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Un problema que cal afrontar
» El Vallès és un dels territoris amb més ocupacions conflictives i relacionades amb grups delinqüencials
» Els alcaldes de l’Arc Metropolità demanen que no se segueixin blanquejant aquesta mena d’ocupacions
Olga García
VALLÈS ORIENTAL
“Que t’ocupin un pis no és plat de
bon gust. Entre altres coses, perquè en aquestes situacions la llei
protegeix l’ocupa abans que el
propietari”. Són paraules d’una
persona que ho ha patit durant
mesos. Malauradament, el Vallès
Oriental és una de les comarques
on més es produeixen aquestes
entrades als domicilis, segons
mostren les dades delinqüencials dels Mossos d’Esquadra.
Un tema que preocupa, sobretot,
els alcaldes dels municipis que
conformen l’Associació de l’Arc
Metropolità. Entre ells, Granollers
i Mollet. Segons xifres del Ministeri de l’Interior, un 74% de les
ocupacions de Catalunya es concentren a l’àrea de Barcelona.
És per això que fa dues setmanes aquests alcaldes demanaven a l’Estat noves mesures
per evitar aquestes ocupacions,
més corresponsabilitat i més recursos per fer front a situacions
que de vegades acaben provocant conflictes veïnals.
QUAN ET TOCA A TU
Les paraules de l’inici d’aquest reportatge les pronunciava Miguel García, propietari d’un pis del
centre de Canovelles que va ser
ocupat del setembre al desembre
de l’any passat. “El pis era del
meu pare i des de feia anys el teníem llogat a un home, però va
morir de covid i va quedar buit
durant dos mesos”, explica. Un
marge de temps suficient perquè
l’ocupessin.
“Un matí em va trucar la immobiliària que gestiona la comunitat de veïns per dir-me que havien intentat entrar al pis durant la
nit, però que els veïns van trucar als
Mossos i van evitar-ho”, recorda.

Un dels problemes que pateix el mercat de l’habitatge, tot i que no és dels principals, és el de les ocupacions conflictives. Foto: ACN

Però la situació es va repetir dues
nits més i van acabar-hi entrant.
Durant l’estada d’aquestes
persones al pis, “no parava d’entrar-hi i sortir-ne gent les 24 hores del dia, i gairebé diàriament
se sentien crits, discussions i olor
de marihuana”, recorda en Felix,
un veí del bloc. “De fet, va arribar
un punt que fins i tot passàvem
por, perquè havien tingut diverses baralles amb altres grups de
persones al portal de l’edifici”, afegeix. “Fins que de sobte un dia em
van trucar els veïns i em van dir
que estava tot molt tranquil i
que potser havien marxat”, explica García. I així va ser.
Però aquí no es van acabar els
problemes. “A banda d’haver estat pagant les factures durant els
quatre mesos que van estar-s’hi,
vaig haver de reformar tot el pis
perquè el van deixar destrossat, i
al final el vaig vendre per poder estar tranquil, però per un preu inferior al que l’hauria pogut vendre
abans, perquè arran d’això va
perdre valor”, lamenta García.

LES MÀFIES DE L’OCUPACIÓ
En aquest cas, el propietari i el veí
desconeixen si l’ocupació està relacionada amb màfies com les
que Juanjo Ramón, membre de la
PAH Mollet i Baix Vallès, confirma que hi ha a Granollers i Mollet.
“Són grups que es dediquen a
buscar pisos buits, copien les claus
i les venen a qualsevol preu a persones que no poden accedir a un
habitatge, fins i tot fent-los pagar
un lloguer o llogant-los habitacions
d’un pis que ja està ocupat”, diu.
Una situació que fa temps
que passa, especialment, al barri
de Plana Lledó de Mollet. Una
zona de gent humil i immigrant
que Ramón anomena “el paradís
de la màfia”, on destaca el cas d’un
bloc de pisos que “estava en tràmits per fer-hi lloguers socials i ara
està pràcticament tot ocupat per
la màfia”, detalla. “Però la gent
que entra en aquest cercle per una
necessitat real i perquè no veu cap
altra sortida acaba sense denunciar el cas i sense voler parlar del
tema per por que la màfia els pu-

gui fer alguna cosa”, afegeix Ramón. Una roda que “s’alimenta de
la vulnerabilitat i es lucra de la misèria, de l’especulació i del racisme immobiliari”, rebla.

OCUPACIONS
REGISTRADES
4L’any 2012 va haver-hi 8
ocupacions a tota la comarca. Un fenomen que
ha anat a l’alça fins a arribar
al seu màxim el 2019, amb
un total de 27. Una xifra
que va baixar a 25 el 2020
per la pandèmia i que en la
darrera actualització, del
tercer trimestre del 2021,
sumava 8 ocupacions.
CANVIAR LA REALITAT
La solució, segons aquest membre de la PAH, passa perquè
l’administració sigui més ràpida
a l’hora de detectar els pisos buits. Però segons García, també
passa per canviar les lleis. Unes

modificacions de les quals ja
parlava l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, en la darrera trobada de
l’Arc Metropolità, on deia que
“cal revisar normatives, replantejar l’actuació judicial i dotar-nos
tots plegats de nous instruments
i de recursos”. Per exemple, millorant la cobertura de l’actuació
policial, incrementant les penes
o introduint agreujants en cas
que hi hagi afany de lucre.
“Aquest discurs, però, és perillós si no definim bé què és una
ocupació conflictiva”, alerta Ramón. Sobretot perquè el problema de l’habitatge continua a causa de l’augment de la vulnerabilitat i la poca oferta de pisos de lloguer social. I és que “evidentment que cal anar en contra de les
màfies i de la delinqüència ocupacional, però no s’han de posar
totes les ocupacions en un mateix
sac, ja que per acabar amb això cal
distingir els que tenen una necessitat social real i ajudar-los”,
afegeix. Una solució que, sigui com
sigui, passa per l’administració.
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Bullshit
per Martí Casamajó, enginyer de telecomunicacions i membre de Restarting Badalona
guidors incondicionals i sapastres funcionals, tots ells
còmplices del bullshit que creix com una bola de neu
i que mai ningú rectificarà. El mateix autor original
així ho ha reconegut.

Foto: Twitter (@josebouvila)

n anglès, la paraula bullshit s’utilitza per fer
referència a mentides i a tota mena d’afirmacions i d’argumentacions que considerem
incertes. És una paraula malsonant, una
paraulota, però molt utilitzada. En català la podríem
traduir directament per “merda”, però no té la connotació tan directe als missatges amb ànim de tergiversar fets i de contaminar opinions. No vull omplir
aquest text de “merda” i faré servir “bullshit”, que no
em sona tan malament.
No sé vosaltres, però jo tinc la sensació que estem
inundats de bullshit. No parlo només de mentides descarades. Aquestes rai. El pitjor és la deformació i la
tergiversació, més o menys subtil, de la realitat per intentar orientar les nostres opinions i decisions.
Per què estem tan envoltats de bullshit si la mentida està socialment mal vista? A veure, tampoc cal posar-se dramàtic. Fins i tot els animals tenen estratègies per enganyar i així defensar-se de rivals i depredadors. Tots volem, en algun moment i de manera més
o menys conscient, vendre alguna cosa a algú altre.
El llenguatge i les capacitats cognitives dels humans
han permès desenvolupar infinites varietats de mentides i d’estratègies per fer més i més efectiu el bullshit, fins a arribar a produir-lo de forma industrialitzada aprofitant les eines disponibles en cada moment: mitjans de comunicació, tecnologia…
Una de les estratègies més habituals és la d’utilitzar
paraules ambigües o enganyoses però que tinguin unes
inferències clares i evidents per a tothom. És a dir, evitar la literalitat per eludir la responsabilitat.
Aquests dies n’hem vist un exemple claríssim en
la piulada de Josep Bou sobre el seu cotxe cremat:
sense dir-ho explícitament, ha donat a entendre que
els responsables són alguns dels seus enemics polítics, encara que la policia ha dit que ha estat a causa d’una avaria del cotxe. D’això se’n fan ressò se-

Poso aquest exemple perquè, a banda de ser de manual de primer de bullshit, es tracta de polítics. El nivell de responsabilitat que tenen els polítics a l’hora
de fer i de dir és molt gran. La transcendència de les

Les millors

seves decisions i accions sobre la societat és molt gran.
I també del que diuen. Hi ha molts exemples com
aquest cada dia a la política. I de tots els colors polítics. Bona part del descrèdit ve d’aquí.
El principi de Brandolini, estudiós del tema, diu
que la quantitat d’energia que es necessita per refutar el bullshit és deu cops superior a la que es necessita per a produir-lo. En la recent pandèmia hem vist
encara els efectes del bullshit creat el 1998 per A. Wakefield amb un article publicat a la prestigiosa revista The Lancet, en el qual aixecava una possible relació entre la vacuna del xarampió i l’autisme. Per més
evidència científica que ha demostrat que aquell estudi és fals, l’impuls que va donar al moviment antivacunes ha provocat el que tots coneixem.
Aquesta inundació de merda té culpables molt
clars: els que fabriquen el producte (“bullshitters”) en
primer lloc, però també els còmplices conscients, els
seguidors ideològics incondicionals i els ingenus
barroers que hi cauen de quatre potes.
Les estratègies col·lectives per lluitar contra
aquesta inundació són complicades. Si no ens hi posem cadascú de nosaltres des del nostre àmbit individual, no ens en sortirem.
M’agafo a algunes receptes del filòsof Josep Mª Esquirol. No cedir al dogmatisme de l’actualitat. Resistir. Fugir del soroll i de la demagògia que fabriquen
tota mena d’entesos; suposats especialistes que no callen mai. Tot són respostes… I per cert, quina era la
pregunta? Tant és, el que importa és col·locar el missatge. Allunyem-nos de la gent creguda i dogmàtica
i entrenem el sentit crític. I recordeu, és dogmàtic tot
allò que domina i s’assumeix perquè sí, perquè toca.
Trobem la dosi d’escepticisme sa sense caure en la desconfiança permanent. És cansat i menys còmode, però
imprescindible.
Demà m’hi poso.

N

LA FOTO

Natàlia Segura/ACN

perles

n la sentència en català que ordena fer el 25% de classes en
castellà a les escoles catalanes, el TSJC ha comès més de
130 faltes ortogràfiques i gramaticals. De fet, el tribunal ha
demanat “sinceres disculpes”. Però el problema el té el castellà.

E

n home truca als serveis d’emergència perquè ha vist
un lleó amagat entre les plantes darrere de casa seva,
a Kènia. En arribar-hi, els experts descobreixen que la
perillosa bèstia era en realitat una bossa del Carrefour.

U

a fàbrica de Nespresso a Romont (Suïssa) havia de rebre,
com no podia ser d’una altra manera, una gran comanda de
cafè provinent del Brasil. Però, en comptes de cafè, va rebre
cocaïna d’una alta puresa. La sorpresa va superar els 500 quilos.

L

na nena de set anys es beu tot el vi de missa de cop en
la seva primera comunió, deixant el sacerdot i els
familiars impressionats. Ha passat a Dakota del Sud, als
Estats Units, i la nena s’ha fet viral. Sant Hilari, Sant Hilari...

U
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Els semàfors

AEiG Sant Jaume

La Malgirbada

Pobles en perill

La Fira de la Cervesa Artesana de
Mollet torna demà, després de
dos anys sense fer-se, en la seva
tercera edició. Una jornada que
reunirà fins a 13 mestres
cervesers de la comarca i de fora
del país, i que inclourà concerts,
actuacions i més activitats.

per Antoni Moliné
Foto: Marta Lluvich/ACN

Fira de la Cervesa

Safata d’entrada

pàgina 8

L’Agrupament Escolta i Guia
Sant Jaume, de Parets, celebrava
dissabte el seu 60è aniversari,
en una jornada que va reunir
membres de totes les dècades
d’història del grup i que va
comptar amb diverses activitats
per a tots els públics.
pàgina 10

La Malgirbada, de Granollers,
va organitzar el passat cap de
setmana les Jornades de
l’Habitatge del Vallès Oriental,
on van participar totes les PAH
de la comarca per compartir
experiències, crear vincles entre
elles i treballar més unides.

El + llegit

pàgina 12
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1

Mollet recupera la Fira
de la Cervesa Artesana

2

Incendi a una nau de Granollers on han
actuat quinze dotacions de Bombers

3

Mollet, a punt d’estrenar la seva
primera línia de bicibús

4

Mollet torna a omplir-se de bombolles
de sabó fins diumenge

5

Una estació de Mollet-Sant Fost accessible,
però sense un pàrquing adaptat

E

n els últims dies ens hem
assabentat d’una notícia
que s’ha de considerar
molt greu en cas que arribi a
produir-se: a casa nostra, uns
dos-cents pobles poden desaparèixer per raons diverses,
principalment per la manca de
relleu generacional.
També perquè hi ha carreteres (o més aviat camins d’accés)
que segueixen igual o pitjor que
fa anys; per la inexistència de
serveis imprescindibles, com la
connexió a internet o el transport
públic, i perquè n’hi ha que no tenen ni una sola botiga on proveir-se del més necessari per a la
subsistència ni caixers bancaris.
Són altres raons de pes que allunyen el jovent de continuar arrelats a la terra.

No es pot pas criticar els joves perquè cerquin fora de
casa el mitjà que considerin
més adient per guanyar-se la
vida, atès que el conreu de les
finques familiars, la ramaderia o la producció lletera, en
cada cas particular, no dona
els beneficis econòmics que
mereix una activitat tan necessària per al conjunt de la
població catalana.
Ara, més que mai, s’ha de
canviar el circuit que comença
en els productors, molt mal recompensats, i arriba als con-

sumidors. Els beneficis estan
molt mal repartits.
Aquesta tasca correspon a
les conselleries de Territori i
Sostenibilitat i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s’hi han de posar abans
que sigui massa tard. Cal escoltar els alcaldes afectats i
començar a posar fil a l’agulla.
Quan es perd un poble,
per petit que sigui, es perd un
tros de Catalunya, i si no som
capaços de posar-hi remei, és
que no en som conscients. Si us
plau, poseu-n’hi ja. Gràcies.

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

#AtacContraElCatalà

@carlesral: El TSJC ordena el 25% de castellà a les escoles. És l’hora de la desobediència contra la segregació escolar, per la
cohesió social i pel dret a la llengua catalana.

#DesprésDePegasus

@agenciaacn: Margarita Robles nomena
Esperanza Casteleiro com a successora de
Paz Esteban i destaca que és una “continuació normal”.

#InjeccióEconòmica

@maticatradio: El saló audiovisual més important d’Europa, ISE, es vol quedar a Barcelona més enllà del 2024. Enguany calculen un impacte de 250 M€ i el 2024, de 500.
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Memòria | Xerrades sobre el bombardeig

13 de maig del 2022

El periodista Albert Forns està visitant alumnes de 4t d'ESO de quatre
instituts de la ciutat per compartir amb ells les noves històries que ha
recuperat sobre el bombardeig, entrevistant a diversos testimonis dels fets.

Endarreriment en la reforma
del Club Natació Granollers
» L’adjudicatària ha renunciat a les obres i ara s’han de licitar de nou
» La decisió ve per l’augment del preu dels materials de construcció

OBRES4A principis del 2023 el
Club Natació Granollers havia de
tenir reformades les antigues piscines interiors de l’edifici que
dona al carrer Camp de les Moreres. Però no serà així. I és que
Abolafio, l’empresa que havia
guanyat el concurs i formalitzat el
contracte d’obra el passat 12 de gener per poc més de 3.500 milions
d’euros, ha aturat els treballs que
estava fent a les instal·lacions.
Segons informen des del club,
“l’augment de preu de les matèries
primeres ha afectat l’execució de
les obres”. Per això, aquests dies,
l’Ajuntament i l’empresa han estat en contacte, buscant una solució. Però dimarts, a la Junta de
Govern, ambdues parts signaven
de mutu acord la resolució del
contracte “a causa de la impossibilitat de prosseguir les obres per
aquest increment de preus”, diuen
des del consistori. Un fet que obliga a l’Ajuntament a tirar endavant una nova licitació.

Estat actual de les obres. Foto: Ajuntament

Mentrestant, des del club, envien un missatge de calma als socis. “Confiem plenament que les
gestions realitzades per l’Ajuntament, promotor de l’obra, tinguin els resultats esperats en la major brevetat possible”, diuen. Però
a alguns abonats no els ha agradat la notícia. “Depèn de l’hora que
vagis al club, si coincideixes amb
els cursets de natació i els entrenaments de waterpolo o de sin-

cronitzada, queda poc espai perquè els socis puguem nedar, i
l’últim que volem és haver de seguir així més temps”, assegura
Xavi Garcia, soci del club.
I és que per ara, el consistori
no ha donat més informació sobre
quan traurà a licitació un nou contracte ni si hi ha altres empreses
interessades, ja que Abolafio va ser
l’única companyia que es va presentar al concurs públic.

Càmeres al centre per
controlar l’accés de vehicles

Càmera. Foto: Salvador Miret/ACN

SEGURETAT4L’Ajuntament ja
treballa per implantar la zona de
baixes emissions. Per això ha tret
a licitació un projecte que inclou
la instal·lació de 22 càmeres que
controlaran els accessos principals
i secundaris a l’illa de vianants. Un
document que detalla que “aquestes càmeres hauran de comptar
amb analítiques inserides” relacionades, entre altres, amb “el
recompte de persones, la gestió de
cues i els mapes de calor”.

Segons el regidor de Seguretat,
Rudy Benza, però, “això no és correcte, ja que en cap cas volem fer
aquest tipus de control”. De fet, assegura a Línia Vallès que, “si cal,
es parlarà amb els tècnics perquè
es corregeixi, perquè l’únic que volem controlar és l’accés de vehicles
al centre”. Encara que sí que reconeix que els mapes de calor es
poden fer servir per saber on circulen més vehicles, “però mai en
relació amb les persones”, conclou.

Els granollerins escullen
fer una ciutat més verda

PARTICIPACIÓ4La segona edició
dels Pressupostos Participatius
farà realitat 13 projectes proposats per la ciutadania. Així s’anunciava dimecres, després que
la població votés entre les 26
propostes finalistes, decidint així
en què destinar dos milions d’euros del pressupost municipal.
El projecte que més ha agradat ha estat el de naturalitzar i millorar els patis de l’Escola Salvador Espriu i els de l'Escola Granullarius, juntament amb la millora de la zona verda i de lleure
del costat del riu Congost. Unes

intervencions que celebraven
membres de la comunitat educativa dels dos centres i que se sumaran a altres accions com la millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb mobilitat reduïda o la millora dels
parcs de Lledoner i Ponent.
Propostes que demostren que
els espais verds és un dels aspectes que més preocupa la ciutadania, a la qual l’alcaldessa,
Alba Barnusell, agraïa la seva
contribució per fer una ciutat
“més verda, més sostenible i més
saludable”, deia.

Aparatós incendi en una nau
industrial de Palou Nord

Actuació dels Bombers. Foto: Bombers de la Generalitat

SUCCESSOS4Quinze dotacions
de Bombers treballaven dilluns al
matí, des de primera hora, en l’extinció d’un incendi a una nau
d’uns 1.000 metres quadrats situada al número 38 de l’avinguda Europa, al polígon Palou Nord.
A tocar del Parc Firal i de la zona
comercial de la Ronda Sud.
Segons detallen els Bombers,
l’avís de foc va saltar pocs minuts
abans de les sis del matí i, en arribar al lloc dels fets, es van trobar
amb un foc descontrolat que cremava cartró i maquinària. L’incident, però, va acabar sense ferits.

Tot plegat, en una actuació
que es va allargar més enllà de
les deu del matí, després d’atacar les flames des de l’exterior pel
risc d’ensorrament de la teulada,
que era d’uralita. Així es va evitar que el foc avancés cap a la
nau del costat.
Per la seva banda, el Grup
d’Estructures Col·lapsades va
continuar treballant a la zona per
valorar l’estat de l’edifici, que arran de l’incident presenta danys
estructurals amb esquerdes a la
façana sud i amb la coberta en un
estat “molt precari”, informen.
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Mollet

Mobilitat | Avui s’estrena el primer bicibús
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Mollet estrena avui el primer bicibús de la ciutat, des de l’avinguda Gaudí
fins a l’escola Can Besora. Un projecte que funcionarà cada divendres fins
a final de curs perquè a partir del setembre es pugui ampliar a més escoles.

Mollet torna a ser un punt de
trobada de cervesers artesans
» Demà, el Parc de Can Mulà acull la 3a Fira de la Cervesa Artesana
» Es podran tastar cerveses vallesanes i també d’altres llocs del món

SOCIETAT4Els amants de la cervesa estan de festa. I és que després de dos anys d’aturada per la
pandèmia, Mollet recupera la
Fira de la Cervesa Artesana, que
enguany arriba a la seva tercera
edició. Una jornada organitzada
pel clan de La Penúltima de la Colla dels Torrats, que se celebrarà
dissabte al Parc de Can Mulà.
A la fira es podrà tastar “cervesa artesana, fabricada per mestres cervesers de diferents punts
de Catalunya i, com a novetat,
amb algun mestre internacional
com Juguetes Perdidos, d’Argentina”, expliquen des de l’organització. Encara que entre els cervesers nacionals destaquen els vallesans Hobac, de Martorelles, i
Oriental Brewing, de Granollers.
Artesans que ja van participar
en la darrera edició i que repeteixen “per la bona experiència”,
diuen els Torrats, “i perquè participar en esdeveniments així només t’aporta coses bones, ja que

ACCESSIBILITAT4La setmana
passada, Mollet celebrava l’inici de
les obres que faran accessible
l’estació de Mollet-Sant Fost. Encara que no de la manera que tothom voldria. I és que segons denunciava dissabte la Plataforma
per la Sanitat Pública del Baix Vallès, no s’adaptarà l’aparcament
del costat de la Lefa, que connecta amb l’estació a través d’un pas
soterrat amb escales.
“El Reial Decret d’Accessibilitat de les estacions ferroviàries demana que a estacions amb un volum de més de mil viatgers diaris

existeixi aquesta accessibilitat”, diuen des de l’entitat. Sobretot tenint
en compte que “és el pàrquing que
pertany a l’estació”, afegeixen.
Una actuació que les obres que
estan en marxa no contemplen,
encara que a l’altra banda, a Ronda d’Orient, on hi ha l’entrada
principal a l’estació, sí que hi ha
una rampa per a persones de
mobilitat reduïda i dues places d’aparcament reservades. Però, tot i
ser zona blanca, hi ha menys lloc
per estacionar. “Per aquest motiu
seguirem lluitant per fer que això
no quedi al calaix”, conclouen.

La darrera edició va aplegar més de 2.000 persones. Foto: Fira de Cervesa

vens, et dones a conèixer i pots intercanviar opinions amb els
clients”, afegeix Edu, d’Hobac.
Una marca de cervesa que ell
mateix va tirar endavant fa quatre anys, fent-la a casa seva com
un hobbie, fins que avui dia es
planteja viure d’això. “L’evolució
ha estat bona i crec que ara ja pot
funcionar al 100%”, explica.
Un cas similar al de L’Oriental, que “neix de la passió per la
cervesa artesana, amb l’objectiu de
donar a la capital comarcal una

cervesa pròpia i convertir-la en la
marca de referència a tot el Vallès”,
diuen des de la marca.
Tot plegat en una fira que
manté el format de l’edició anterior, “on el públic va acabar molt
content, així com els mateixos cervesers, per la gran afluència de
gent”, diuen des de l’organització,
que promet una jornada que
comptarà amb tretze cervesers,
amb les cerveseries molletanes
Hops i Brannigans, food trucks,
una cercavila, actuacions i més.

La Rambla torna a omplir-se
amb la 40a Fira de Sant Ponç

La Rambla, ahir. Foto: Ajuntament

Una estació accessible, però
sense un pàrquing adaptat

CIUTAT4Ahir Mollet recuperava
la tradicional Fira de Sant Ponç,
després de dos anys celebrant-la
en format virtual per la pandèmia. Una nova edició, amb la qual
la fira arribava als 40 anys, organitzada per l’Ajuntament a través de l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats (IMSD).
Com és habitual, la Rambla
s’omplia durant tot el dia de parades amb productes elaborats
pels usuaris del Centre Ocupa-

cional del Bosc, de l’Escola d’Educació Especial Can Vila i de la
Residència i Centre de Dia La Vinyota. Entre altres, pans de pessic, magdalenes, plantes, manualitats o bijuteria.
Tot plegat en una jornada
que, segons la regidora de Serveis Socials, Ana Maria Díaz,
“mostra el compromís de la ciutat amb la integració de les persones amb discapacitat i amb la
defensa dels seus drets”.

Bartés nega els fets en un
segon judici vist per sentència

Bartés, a la dreta, abans d’entrat al judici. Foto: Twitter (@ComuFront)

JUSTÍCIA4Brian Bartés, el molletà acusat d'agredir un mosso
durant els aldarulls contra el Consell de Ministres a Barcelona del
2018, s’enfrontava ahir a la seva
segona trobada amb els tribunals
després de ser condemnat, fa un
parell de mesos, a un any i mig de
presó per donar una puntada de
peu a un agent durant les protestes del Tsunami Democràtic del
2019 al Camp Nou. Un judici
que va quedar vist per sentència,
on Bartés va negar els fets.
La versió que donava el molletà era que només va seure
una estona a terra i que va mar-

xar sense agredir ningú. Mentre
que l’agent, per contra, defensava que Bartés el va colpejar a l'escut amb les dues mans i que va
intentar prendre-li, acollint-se a
un vídeo on es veu una persona
físicament semblant al molletà,
que l’agredeix. Imatges analitzades per un peritatge dels Mossos que va considerar que es
tractava de Bartés.
Per això, la fiscalia va mantenir la seva acusació inicial de
fins a sis anys de presó. Però caldrà esperar unes setmanes fins
que surti la sentència per veure
com es resol el cas.

11 |

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

13 de maig del 2022

líniavallès.cat

| 12

Parets

Festa Major | Nou concurs de cartells

líniavallès.cat
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L’Ajuntament ja ha convocat el concurs per crear la imatge de la Festa Major
d’Estiu 2022, que s’allargarà del 23 de maig al 17 de juny i que enguany té
com a tema central el 25è aniversari del Centre Cultural Can Rajoler.

L’Agrupament Escolta i Guia
Sant Jaume celebra 60 anys
SOCIETAT4L’any 1961 naixia a
Parets l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Jaume. Un grup que
proposava activitats de lleure, sobretot relacionades amb la natura, per donar als joves del poble l’oportunitat d’aprendre i
adquirir altres competències i habilitats que no s’ensenyaven a
l’escola. Com ara l’orientació o
jocs i dinàmiques que fomenten
la cooperació, la comunicació i la
resolució de conflictes.
D’això l’any passat va fer 60
anys, però la pandèmia va obligar
a ajornar la celebració per a enguany. Un aniversari que precisament es festejava dissabte, en
una jornada que va aplegar membres del Cau de totes les dècades.
“Va ser un espai de retrobament
molt maco, que va comptar amb
la participació de molta gent,
amb tallers i activitats de tota
mena”, explica Elena Muñoz,
membre de l’Agrupament.
De fet, la majoria de membres
que actualment componen el Cau
també van assistir-hi. Una setantena d’infants i joves i una

Membres de totes les dècades del Cau. Foto: Agrupament Escolta

vintena de monitors que, segons
Muñoz, encara mantenen l’essència del Cau dels anys 60.
“Aportant valors, experiències i
coneixements i fomentant el pensament crític i el creixement personal en tots els sentits”, diu.
Una manera de funcionar
que la paretana pensa que es
mantindrà en el temps. “Encara que en un futur m’agradaria
veure més gent implicada”, confessa. I és que, segons explica, “la
pandèmia va afectar molt el

nostre dia a dia, ja que no podíem fer res en remot i vam
perdre el contacte amb les famílies”. “Ara estem fent front al
problema que els caps que hi ha
duren molt poc i els joves que
pugen no són suficients per cobrir les baixes que hi ha al capdavant del Cau”, afegeix.
Un fet en el qual estan treballant amb optimisme. I és que,
segons Muñoz, “sigui com sigui,
el Cau seguirà celebrant molts
més aniversaris com aquest”.

Jordi Turull dirigirà Junts
fent tàndem amb Borràs

POLÍTICA4L’exconseller Jordi
Turull i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, presentaven
dimarts la candidatura única al
congrés de Junts per Catalunya
per compartir les funcions executives al 50%. Borràs ho farà
com a presidenta i el paretà
com a secretari general, substituint així Carles Puigdemont i
Jordi Sànchez, respectivament.
Sempre que la militància ho
avali en el congrés del 4 de juny.
Una decisió que suposarà
modificar els estatuts del partit,
ja que ara les funcions de la
presidència no són executives.
Però la intenció, segons el pare-

tà, és “fer-ho tot conjuntament”,
deia. Per això ambdós s’han
compromès a “mantenir la unitat per dirigir Junts” i a “posarse d’acord en el dia a dia i en les
decisions més importants”,
avançava Turull.
Un tàndem pel qual alguns
consellers de Junts al Govern
van signar la setmana passada
un manifest, donant-los el seu
suport. Encara que el vicepresident, Jordi Puigneró, l’equip de
confiança de la mateixa Borràs,
format per Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, o dirigents
de l’entorn de Puigdemont com
Josep Rius, no van fer-ho.

Borràs i Turull, a la seu de Junts. Foto: Natàlia Segura/ACN
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La històrica botiga Can
Galí diu adeu per jubilació
MARTORELLES4Els veïns de
Martorelles s’han acomiadat
d’un dels seus referents comercials. Especialistes en embotits artesans i plats preparats –com ara els seus suculents
canelons, un dels plats estrella
sens dubte–, Can Galí ha abaixat la persiana després de més
de mig segle oberts al públic.
Dissabte passat va ser l’últim dia
d’un negoci regentat per Carles
Galí i Mari Carme Hurtado,
que han estat tres dècades al
capdavant de l’establiment d’alimentació, que també funciona
com a supermercat.
Aquesta botiga, ubicada al
número 49 de l’avinguda Piera,
estava situada al principal eix
comercial de Martorelles, el que
feia que fos un comerç força conegut entre els veïns.
Tanmateix, no sempre va
ser allà. I és que el pare d’en Carles va obrir el negoci en un local
proper de la mateixa avinguda,
on va començar una història
comercial que va arribar a la
seva fi fa pocs dies.

Sant Fost | Torna el Mercat de segona mà

El Voluntariat Social per Sant Fost torna a celebrar el Mercat de 2a Mà, un
acte que organitza en col·laboració amb l’Ajuntament amb l’objectiu de donar
sortida a objectes en desús. Se celebrarà el dia 29 al matí a Can Coromines.

Llum verda per reprendre
les obres del Centre La Vinya

MARTORELLES4La darrera
sessió del Ple de Martorelles va
donar llum verda a l’adjudicació de les obres del Centre polivalent La Vinya de Carrencà,
que duraran uns sis mesos
aproximadament, segons informen des del consistori. D’aquesta manera, es posa fi a una
sèrie de retards en la finalització d’aquest equipament.
L’adjudicació és per un import de 2,4 milions d’euros i està
previst que els treballs arrenquin
els pròxims dies. L’empresa en-

carregada de finalitzar el centre
és Certis Obres i Serveis S.A.,
que va ser qui més puntuació va
obtenir en el procés de licitació,
per sobre de les propostes de
Construccions, Àrids i formigons S.A., Solid Building S.L. i
Abolafio construccions S.L.
L’adjudicació va ser aprovada amb els sets vots a favor de
l’equip de govern d’Esquerra
Republicana i amb les quatre
abstencions de PSC-MAPM,
Units per Martorelles i Martorelles En Comú Podem.

L’històric Can Galí ha abaixat la persiana. Foto: Google Maps

Una trajectòria, com hem
dit, que l’ha fet cèlebre no només
a Martorelles, sinó també a municipis veïns com Sant Fost o
Mollet, entre altres.
LES BOTIGUES HISTÒRIQUES
Ara, el local romandrà buit a
l’espera que s’hi obri un altre ne-

goci. El cas de Can Galí s’afegeix
al de centenars de botigues històriques i emblemàtiques que
estan abaixant la persiana per
jubilació, falta de relleu o, en uns
altres casos, per la delicada situació econòmica. Botigues que
retenen l’essència del passat en
un temps de canvi i evolució.

Les obres de l’equipament acumulen retards. Foto: Ajuntament
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Montornès | Homenatge a les víctimes del coronavirus

Montornès del Vallès viurà aquest dissabte una jornada emotiva en homenatge a
les víctimes del coronavirus. El municipi presentarà el nou memorial als jardins
del consistori i estrenarà el documental Montornès i la crisi de la Covid-19.

En marxa l’enderroc de
l’antiga discoteca Bora Bora
MONTORNÈS4L’enderroc de
l’antiga discoteca Bora Bora de
Montornès del Vallès ja ha començat. Els treballs de demolició de la sala de ball han arrencat aquesta setmana i la previsió
és que un cop finalitzats puguin
iniciar-se ràpidament les obres
de construcció d’un nou centre
logístic on fins ara s’ubicava un
dels punts neuràlgics de l’oci
nocturn vallesà.
Segons informa El 9 Nou, la
promotora d’aquest nou equipament, que actuarà com un
punt de distribució especialitzat
en comerç electrònic, és la multinacional nord-americana del
sector immobiliari Scannell, que
va adquirir els terrenys fa uns
mesos i que pretén tenir en funcionament les instal·lacions durant el primer trimestre del
2023. L’anunci d’aquest canvi
d’ús de l’espai ha tingut una
bona acollida al municipi, que de
la mà de l’executiu encapçalat
per José Antonio Montero ja
feia temps que treballava per facilitar el tancament de l’activitat

Montmeló acull la nova edició
de la Festa de la Rosa del PSC

POLÍTICA4Montmelló es tenyirà de vermell aquest dissabte
per acollir una nova edició de la
Festa de la Rosa del PSC al Vallès Oriental. L’esdeveniment
que agrupa els socialistes de la
comarca se celebrarà a la plaça
de la Quintana del municipi i
comptarà amb la participació estrella del primer secretari del
PSC, Salvador Illa, i de la portaveu del PSOE al Senat espanyol, Eva Granados.
La jornada arrencarà a les
cinc de la tarda amb diversos
concerts i cap a les set es preveu

que tingui lloc el parlament polític, que enguany tindrà com a
protagonistes dos montmelonins com l’alcalde Pere Rodríguez i el primer secretari del PSC
al Vallès Oriental i al Moianès,
Jonatan Martínez.
La vetllada la completarà a
partir de dos quarts de nou el
sopar popular, que també se celebrarà a la Quintana i que tindrà un preu de cinc euros. En
cas de pluja, la previsió és que
l’esdeveniment es traslladi íntegrament a l’escola Pau Casals
de la població.

L’enderroc de l’antiga discoteca ja està en marxa. Foto: Bora Bora Granollers

de la discoteca, un extrem que
van acabar precipitant les restriccions a l’oci nocturn per la
pandèmia del coronavirus.
En aquest sentit, cal recordar que les instal·lacions havien
estat en nombroses ocasions
focus de polèmica pels diversos
problemes i conflictes d’ordre
públic que s’hi havien produït al

llarg dels anys des de la seva
obertura el 2016.
El nou recinte logístic tindrà
uns 13.500 metres quadrats i
serà la segona inversió de la
multinacional en territori català després de l'adquisició d'un
complex industrial a Santa Perpètua de Mogoda que s’enllestirà aquest mateix 2022.

Salvador Illa serà un dels protagonistes de la trobada. Foto: ACN
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Canvis a les escoles bressol
municipals per al pròxim curs
SANTA PERPÈTUA4El curs escolar 2022-2023 a Santa Perpètua arribarà amb canvis per
als més petits i les seves famílies.
Coincidint amb l’obertura del període d’inscripcions a les escoles
bressol municipals, que va començar el 9 de maig i s’allargarà fins al dia 20, l’Ajuntament ha
anunciat diverses novetats, com
ara que ha establert tot el municipi com una única zona a
l’hora de matricular els infants o
que ha posat en marxa el sistema de tarifació social.
El fet que tot Santa Perpètua
sigui considerat zona única permet que les famílies puguin escollir l’escola bressol del municipi que s’adapti millor a la seva
situació, sobretot tenint en
compte que sovint són els avis els
qui porten i recullen els nets de
l’escola i que no sempre viuen a
la mateixa zona.
Pel que fa a la tarifació social,
que s’aplicarà als cursos de lactants i d’infants d’un any, l’Ajuntament detalla que ha establert “un sistema basat en la ren-

Santa Perpètua | 27 idees per a Can Sirera

La consulta ciutadana que va engegar l’Ajuntament de Santa
Perpètua entre març i abril per modificar el sector de Can
Sirera ha rebut 27 aportacions, que ara seran avaluades.

Recullen trenta quilos
de residus de la riera Seca
LA LLAGOSTA4L’Ajuntament
de la Llagosta es va afegir dissabte passat al moviment europeu ‘Let’s Clean Up Europe’
impulsant una jornada de neteja
a l’entorn natural del municipi.
Un grup de voluntaris van recollir un total de trenta quilos de
residus, principalment de la
riera Seca, però també de la
zona de Can Donadéu.
Entre els residus recollits hi
havia sobretot llaunes, paper i
ampolles de plàstic, així com
residus voluminosos que la gent
diposita erròniament a les àrees

verdes, quan en realitat el seu
destí hauria de ser la deixalleria,
tal com recorda l’Ajuntament.
Precisament, el consistori va
estar representat en aquesta jornada de recollida: hi van participar la regidora de Medi Ambient, Isabel Rodríguez, i el regidor de Participació Ciutadana,
Marc Ruiz. Juntament amb altres veïns, van formar part d’una jornada europea que pretén
conscienciar i sensibilitzar la
ciutadania sobre la quantitat de
residus que es llencen a la natura descontroladament.

Mestra i alumnes de l’escola bressol Can Folguera. Foto: Aj. Santa Perpètua

da combinat amb els diferents tipus d’unitats familiars”. Seguint
aquests paràmetres, la quota
mensual de les escoles bressol
municipals oscil·la entre els 38
i els 190 euros. D’altra banda, cal
recordar que la Generalitat ha
anunciat recentment que l’escolarització del curs de P2 (o infantil 2) serà gratuïta.

D’altra banda, la Regidoria
d’Educació ha decidit que la ràtio de les aules d’infantil 2 passarà a ser de disset alumnes el
curs vinent, mentre que la Generalitat la fixa en vint alumnes.
Aquest canvi respon, tal com
afirma l’Ajuntament, a la voluntat de “contribuir a una millor qualitat del servei”.

Alguns dels voluntaris que van participar en la neteja. Foto: Aj. la Llagosta
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El Parc del Montseny és ric en gírgoles de castanyer i també en castanyes,
però no tothom ho sap. Per això, dimarts, el Consell Comarcal va organitzar
un àpat on donava a conèixer i promocionava aquests dos aliments.

El moviment de l’habitatge
vallesà, unit per unes jornades
HABITATGE4L’habitatge és un
tema que preocupa, i molt, al Vallès Oriental. Per això, entre divendres i dissabte es van reunir
totes les plataformes d’afectats
per la hipoteca de la comarca: la
PAH Mollet i Baix Vallès, la PAH
Granollers, la PAHC Baix Montseny, la PAH Cardedeu i el Sindicat de Poble de Vilamajor. Una
trobada que va donar forma a les
Jornades d’Habitatge del Vallès
Oriental, que es van celebrar a La
Malgirbada de Granollers, l’organitzadora d’aquesta iniciativa.
Amb un programa que incloïa xerrades, col·loquis, taules
rodones i projeccions, un centenar de persones es van apropar
a aquest local autogestionat per
participar en la jornada. “Un
espai de trobada molt necessari, que crea caliu”, diu el membre de la PAH Mollet, Juanjo Ramón, i que també va servir “per
reflexionar, teixir vincles i somiar
plegades en el món que desitgem”, afegeixen des de la PAHC
Baix Montseny.
I és que a banda de parlar de
temes com els efectes de la difi-

Xerrada davant el local de La Malgirbada. Foto: La Malgirbada

cultat per accedir a un habitatge
en la salut mental i de repassar el
context actual de l’habitatge marcat per l’especulació, pels alts
preus dels lloguers i per l’activitat de grans grups inversos, les
jornades també van incloure diferents àpats i espais més festius
on els participants van poder
compartir experiències i reforçar
la relació entre plataformes.
De fet, també hi van participar altres PAH de fora de la comarca com la de Mataró, la de

Sabadell o la del Raval de Barcelona, entre altres. Grups que
també lluiten per aconseguir que
tothom pugui tenir un sostre i
que també van compartir “bones
reflexions, estratègies i reptes
per avançar cap a un nou món”,
diuen des de la PAH Granollers.
“El cap de setmana vam tornar a
demostrar que l'organització i la
formació són la base per a combatre aquest sistema capitalista
i individualista”, conclouen des
de La Malgirbada.

Vallesans als tribunals per
protestar contra la sentència

Concentració. Foto: Alerta Solidària

JUSTÍCIA4Dimecres començaven a declarar, a Granollers, els
primers investigats pel tall que es
va fer a la C-17, a l’altura de l’Ametlla, el 15 d’octubre de 2019 en
el marc de les protestes postsentència del procés. Sis d’un total de
44 persones, entre ells veïns de la
mateixa Ametlla, de la Garriga,
Granollers o Santa Eulàlia de
Ronçana, acusats de delictes per
desordres públics i d’atemptat
contra els agents de l’autoritat.

“S’està acusant de forma genèrica persones per participar
en una mobilització quan hi ha
moltes sentències que diuen que
participar en una protesta no és
delicte”, deia l’advocat d’Alerta
Solidària, Xavier Monge, abans
que comencessin a declarar. Un
procés que s’allargarà setmanes
en un cas que, segons Monge,
“s’havia arxivat, però la jutgessa
l’ha reobert sense cap recurs de la
fiscalia o de cap altra part”.

La Garriga recicla
el doble amb
el porta a porta

Torna la Fira
de Sant Isidre
de Cardedeu

La biblioteca
torna a l’activitat
de sempre

Detenció per
tràfic de drogues
a un habitatge

LA GARRIGA4Des que es va
implantar el porta a porta el 29
d’abril, el reciclatge a la Garriga
ha augmentat del 43 al 79%, segons xifres municipals. Un increment que es nota, sobretot en
la matèria orgànica, i que fa
que se superi de llarg l’objectiu
d’arribar al 60% que l’Ajuntament s’havia marcat. Cal recordar que la implantació d’aquest
sistema de reciclatge ha provocat protestes al poble.

LA ROCA4La biblioteca municipal de la Roca torna a la normalitat pel que fa a la programació d’esdeveniments, recuperant plenament l’oferta cultural presencial que hi havia
abans de la pandèmia. De fet, ja
ha programat diverses activitats
de cara a les pròximes setmanes,
com tallers digitals, passejades
per la natura, sessions de lectura
infantil o clubs de lectura juvenil, entre altres.

Comença
el Festival de
Música Clàssica

BIGUES I RIELLS4Avui comença el Festival de Música Clàssica de Bigues i Riells del Fai, que
inclou diverses actuacions al
Teatre Auditori Polivalent, al
parc de Can Badell i a l’església
de Sant Vicenç. Propostes que
s’allargaran durant els dos pròxims divendres fins a finals de
mes, amb “músiques fresques,
diverses i amb ritme”, diuen
des de l’Ajuntament.

CARDEDEU4Aquesta tarda,
Cardedeu recupera la Fira de
Sant Isidre, que torna després de
dos anys en blanc per la pandèmia. Una festa que enguany arriba a la seva 37a edició, que s’allargarà fins dilluns i que inclourà la tradicional exposició de
bestiar, l’espai d’agroecologia,
la mostra gastronòmica o la fira
multisectorial i d’entitats, i també noves activitats i propostes
per a tots els públics.

CALDES DE MONTBUI4Els
Mossos i la Policia Local de
Caldes de Montbui detenien dimecres un home de 40 anys
acusat d’un delicte contra la
salut pública per tràfic de drogues. De fet, se’l relaciona amb
un punt de venda de droga a petita escala que operava des d’un
habitatge del carrer Homs, on es
van trobar 34 embolcalls de cocaïna preparada per vendre i feixos de diners en efectiu.

Preparant
la inauguració
de La Closca
LLIÇÀ DE VALL4L'Ajuntament
de Lliçà de Vall inaugurarà el
pròxim divendres 20 de maig el
nou espai familiar La Closca,
ubicat a la plaça del Voluntariat.
Un espai de joc “per compartir
experiències, dubtes, il·lusions
i alegries”, diuen des del consistori, que serà gratuït tant per
a les famílies com per als infants
i que comptarà amb el suport de
professionals.
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Handbol | El CD Bidasoa, rival del BM Granollers a la Copa Asobal

El conjunt d'Antonio Rama s'enfrontarà el pròxim 4 de juny, i al Pavelló Príncipe Felipe, al CD Bidasoa a
les semifinals de la Copa Asobal, segons va determinar el sorteig celebrat ahir. Si el BM Granollers guanya
el partit, l’endemà jugarà la final contra el vencedor del Barça-Club Balonmano Ciudad de Logroño.

El CF Caldes assoleix el cim
» El conjunt de José Luis Duque puja a Primera Catalana, la millor categoria de la seva història
» L’equip concreta la fita vençent 3-0 l’FC Cardedeu en el seu 12è triomf en els últims 13 partits
Toni Delgado
CALDES
Mai és senzill traduir en paraules un somni fet realitat.
Costa expressar què sents i descriure com ha estat el camí.
José Luis Duque ho aconsegueix, davant les càmeres de Vallès Oriental Televisió (VOTV),
després d'un dels moments més
especials de la seva vida i, sens
dubte, del més màgic de l'equip
que entrena, el sènior del CF
Caldes. "La veritat és que és un
èxit rotund, un somni que ja és
real gràcies a la molta humilitat, a haver treballat molt i una
plantilla pràcticament formada
a la casa. Ens hem sabut aixecar de la promoció d'ascens
perduda i hem continuat confiant en nosaltres i en què l'únic
camí és deixar-se l'ànima", enraona el tècnic.
Fundat el 1913, el CF Caldes
sap des del passat diumenge 8
de maig que la pròxima temporada serà equip de Primera Catalana. Va assolir l'ascens després de vèncer a les Cremades
per 3-0 l’FC Cardedeu, un dels
únics set equips que li havia tret
punts (0-0 a la 12a jornada).
Mai ha competit tan amunt. És
el premi a un curs històric per
al conjunt calderí, que acumula 12 victòries en els últims 13
matxs, amb 35 gols a favor i només 5 en contra. En el global de
la temporada té 20 triomfs, 6
empats i una única derrota, per
4-1 contra el CF La Torreta, i de
qui es va venjar a la segona
volta amb un triomf per 3-0.

Els jugadors del conjunt calderí celebren el seu ascens a Primera Catalana després de vèncer 3-0 l’FC Cardedeu. Foto: CF Caldes

A falta de tres jornades perquè conclogui la Lliga regular
del grup 6 de Segona Catalana,
el CF Caldes ja ha aconseguit el
seu propòsit. Li queden, però,
més al·licients, com ara superar
demà a domicili la UE Gurb i el
pròxim dia 22, l'At. C. Sant Pol,
a casa. Són els únics dos rivals

La UE Gurb i l’At. C. Sant
Pol són els únics dos
rivals als quals l’equip no
ha guanyat aquest curs
als quals no ha superat aquest
curs (empats a 1 i a 3, respectivament). Tancarà la temporada
al Municipal La Roureda contra

la UD Taradell, l'equip contra
qui va iniciar la ratxa gairebé
immaculada que l'ha conduït a
Primera Catalana.
"És un dia increïble, molt feliç per tot un poble i una entitat, i per mi. Sobretot me n'alegro per les persones que cada
dia treballen perquè el CF Caldes creixi i estigui el més amunt
possible. Els jugadors són inesgotables. Aquest és l'ambient
que necessitem l'any que ve a
Primera Catalana", reflexionava Duque a Gol Cat. No va poder continuar parlant perquè
l'equip el va envoltar i el va començar a mantejar. Una de les
escenes més repetides en els èxits esportius. La pedrera del
club va estar molt activa en les
celebracions. Hi ha química i

proximitat entre el present i el
futur del club.
Empàtic i líder, Duque havia
fet un emotiu discurs al vestidor
abans de començar el partit

“No ens ho acabem
de creure perquè la
temporada està sent
molt dura”, diu el capità
contra el CF Cardedeu i amb la
presència de familiars dels jugadors. "Al futbol li dediquem
molts caps de setmana i hores.
Temps que no podem estar amb
vosaltres, que sou gran part dels
nostres éssers estimats. Avui
lluitarem per vosaltres i per les

persones que no han pogut venir i que segurament patiran.
Tots i totes som partícips de la
història. Som-hi!", va cridar.
Amb l'ascens ja al sarró, el
capità Albert Camí, estava en
un núvol, com confessava a
Gol Cat:"Encara no ens ho acabem de creure perquè la temporada està sent molt dura i
hem aprofitat la primera oportunitat que hem tingut per pujar. La majoria fa molts anys
que juguem junts. Som un grup
d'amics on tothom aporta molt
i que tenia l'espineta clavada
d'haver perdut una promoció
d'ascens i ara... Ja podem dir
que som de Primera Catalana!". Les fites amaguen molta
feina invisible, que multipliquen, encara més, el seu valor.

21 |

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

13 de maig del 2022

líniavallès.cat

Viu en línia
| 22

| This War of Mine
Arriba una versió millorada del guardonat This War of Mine, que retrata
la guerra des de la perspectiva dels civils. Per a PS5 i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ajuntament de Barcelona

És capaç de cantar, ballar, ser tota una influencer, crear
un menú de McDonald’s... i ara també actua. Aitana
Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999) va acabar de
rodar la seva primera sèrie, La última (Disney Plus), el
passat 28 d’abril, i el 9 de maig va anunciar que començava el rodatge de la seva primera pel·lícula. Es
tracta d’una adaptació de la comèdia romàntica francesa Un peu, beaucoup, aveuglément i s’estrenarà a Netflix. En aquest film, l’artista totterreny del Baix Llobregat interpretarà una pianista que ha de bregar amb el
seu veí, un home que necessita silenci per treballar.
Això s’ha convertit en objecte de mofa a les xarxes socials, on els usuaris recorden que la cantant Ana Guerra, excompanya d’Aitana a Operación Triunfo, va tenir
exactament aquest problema amb un veí, que afirmava estar “fart” de sentir-la tocar i cantar tot el dia. Els tuits i els mems sobre la possible indignació d’Ana Guerra per la trama de la pel·lícula no s’han fet esperar.

L’Arqueotapa
El barri del Poble-sec de Barcelona s’ha tornat a convertir
en un escenari gastronòmic de primer nivell gràcies a la
segona edició de l’Arqueotapa, que va començar el 29
d’abril i s’allargarà fins al 22 de maig. Durant aquests
dies, una vintena de bars i restaurants de la zona ofereixen tapes molt especials inspirades en l’exposició ‘Naufragis. Història submergida’ del Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Entre les anomenades “arqueotapes”, que
aquest any són ben marineres, hi ha des de sardines fins
a natxos, passant per sashimi de salmó i altres delícies.

Llibres

?

A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER
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La fitxa
T

A

N

A

Ser una jove estrella de la música

El seu èxit no ha deixat de créixer des que va sortir d’OT

?

Anunciar la seva primera pel·lícula

QUÈ HA FET

Protagonitzarà una nova comèdia romàntica a Netflix

i molta conya
... Els usuaris creuen que la històriaSorpresa
del film s’inspira en Ana Guerra

A LES XARXES

Teatre

Música

Pelis i sèries

Ningú em va parlar de tu
Laura Anguera

Jo vull ser miss
Mousse Cuplets

Els fets i l’atzar
Marc Parrot

Culpa
Ibon Cormenzana

La vida de la Carolina ja no és perfecta.
Després del divorci i mentre encara duren
les baralles constants amb la seva filla, ara
viu l’agonia del seu pare, que marca el final d’una saga de la burgesia catalana.
Creu que la seva mare els va abandonar
quan era nena, però una descoberta inesperada la porta fins a en Gabriel, l’amant
de la mare i potser també el seu assassí.

Una jove tortosina disposada a viure el seu
particular somni barceloní aterra a la capital catalana carregada d’il·lusions. Aviat,
però, haurà de fer front a una cursa d’obstacles amb la qual no comptava: la precarietat laboral, la inflació i altres sorpreses
l’esperen a la gran ciutat. El 19 de maig, gaudiu de cuplet, sàtira i un toc d’erotisme.
Al Tinta Roja de Barcelona.

“Tinc la sensació que el disc ha sortit lliure i difícil de definir”, explicava Marc Parrot fa uns dies a Enderrock sobre el seu últim àlbum. El cantautor barceloní acaba
de publicar Els fets i l’atzar(U98 Music), l’onzè treball discogràfic que signa amb el seu
nom (abans era conegut com El Chaval
de la Peca). Inclou nou cançons i compta amb la coproducció de Dani Ferrer.

Després de patir una agressió sexual per
part d’un conegut, una dona decideix deixar enrere la seva vida i es refugia a una cabana perduda a la muntanya, tallant d’arrel tota comunicació amb el seu entorn.
Mentrestant, al seu ventre creix un fill no
desitjat fruit de la violació. Ibon Comenzana
dirigeix aquesta pel·lícula, escrita de la mà
de Manuela Vellés, que la protagonitza.
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ESTILS DE VIDA
M’han hackejat el correu?
Foto: Pexels

i

SEGURETAT

l correu electrònic acostuma a ser la principal eina per comunicar-nos en l’àmbit professional, però també per interactuar
amb entitats sanitàries, financeres o governamentals. En
aquest context, s’incrementen els perills en matèria de ciberseguretat, ja que el correu pot ser un punt d’accés per a les activitats
malicioses. “Quan segresten els nostres comptes, els ciberdelinqüents poden monetitzar els atacs de diverses maneres per omplir-se les butxaques. Per a la víctima, pot ser una experiència estressant i desconcertant”, afirma Josep Albors, director de Recerca i
Conscienciació d’ESET, companyia experta en ciberseguretat.
Davant d’això, Albors dona algunes claus per saber si t’han
hackejat el correu. Un senyal molt clar és que no reconeguis els
correus de les teves safates d’entrada i enviament, o que amics i
coneguts es queixin de correu brossa procedent de la teva adreça. Sospita també si tens dificultats per accedir al teu compte o si
reps sol·licituds de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de
sessió des d’IP i ubicacions desconegudes. Finalment, pots comprovar si has estat hackejat amb eines com haveibeenpwned.com.
Tecnonews, AMIC

Les claus
REVISA LES SAFATES

A amics i coneguts si últimament estan rebent correu brossa
procedent de la teva adreça de correu electrònic

PREGUNTA
SOSPITA

D’entrada i d’enviament del teu correu
per veure si hi ha missatges que no reconeixes

Si tens dificultats per entrar al compte o reps sol·licituds
de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de sessió estranyes

COMPROVA-HO

Amb eines com ‘haveibeenpwned.com’, que té una àmplia
base de dades amb correus i telèfons vulnerats

Foto: Pexels
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