem és
menor”, lamenta Casellas. I és
que, segons Tricas, un oftalmòleg
arriba a tenir 45 visites en un dia,
a quiròfan la feina que es feia en-
tre dos ara la fa una sola persona,
s’han de fer operacions i altres pro-
cediments complexos amb temps
limitat i les infermeres tenen 13
pacients per persona, quan a al-
tres centres en tenen vuit.  “I òb-
viament quan et diuen tot això no
et sembla bé, però ho fas perquè
ho has de fer i punt”, diu el met-
ge, que pensa que juguen amb el
fet que la seva feina és vocacional.

DEMANDES SENSE RESPOSTA
Tot i la polèmica, des de l’hospi-
tal no han volgut fer declaracions
al respecte. Segons Casellas, “s’a-
cullen al fet que els números
surten i als reconeixements in-
ternacionals que reben per la
qualitat del centre”. “Però això no
és més que pura imatge de cara
enfora mentre els treballadors
pensem que hi ha un greu pro-
blema d’opacitat per part de la di-
recció i de manca de voler arribar
a acords”, diu Tricas. Un pro-
blema que, segons confessen els
dos sanitaris, no tenen esperan-
ça de solucionar “veient que no
són honestos ni responsables,
perquè han demostrat que ni
miren per nosaltres ni pels pa-
cients”, afegeix el metge.

És evident, doncs, que es trac-
ta d’una situació complexa. Però,
per ara, caldrà esperar a la prò-
xima reunió entre la direcció i el
Comitè, que es farà a mitjans de
febrer. “Encara que després d’es-
tar reclamant coses tants anys i
no aconseguir res, ja no sabem
què esperar”, conclou Casellas. 

La concentració de dimecres a davant de l’hospital. Foto cedida

Olga García
MOLLET

Sanitaris al límit: clam per
millorar les condicions laborals
» Els treballadors de l’hospital van fer una concentració dimecres
» Demanen que la direcció els escolti i que augmenti el personal

Malestar entre els paradistes,
obligats a reubicar-se de nou 

MERCAT4La pandèmia va obli-
gar les parades del sector tèxtil i
de la llar a estar molts mesos fora
de la seva ubicació habitual. Una
mesura de prevenció contra la co-
vid-19 que va aixecar polèmica en-
tre els paradistes, que considera-
ven que a la Riera Seca no venien
tant. Però ara el conflicte ha tor-
nat a sorgir, no per la pandèmia,
sinó per unes obres.

Dilluns van començar les ob-
res de millora de l’avinguda Lli-
bertat. “Una de les artèries prin-
cipals de la ciutat i un dels punts
de trobada dels qui van el mer-
cat”, diu l’alcalde. Però això ha

suposat que les parades de frui-
tes i verdures s’hagin hagut de
traslladar a la Riera Seca.

“Ha estat un canvi que han
anunciat de cop i que no és bo
per al mercat, sobretot tenint en
compte tot el que hem aguantat
amb la pandèmia”, lamenta l’ex-
president de l’Associació de Pa-
radistes de Mollet. I és que, en-
cara que les obres duraran tres
mesos, “ja vam ser prou com-
prensius aguantant les pèrdues
durant el temps que ens van
moure per la covid-19 i ara no po-
dem tornar a aquesta situació ni
un dia més”, conclou. 

Al Huda no es podrà tornar a
concentrar a casa de l’alcalde

CONFLICTE4El conflicte entre
Al Huda i l’Ajuntament per la lli-
cència d’ús del local, segueix amb
novetats. I és que, després que la
setmana passada s’anunciés que
la Unió de Comunitats Musul-
manes de Catalunya mediaria el
conflicte, Al Huda va decidir di-
lluns posar fi, per uns dies, a les se-
ves protestes davant la casa de l’al-
calde per evitar “molèsties als
veïns”, deien en un comunicat.

La decisió, però, sorgia pocs
dies després que l’Ajuntament
decidís recórrer a la justícia per de-
manar que es prohibissin aques-

tes manifestacions. I, tot i que el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ho va tombar en un pri-
mer moment, fent prevaldre el
dret a la manifestació i a la lliber-
tat d'expressió, ahir es va notificar
que no podrien seguir concen-
trant-se al domicili del batlle per-
què això suposa “alteració de l’or-
dre públic” i no respecta “la pri-
vacitat ni la intimitat dels veïns”.

Per tant, la intenció d’Al Huda
de fer més protestes davant la casa
de l’alcalde a partir del dia 11 s’ha
vist truncada i ho haurà de tornar
a fer a l’Ajuntament.

Algunes de les parades del mercat. Foto: Mercats Setmanals de Catalunya

Política | Jordi Turull visita Mollet
L’exconseller Jordi Turull serà a partir de dos quarts de vuit d’aquesta

tarda al Centre Cultural la Marineta en un acte amb Junts Mollet, on farà
una conferència oberta a tota la ciutadania per parlar dels reptes del partit.
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Licitades les obres per
desdoblar les vies de l’R3

MOBILITAT4Adif va adjudicar
dimecres el contracte per a les
obres de desdoblament de la lí-
nia R3 al tram que uneix Parets
i la Garriga, a les empreses FCC
Construcción i COMSA. Una de-
manda històrica a la comarca que
permetrà als paretans estar mi-
llor comunitats amb Vic i Bar-
celona, i dir adeu als retards i a
les incidències que sempre han
caracteritzat aquesta línia.

El pressupost per fer aques-
ta actuació és de 55,6 milions
d'euros, finançats pels fons Next-
Generation de la Unió Europea,

i es preveu un termini d'execució
de 25 mesos, de manera que la
doble via podria estar enllestida
la primavera de 2024, si no s’en-
darrereixen les obres.

Per tant, aquesta actuació,
que es farà en un tram de 17,1
quilòmetres, té l’objectiu princi-
pal de permetre que els trens pu-
guin absorbir un major nombre
de circulacions i reduir els temps
de viatge, potenciant així el ser-
vei. Encara que també inclou
altres millores pel que fa a l’ac-
cessibilitat o al sistema d'elec-
trificació, entre altres.

HISTÒRIA4El 25 de gener del
1997 obria les portes per primera
vegada el Centre Cívic Can Rajo-
ler. Un espai inaugurat per l’ales-
hores alcalde de Parets, Joan Se-
guer, amb una obra de teatre
protagonitzada per l’actor Joan
Pera. Aquest dimarts feia 25 anys
d’això. “Una xifra molt maca”, se-
gons el regidor de cultura, Fran-
cesc de la Torre, que significa
que ja fa un quart de segle que el
poble viu de la mà de la cultura i
de l’espectacle. 

Per celebrar aquest 25è ani-
versari, Joan Pera va tornar a
Parets amb la seva darrera co-
mèdia titulada ‘Master Xof’, on
l’actor va recrear les diferents si-
tuacions que passen entre els fo-
gons d’una cuina. Una obra que va
despertar rialles i va acabar amb
una gran ovació del públic i tam-
bé amb un brindis entre Pera, l’al-
calde i el regidor de cultura, “per
commemorar l’efemèride”, di-
uen des de l’Ajuntament.

La celebració de l’aniversari,
però, ja va començar la setmana
passada amb una exposició sobre

la Festa de la Pedra del Diable i
una altra dels Gegants, com a
mostra d’agraïment a les dife-
rents entitats del poble. I és que,
precisament aquestes dues, l’any
1997 també van estar presents en
la inauguració d’aquest espai que,
abans de convertir-se en centre cí-
vic, havia estat un local d’esbarjo,
un cafè, una fonda i, fins i tot, una
església i un estanc.

Per tant, aquest 2022 serà un
any especial per a Can Rajoler.
“Hem previst una proposta molt
ambiciosa, que combina de tot,
per a tots els públics, i que impulsa
la gent del nostre poble”, avança
de la Torre. Tot per convertir
aquest aniversari en una progra-
mació que promet seguir fent
gaudir al públic tant com en
aquests 25 anys.

Joan Pera va tornar dilluns a Parets. Foto: Ajuntament

Un quart de segle fent cultura:
Can Rajoler celebra 25 anys

Imatge d’arxiu de l’estació de tren de Parets. Foto: Arxiu

Cultura | S’acaba la Festa Major d’Hivern 
La Festa Major d’Hivern ha acabat amb una valoració “molt positiva” per 
part de l’Ajuntament i dels veïns davant l’alta participació en tots els actes

organitzats, tot i les mesures de seguretat aplicades per evitar més contagis.
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Es col·locaran plaques solars
a l'Escola Joaquim Abril

SANT FOST4En els pròxims
dies es col·locarà una instal·la-
ció solar fotovoltaica d'auto-
consum a l’Escola Joaquim Ab-
ril amb l'objectiu de contribuir
a la sostenibilitat energètica i,
per tant, minimitzar el consum
elèctric.

La instal·lació té 73 mòduls
solars microcristal·lins d'alta
eficiència, amb una potència
total de 27,74 KPw i que gene-
raran el 70% del consum anual
total de l'escola. A més, tindrà,
en temps real, un sistema de vi-

sualització del funcionament de
la instal·lació solar. Hi haurà una
pantalla de televisió a l'escola i
un monitoratge remot amb la fi-
nalitat de controlar el consum i
la producció.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
La redacció del projecte ha comp-
tat amb la subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona. La inversió
està emmarcada en la política
municipal per tal de millorar l'e-
ficiència energètica dels equipa-
ments municipals i els edificis.

MEDI AMBIENT4La recollida
selectiva del residu tèxtil de l'en-
titat sense ànim de lucre Hu-
mana Fundación Pueblo para
Pueblo ha fet possible recuperar
més de 21 tones de tèxtil usat a
Martorelles. Una roba que, per
tant, tindrà una segona vida, el
propòsit de l'organització des
de fa 35 anys. La reutilització del
tèxtil és fonamental per a la
creació d'ocupació verda i l'eco-
nomia circular.

Durant el 2021, Humana va
recuperar concretament 21.859
quilos, un 16,7% més que el
2020, quan van ser 26.231 qui-
los. El calçat, els complements, el
tèxtil de llar i la roba conformen
el residu tèxtil, que es diposita en
els contenidors ubicats a la via
pública i que es classifiquen a la
planta de preparació per a la
reutilització que Humana té a l'A-
metlla del Vallès. La quantitat re-
collida equival a 88.000 articles
de roba. El 50% es pot reutilitzar
i més del 35%, reciclar.

Segons un estudi de la Fede-
ració Humana People to People,

la reutilització del tèxtil redueix
l'emissió de CO2. Així, per cada
quilo de roba recuperada, evita
l'emissió de fins a 6,1 quilos de
CO2. En el cas de Martorelles,
amb les més de 21 tones recolli-
des el 2021 s'han evitat a l'at-
mosfera 133 tones de CO2. 

Humana genera un lloc de
treball (ocupació verda) per cada
30 tones de tèxtil recollit. Els re-

cursos obtinguts es destinen a
iniciatives socials, els progra-
mes de desenvolupament que
Humana du a terme de la mà de
contraparts o socis locals i que,
entre diferents accions, estan
centrats en aspectes com el ne-
cessari impuls de l'agricultura
sostenible, la lluita contra el
VIH/SIDA o la formació de pro-
fessors de primària.

Recollida selectiva de roba d’Humana a Martorelles. Foto: Ajuntament

Humana recupera 21 tones 
de roba usada a Martorelles

S’instal·laran plaques solars a l’Escola Joaquim Abril. Foto: Ajuntament

Martorelles | L’Ajuntament compra un radar mòbil 
La Policia Local col·locarà un nou un radar mòbil per reduir les infraccions 

de trànsit. L'Ajuntament ha tramitat  l'expedient de contractació del 
dispositiu, adjudicat  a l'empresa Tradesegur SA per 17.600 euros.
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Montornès ofereix cinc pisos
de lloguer social per als joves

HABITATGE 4Fins a l’11 de fe-
brer l'Ajuntament de Montor-
nès mantindrà  obert el termi-
ni perquè els joves d’entre 18 i
35 anys (i judicialment eman-
cipats) optin a un dels cinc pi-
sos de titularitat municipal en
règim de lloguer que posa a la
seva disposició. 

L'Ajuntament ha comprat
els habitatges a Montornès
Nord. Reformats i amb super-
fície útil d’entre 42,10 m² a
47,18 m², disposen de cuinar,
bany, menjador i dues habita-
cions. Estan pensats perquè hi
visquin, com a màxim, 4 per-
sones. Com a requisits es de-

manen la inscripció al Registre
de Sol·licitants d’Habitatge amb
Protecció Oficial de Catalunya
(HPO) i tenir uns ingressos que
estiguin en els barems que de-
talla la convocatòria. 

La situació laboral, la con-
dició de família nombrosa o
monoparental o l'antiguitat al
municipi seran altres factors
que es tindran en compte per a
l'adjudicació. La durada dels
contractes de lloguer serà de 7
anys i les quotes mensuals s’es-
tabliran en funció dels ingres-
sos de les unitats de convivèn-
cia: des del 18% fins al 30%
dels ingressos.

MONTMELÓ4Camins Escolars
de Montmeló és un conjunt d'i-
tineraris que fan possible que
infants i adolescents puguin
arribar a peu als seus centres
educatius de manera segura i
autònoma. La primera fase de la
iniciativa va començar l'any
2019 amb la col·locació d'ele-
ments que delimiten els dife-
rents camins. En 12 itineraris
secundaris l'alumnat de les es-
coles de primària va comple-
mentar la senyalització a terra
amb dibuixos de petjades. Ara

està en marxa la segona fase del
projecte i l'Ajuntament de
Montmeló té previst instal·lar la
senyalització en aquests car-
rers amb la finalitat d'identifi-
car els itineraris. Durant les

entrades i sortides a les escoles
de l'alumat també es restringeix
l'accés als vehicles.

El camí escolar promou l'au-
tonomia dels infants, fomenta la
mobilitat sostenible, recupera
l'espai públic com a espai de con-
vivència i redueix la contami-
nació sonora i atmosfèrica.

"Cada vegada s'utilitza més el
camí. Per exemple, per a qui por-
ta motxilla amb rodes li és més

fàcil circular per allà que per la
vorera", exposa, satisfet, Lluís
Esteban, regidor d'Educació.

Per determinar els itineraris
escolars es va elaborar un mapa
que servirà per encetar la inici-
tiva  Pedi Bus o el bus a peu,
perquè l'alumnat pugui fer els
trajectes acompanyat per un
responsable. L'Ajuntament vol
posar-lo en funcionament el
curs 2022-2023.

Montmeló aposta pels camins escolar. Foto: Arxiu

En marxa la segona fase de 
la iniciativa Camins Escolars 

Les claus d’un pis. Foto: Arxiu

Montornès |Punt de control de la contaminació atmosfèrica
L’Ajuntament ha instal·lat a la plaça Pau Picasso un punt de mesura de la

contaminació atmosfèrica per tal de conèixer, entre altres coses, la concentració 
de partícules a l’aire i el seu volum, i detectar la presència de components orgànics.

El camí escolar promou
l'autonomia dels
infants i fomenta la
mobilitat sostenible
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SANTA PERPÈTUA4“Com a al-
caldessa de Santa Perpètua de
Mogoda, vull traslladar-li la meva
preocupació davant la situació de
col·lapse que està generant la
incidència de la variant òmicron
en la represa del curs escolar, amb
afectacions diverses i malestar en-
tre les famílies i la comunitat
educativa de la nostra ciutat.” 

Així comença la carta que la
batllessa, Isabel Garcia, ha enviat
al conseller de Salut, Josep Maria
Argimon. Un escrit amb l’objec-
tiu de millorar els protocols de de-
tecció de casos de covid-19 a les
escoles tenint en compte que dels
1.056 positius acumulats en la
darrera setmana al poble, 622 són
alumnes o treballadors dels cen-
tres educatius. Una xifra que su-
posa que gairebé el 60% de casos
que s’han detectat a les escoles. 

Per aquest motiu, Garcia
s’ha vist obligada a demanar
“informació més clara i entene-
dora sobre com procedir en
cada cas”, prossegueix la carta.
I és que, segons explica, aques-
ta situació genera una sensació

d’inseguretat i improvisació que
no agrada ni als docents ni a les
famílies de l’alumnat. 

La resposta del conseller,
però, encara no ha arribat i, per
tant, les escoles de Santa Perpè-
tua hauran de seguir assumint les
baixes per covid-19 amb els re-
cursos que tenen. Però també
hauran de continuar fent front a
algunes incògnites de les quals es
queixen als centres, com qui ha de
fer quarantena quan hi ha un po-
sitiu o quan cal fer tests.

MÉS RECURSOS ALS CAP
D’altra banda, Garcia també ha
aprofitat la carta per demanar a
Argimon un reforç dels recursos
que es destinen a la gestió de l’a-
tenció primària “per adaptar-se
a la realitat existent, marcada per
l’augment exponencial de con-
tagis i l’elevat risc de rebrot”. So-
bretot tenint en compte que a
Santa Perpètua els principals
indicadors de covid-19 estan
disparats des d’abans de les fes-
tes de Nadal. 

Imatge d’arxiu d’una escola de Santa Perpètua. Foto: Ajuntament

Santa Perpètua vol millors
protocols de covid-19 a l’escola

Una unitat mòbil mesurarà la
qualitat de l'aire a la Llagosta

MEDI AMBIENT4S'ha instal·lat
a la Llagosta una unitat mòbil
per mesurar la qualitat de l'aire
al passeig del Pintor Sert, al
costat de l'edifici administratiu.
Els aparells de mesura són de la
Diputació de Barcelona. Està
previst que la unitat mòbil esti-
gui instal·lada durant una bona
temporada, en concret entre set
i vuit mesos, i tindrà com a fi-
nalitat fer un estudi de partícu-
les PM10 i PM2,5, de diàmetre

inferior a 10 micres i 2,5 micres,
respectivament.

Molts poden ser els orígens
de la contaminació per partícu-
les. Així, els factors poden ser
causes naturals, com pols i par-
tícules del terra o episodis de
pols africà; pel trànsit rodat;
per processos de combustió, es-
pecialment industrials, però
també per calefacció d'edificis;
per la construcció o altres pro-
cessos industrials.

La unitat mòbil per mesurar la qualitat de l’aire. Foto: Ajuntament

La Llagosta | Concurs de Microrelats 
Fins al 26 de febrer es pot participar en el Concurs de

Microrelats del Dia Internacional de les Dones. Els textos es
poden enviar a b.llagosta@diba.cat o lliurar-los a la biblioteca.
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LES FRANQUESES4El cos de la
Policia Local de les Franqueses
i el de Canovelles, juntament
amb els Mossos d’Esquadra,
posaran en marxa aquest cap de
setmana un dispositiu policial
conjunt per evitar concentra-
cions de cotxes a zones indus-
trials d’ambdós municipis. Una
pràctica que s’ha convertit en
habitual en aquest temps de
pandèmia i que els joves apro-
fiten per fer botellots. 

Controls contra les
concentracions de
cotxes a polígons

BIGUES I RIELLS4L’Ajuntament
de Bigues i Riells del Fai reac-
tivarà l’1 de febrer els parquí-
metres dels aparcaments per ac-
cedir als gorgs del Tenes. Una
mesura per evitar aglomera-
cions i preservar l’entorn natu-
ral, que permetrà estacionar
per tres euros durant tot el dia.
L’ús d’aquests pàrquings, però,
seguirà sent gratuït per als ve-
ïns de la zona. 

Tornen els
pàrquings 
de pagament

LA ROCA4Des de fa temps, el
Consorci per a la Gestió de Re-
sidus del Vallès Oriental recull
el paper i el cartró, els envasos
lleugers i el vidre a la Roca. Però
des d’aquest mes de gener tam-
bé recull l’orgànica i s’encarre-
garà de la recollida de la bros-
sa que es generi per esdeveni-
ments festius, culturals o pel
mercat, i de retirar els residus
voluminosos. L’objectiu, millo-
rar la neteja a tot el municipi.

El Consorci de
Residus ja recull
més brossa 

CALDES DE MONTBUI4El Con-
sell d’Infants de Caldes d’aquest
curs es va reunir dimarts per pri-
mera vegada de forma presen-
cial, després que l’any passat es
fes tot de manera virtual. Hi
van participar 14 dels 19 infants
que en formen part i van posar
sobre la taula diferents propos-
tes per fer un poble millor. Un
tema que se seguirà tractant a la
pròxima reunió, programada
per al mes de febrer.

Primera reunió
presencial del
Consell d’Infants

L’AMETLLA4El Casal de la Vi-
sitació de l’Ametlla funcionarà
com a casa de colònies per a es-
plais i grups escolars o parro-
quials ara que ja han finalitzat
les obres d’adequació de l’espai,
que han costat 700.000 euros.
De fet, està previst que la casa de
colònies, que estarà gestionada
per la Fundació Roser de Maig,
comenci a funcionar les pròxi-
mes setmanes.

El Casal de la
Visitació serà una
casa de colònies

SOCIETAT4L'Ateneu Coopera-
tiu del Vallès Oriental ha tancat
l’any amb altes xifres de partici-
pació, però, sobretot, amb nous
projectes que impulsen l'econo-
mia social i solidària a la comar-
ca. Concretament, fins a 1.506
persones han participat en els
seus cursos, xerrades i fires, i
s’han creat 45 projectes, 37 dels
quals han triat el cooperativisme
com a forma d’organitzar-se. 

Una de les cooperatives més
noves és Espai Nacre, que fun-
ciona per donar atenció psicolò-
gica a Granollers i acompanyar
infants, adolescents, joves, adults
i famílies en la millora del seu ben-
estar. “Fa només mig any que es-
tem en tràmits i, tot i que vam co-
mençar com a associació, teníem
molt clar que volíem formar una
cooperativa perquè volem fer un
projecte social centrat en les per-
sones i no en el lucre, i entenem
que poder formar part de l’eco-
nomia social i solidària i basar-nos
en la participació i en la demo-
cràcia interna és la millor mane-
ra de funcionar”, expliquen des de
la cooperativa.

A la vegada, però, al llarg d’a-
quest any s’han seguit consolidant
altres iniciatives amb més trajec-
tòria, com  les cooperatives d’e-
ducació que gestionen les escoles
Sant Gervasi o Ginebró, la co-
operativa Apindep i l’associació
Afadis, que donen suport a la in-
clusió de persones amb discapa-
citat, la de la llibreria la Gralla, la
del restaurant el Mirallet o la de
La Magrana Vallesana. 

Precisament aquesta darrera
ja suma més de 400 associats i
aquest 2021 ha continuat treba-
llant en el seu objectiu de fo-

mentar un consum alternatiu a la
industrialització dels aliments.
“Nosaltres vam néixer perquè
tothom pogués accedir a produc-
tes ecològics i de proximitat que
hagin estat pagats a la pagesia per
un preu just”, explicava Alexia De
Udaeta, presidenta de l’entitat, a
Línia Vallès fa uns mesos.

Per tant, és evident que cada
vegada són més els qui aposten
per l’economia social i solidària a
la comarca i que aquesta s’està
convertint en una alternativa al
model empresarial tradicional
que va sumant seguidors.

Imatge de la botiga de La Magrana Vallesana. Foto: La Magrana Vallesana

Negocis alternatius: la creació
de cooperatives agafa força

Atenció més propera per a les
persones trans de la comarca

SALUT4Ja està en marxa la
Unitat Trànsit de la Metropoli-
tana Nord, que atén i fa pro-
moció de la salut de les perso-
nes trans. 

Ubicada a la quarta planta
del CAP Sant Fèlix de Sabadell,
té la finalitat i l’objectiu d'aten-
dre i acompanyar les persones
trans en les seves necessitats,
des de diferents perspectives i
mirades (mèdica, quirúrgica,
psicològica i social).

Fins a la setmana passada,
les persones trans de la Metro-
politana Nord eren ateses a la
Unitat Trànsit Barcelona, ubi-
cada a l'ASSIR Esquerra. Actu-
alment, hi ha unes 550 persones
de la Metropolitana Nord de
l'ICS que es troben en procés de
trànsit cap a la identitat senti-
da i que podran continuar amb
el seu procés a l’acabada d’es-
trenada Unitat Trànsit de la
Metropolitana Nord.Unitat Trànsit. Foto: ICS

Consell Comarcal | Moció per demanar més seguretat
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat moció per demanar al departament

d’Interior una reunió urgent per tractar qüestions relacionades amb la seguretat. La moció
recorda la quantitat de botellades i concentracions de cotxes que hi ha a la comarca 

LA GARRIGA4La Garriga ja for-
ma part de l'Associació de Viles
Termals de Catalunya, un orga-
nisme que permet treballar de
manera conjunta entre els con-
sistoris en la promoció turística
i l’explotació sostenible dels mu-
nicipis termals. Un pas que aju-
darà a  fer atractiu el termalis-
me de la Garriga, a aconseguir
més recursos econòmics i tam-
bé a dinamitzar els punts ter-
mals que hi ha al poble.

La Garriga aposta
per fer atractiu 
el termalisme
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Esports Bàsquet | Imanol Martínez torna al CB Mollet
Imanol Martínez torna al conjunt de Josep Maria Marsà i lluirà de 
nou el dorsal 14. L'aler pivot podria debutar en la seva nova etapa 

al CB Mollet el pròxim 5 de febrer, a casa contra el CB Alginet. 

Els avis i les àvies són una
contínua font d'inspiració.
Què et deia el Joan?

M'insistia molt com havia de col-
pejar la pilota. Va ser el gran
culpable que m'enamorés del
futbol i, probablement, la pri-
mera persona que va veure que
jo podia competir en un equip.
Va arribar un moment en què les
meves amistats ja no venien tant
al càmping els caps de setmana
perquè tenien partit i em que-
dava sola amb la pilota. Un dia
tots tenien lliga i em vaig dir:
"Doncs mira... Jo també vull jugar
en un equip!".

I el teu avi content.
I molt orgullós! Ell també va jugar
i hem vist molt de futbol plegats.
Les amistats m'agafaven de les
primeres quan triàvem equip en
els partidets que fèiem i veia
que tenia traça. Total, que vaig
anar a jugar un partit en un equip
mixt del Prat. Després em van
proposar fer les proves al Barça.

Com van anar?
Quan vaig arribar al Mini Estadi i
em van donar l'equipació del Bar-
ça, vaig al·lucinar. Mai havia vist un
túnel de vestuari. Va ser una gran
alegria que m'agafessin. Tenia 10
o 11 anys i era la primera vegada
que jugava amb un equip total-
ment de noies. Un any no va sor-
tir el cadet B i vaig marxar al CE Eu-
ropa fins a arribar al primer equip,
i em va fitxar el RCD Espanyol, on
vaig jugar amb gran part de les
meves referents.

Veus les lesions com una opor-
tunitat per créixer?
Exacte. Per tornar sempre millor
del que estaves, per deixar-te la
pell amb el preparador físic i el re-
adaptador. El que em dol sempre
més és separar-me del grup i tenir
altres horaris.

La teva última lesió ha estat de
menisc i cartílag.
M'he operat tres cops: dues a la
cama esquerra (una de menisc i
l'altra de menisc i cartílag) i a la
cama dreta porto creuats i menisc.
Feia gairebé 7 anys que ho havia
de passar per quiròfan i va ser un
xoc. "Ara? Com ha pogut passar?",

em preguntava. No té cap sentit
donar-li voltes.

El 3 d'octubre de 2021 vas tornar
a jugar contra el CD Parquesol a
l'Estadi en el minut 83 i amb 1-0
a favor [2-0 final]. Era i va ser la
primera victòria del curs [el 23 de
gener va arribar la segona per 1-
2 i amb l'1-1, de Cotado]. El con-
text no és gens habitual. Juli
Garcia confiava molt en tu.
Ens vam conèixer i vam compar-
tir vestuari al RCD Espanyol. Va ser
poc temps. Al CE Seagull vam te-
nir una confiança mútua. Jo tenia
moltes ganes de tornar a jugar i no

m'importava ni el minut ni les cir-
cumstàncies. Sabia que estaria
centrada, i així va ser.

Tens la màgia necessària per
reactivar les persones?
Sí. M'omple que una companya

m'expliqui com se sent o quins
problemes té. Les observo molt i
sé quan estan patint i ho passo
molt malament quan no estan
bé. Em deixo l'ànima perquè sí que
ho estiguin.

Quants ulls calcules que tens?
A veure... Potser dos per cada
companya... [Riem].

Empènyer i regalar energia
deu desgastar molt, especial-
ment en una situació esporti-
va com la vostra [són penúlti-
mes amb 7 punts i diumenge
reben el Racing Féminas, que
en té 12].
Em reconforta que una jugadora
tiri endavant després de mirar-me
o escoltar-me. La seva reacció
també m'impulsa a mi. Però
aquesta manera de fer i de ser des-
gasta, sobretot quan no surten les
coses. L'equip ho està passant
molt malament i més a casa quan
estem totes juntes, perquè in-
tentem dissimular com ens sentim
davant la resta. Es tracta d'allibe-

rar-nos, donar la cara i continuar
treballant.

Com són en Salvador Jaspe i en
Jaume Llopis, el nou entrenador
i el seu ajudant?
Tenen un vocabulari i una mane-
ra de fer molt propera, es pot par-
lar amb ells i t'escolten. Saben ar-
ribar a cada jugadora i això bene-
ficia el grup.

Com estàs creixent des que ets
gavina?
No he parat de fer-ho des que
jugo al CE Seagull, tant en els bons
com en els mals moments. Aquest
és un dels pitjors de la meva carrera
esportiva i estic madurant molt
com a jugadora i com a persona.

Sempre has jugat de lateral es-
querra?
Quasi sempre. L'any passat l’Anna
Junyent em va col·locar de central
esquerra i, gràcies a la seva con-
fiança i al meu treball, m'hi vas sen-
tir molt còmoda. M'agradaria tor-
nar a jugar de central, la veritat.

“M'omple que una
companya m'expliqui
quins problemes té”

Carla Cotado / Lateral esquerra del CE Seagull

Entrar a la pista de gespa artificial del càmping costava un euro i l'avi Joan Roca 
es va deixar un bon capital perquè hi jugués la seva neta. “No em treia l'ull de sobre
mentre feia partides de dòmino amb els seus amics. Amb el temps, em va començar
a donar consells”, diu Carla Cotado (Mollet del Vallès, 1993), defensa del CE Seagull. 

“L’avi Joan és el culpable
que m'enamorés 
del futbol i va veure 
que podia jugar”

Foto: CE Seagull

Toni Delgado
MOLLET
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Viu en línia

Salvació Total Imminent Immediata Ter-
restre i Col·lectivaés la història d’una família
que busca respostes després d’un cata-
clisme. Un home ha escrit un llibre que ho
prediu tot. Ha convocat tots els seguidors
en un espai on seuran i manifestaran la
seva fe en una cosa que, de fet, ningú sap
si existeix. Teniu fe en ell i en el que diu?

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Salvació Total Imminent...
Tim Crouch

Les barcelonines Maruja Limón presen-
ten el seu tercer àlbum: Vidas (Satélite K).
Amb una dotzena de cançons, el nou
disc reforça la seva aposta per la fusió del
pop amb ritmes llatins, flamenc i jazz,
però incorpora també sons innovadors.
“És un disc més arriscat [que els ante-
riors]”, ha dit la cantant del grup, Sheila
Quero, en una entrevista amb Enderrock.

Música

Gener de 1942. Fa més d’un any que
40.000 jueus de tota Polònia viuen en un
gueto. Entre ells, un grup d’actors jueus
que una nit interpreta una comèdia mu-
sical al teatre Fémina. Els espectadors ri-
uen i s’emocionen, i aconsegueixen ob-
lidar per un moment la seva situació. Men-
trestant, els actors s’enfronten a un dile-
ma: podrien fugar-se en acabar la funció?

Pelis i sèries

El amor en su lugar
Rodrigo Cortés

Vidas
Maruja Limón

Homo ludens
El CaixaForum de Barcelona acull des del passat 1 de de-

sembre i fins al 18 d’abril l’exposició ‘Homo ludens. Video-
jocs per entendre el present’, que ofereix “una nova pers-

pectiva del concepte de gamer”, tal com diuen els organit-
zadors. La mostra està formada per més de quaranta pe-
ces, entre videojocs i obres d’art, i presenta un entorn in-

teractiu que converteix la mateixa exposició en una expe-
riència de joc col·lectiva. Està dividida en sis sales, cadascu-

na de les quals dedicada a un àmbit en què l’ésser humà,
conscientment o no, es pot relacionar amb el videojoc.

“La seva obra ha revolucionat i transformat la
teoria feminista amb els seus estudis sobre el

gènere, el seu activisme pels drets de gais i les-
bianes i el seu suport al moviment queer”. Amb
aquestes paraules explicava el president de la

Generalitat, Pere Aragonès, el motiu pel qual l’e-
xecutiu ha decidit atorgar el 33è Premi Interna-
cional Catalunya a la filòsofa i activista estatuni-

denca Judith Butler (Cleveland, 1956). “Butler
desprèn un compromís cívic i polític amb el

qual articula el seu projecte teòric de combatre
totes les formes de violència: la normativa, la

simbòlica, la física, la sexual o la política”, afegia
Aragonès en l’acte que es va fer el passat dia 24
per anunciar aquest guardó. En la mateixa línia,

la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània 
Verge, va lloar la figura de Butler i va dir que 

“premiar-la també és dir ‘no’ a la guerra”.

J U D I T H  B U T L E RQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser un referent del feminisme contemporani
És una important filòsofa i activista no binària

Famosos

Rebre el Premi Internacional Catalunya
La Generalitat li ha atorgat pel seu compromís cívic i polític

Reconeixement merescut
Els usuaris lloen la decisió del Govern i l’obra de Butler

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Una vegada hi havia un home que me-
nyspreava la seva filla.” Amb comença-
ment de rondalla apareix l’heroïna d’a-
questa història, anomenada Junil. Enco-
la papirs a la llibreria del pare i aprèn a lle-
gir a l’ombra del seu menyspreu. Però mort
el pare, morta la ràbia —i és la filla qui ha
concebut l’arma del crim. Premi Òmnium
de novel·la amb veredicte unànime.

Llibres

Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís

| The Artful Escape
Un joc musical que ens convida a presenciar el viatge psicodèlic d’un

artista a la recerca del seu món interior. Per a PS4, PS5 i Switch.
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGA’T

Tingues sempre a prop un bàlsam per als llavis i una crema 
de mans: aplica’t tots dos productes diversos cops al dia

EVITA

HIDRATA’T

RECORDA

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

i SALUT

La pell és l’escut del nostre cos i, així com a l’estiu hem d’ex-
tremar les precaucions amb el sol, durant l’hivern és neces-
sari que la protegim del fred. Quan baixen les temperatu-

res, la pell se’ns resseca i fins i tot se’ns pot esquerdar. Més enllà
del punt de vista estètic, això pot ser molest i dolorós, de mane-
ra que n’hem de tenir cura.

L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia ofereix un llistat de
consells que poden ser molt útils per tenir una pell hidratada i
sana malgrat el fred. En primer lloc, per més obvi que sembli, és
molt important que ens abriguem bé: si portem guants, les nos-
tres mans (una de les parts del cos que més noten l’impacte del
fred) ens ho agrairan. En aquest sentit, la cara és la zona que
queda més desprotegida, especialment els llavis, i per això hi
hem de parar més atenció. En definitiva, tingues sempre a mà
un bon bàlsam per als llavis i una crema hidratant de mans: apli-
ca’t tots dos productes diverses vegades al dia. D’altra banda,
els dermatòlegs recomanen no rentar-se excessivament les
mans i no fer-ho amb aigua freda. Per últim, recorden que la
crema solar s’ha de fer servir tot l’any (sobretot si vas a la neu!).

Pell hidratada malgrat el fred

Protegeix la teva pell del fred tan bé com puguis: les teves mans
t’ho agrairan molt si no t’oblides els guants a casa

Les claus

Rentar-te les mans excessivament: no cal que te les rentis
compulsivament i, sobretot, no ho facis amb aigua freda

Que la protecció solar s’ha de fer servir durant tot l’any, 
no només a l’estiu, i que és especialment necessària a la neu
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