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DISCURSOS D’ODI pàg 3
Una amenaça real: l’auge
de l’extrema dreta posa
en risc els drets LGTBI
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L’exconseller Joaquim Forn
presenta a Mollet el seu llibre
que relata el pas per la presó
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Les agressions a persones bise-
xuals, trans, lesbianes, gais o in-
tersexuals estan a l’ordre del dia.
Així ho mostren les xifres. I és que,
sense anar més lluny, l’any passat
al Vallès Oriental van augmentar
un 15% el nombre de fets delicti-
us envers el col·lectiu LGTBI+,
respecte al 2020. Una dada que
publicava el Consell Comarcal
dimarts, en ser el Dia Interna-
cional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. Data que
commemora el moment en què
l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) va eliminar l’homose-
xualitat de la llista de malalties
mentals i que obliga a reflexionar
sobre l’evolució de les agressions
al col·lectiu. L’Observatori Contra
l’Homofòbia assenyala que, en la
primera part del 2022, les de-
núncies registrades per l’entitat
han augmentat un 50%.

L’EXTREMA DRETA
Pensar en les agressions a les-
bianes o trans com a fenòmens
aïllats és un error. En realitat són
la punta d’un iceberg. La part sub-
mergida són, per una banda, les
actituds LGTBI-fòbiques que per-
viuen en la nostra cultura i, per
l’altra, l’auge de l’extrema dreta.

“Creiem que el context socio-
polític que estem vivint a l’Estat
espanyol facilita les expressions
de grupuscles afins a l’extrema
dreta”, afirmen des de l’Obser-
vatori. En aquest sentit, cal par-
lar clarament de Vox, una for-
mació que ha demostrat en
comptades ocasions la seva opi-
nió respecte al col·lectiu LGTBI.
“A Espanya hem passat de donar
pallisses a homosexuals a què ara
tinguin una llei”, afirmava el di-
putat Iván Espinosa de los Mon-

teros. “Si el meu fill és homose-
xual, preferiria no tenir nets”,
deia la diputada Gádor Joya Ver-
de. “El matrimoni és la unió en-
tre un home i una dona”, consi-
derava Santiago Abascal.

“És un fet que l’extrema dre-
ta està guanyant poder, no només
mediàtic sinó en institucions po-
lítiques”, afirma Raül Ortega, del
col·lectiu Crida LGTBI. Per a ell,
però, és important entendre per
què l’extrema dreta creix en “una
massa que no és essencialment ni
feixista, ni racista ni LGTBI-fòbica
i que en la majoria de casos és
de classe treballadora”.

PER SOTA DE VOX
“Que cada vegada més gent re-
colzi un partit amb ideals homò-
fobs fa por”, diu en Jan, un jove
homosexual de Granollers, fent
referència al partit polític verd. I
és que, segons explica a Línia Va-
llès,  tot i que va marxar a viure a
Londres “per no sentir vergo-
nya de ser gai, ara que he tornat
veig que les coses estan molt pit-
jor i que anem cap endarrere”.

“Cada cop que pujo contingut
vestit de Drag Queen o del que
em vingui de gust a les xarxes so-
cials rebo insults i amenaces in-
clús de mort”, lamenta el grano-
llerí, que reconeix que fa temps
que pensa en denunciar. “A més,
arran d’això intento, depèn on
vagi, posar-me roba més discre-
ta per por que algú em pugui fer
alguna cosa”, afegeix. “Encara
que sé que amagar-me i reprimir-
me no és la solució i que el que cal
és plantar cara als discursos d’o-
di”, conclou. 

Un discurs, com per exemple,
el d’Hazte Oir, una plataforma
que ha finançat Vox, liderada per
Ignacio Arsuaga, que el passat 11
d’abril començava una campa-
nya a les xarxes contra Disney
per “promoure l’agenda
LGTBQ”. Segons un text del ma-
teix Arsuaga, en la darrera pel·lí-
cula de la companyia,Lightyear,
es veu un petó entre dos homes.
“L’escena té com a objectiu els
teus fills i no amaga el pla d’a-
doctrinar-los”, afirma Arsuaga.
Per a ell, tot ha estat orquestrat

per l’esquerra per destruir els va-
lors de la família.

Però alhora, aquest ideari
viatja a través de les xarxes més
populars. Creadors de contingut
web com Roma Gallardo, amb 1,6
milions de seguidors, o Wall
Street Wolverine, amb gairebé
mig milió, tot i afirmar que no te-
nen problemes amb les persones
homosexuals fan continguts en
una clau totalment oposada. “Si
s’estigmatitza la dona: escàndol.
Si s’estigmatitza el col·lectiu
LGTBI: escàndol. S’estigmatitza
durant anys els homes blancs
heterosexuals: ai, mira els mas-
cles ofesos”. Es tracta d’un tuit en
què el segon youtuber considera
que els homes blancs estan opri-
mits. Wall Street Wolverine és un
personatge que no ha amagat
mai la seva afinitat amb Vox.

CALMA I RESISTÈNCIA
Certament, les denúncies d’a-
gressions creixen, però potser hi
ha explicacions més enllà de l’au-
ge de l’extrema dreta. “Hi ha un
augment dels discursos alarmis-

tes sobre les agressions LGTBI-fò-
biques, però en general no es pu-
bliquen dades per poder fer una
anàlisi”, diu Ortega.

Segons el de la Crida LGTBI,
no es té en compte “la visibilit-
zació cada vegada més gran del
col·lectiu”. “Ara hi ha pobles on
hi ha un grup de persones
LGTBI, i això implica més agres-
sions, però no perquè hagi aug-
mentat l’LGTBI-fòbia, sinó per-
què l’atenció mediàtica ha cres-
cut”, afirma.

A més, al seu parer, actual-
ment hi ha més “mecanismes per
denunciar i la gent s’atreveix més
a fer-ho”. De fet, Cristian Carrer,
coordinador de l’OCH, afirmava
en una entrevista a La Xarxa que,
després de les agressions al So-
morrostro i l’assassinat d’un jove
gai a Galícia, les denúncies van
augmentar. Per tot això, Ortega
considera que és important que el
col·lectiu es planti. “No podem tor-
nar als armaris ni renunciar a l’es-
pai social que hem conquerit i que
ara ens toca continuar defensant
als carrers”, conclou.

Albert Alexandre/Olga García
VALLÈS ORIENTAL

Els enemics dels drets LGTBI
» L’auge de l’extrema dreta, el poder d’entitats com Hazte Oír i les xarxes socials són una amenaça real
» El Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Biofòbia arriba mentre segueixen les agressions

L’any 2017 la Generalitat va multar el bus d’Hazte Oir. Foto: Àlex Recolons/ACN
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El pilot d’una avioneta es queda inconscient durant un vol iun dels tres passatgers es veu obligat a aterrar sense tenir-
ne ni idea. És atrevir-s’hi o morir... Va passar fa uns dies a
Florida, als Estats Units, i la història va tenir un final feliç.

Mentir pot sortir car. I si no, que li diguin a la dona que
es va inventar que li havien robat la cartera (en

realitat l’havia perdut) i ha acabat detinguda per estafa i
simulació de delicte. Ha passat a La Rioja.

La noia trobada morta a Portbou el setembre de 1990 ha estat 32 anys sense ser identificada. Ara, gràcies al
programa Crimsde TV3 i Catalunya Ràdio i a un altre programa
de la televisió austríaca, ja se sap qui és: Evi Anna Rauter.

Pagaries 1.850 dòlars per unes vambes destrossades?
Les noves Balenciaga Full Destroyed (literalment,

“completament destrossades”) tenen aquest preu. I, tot i
que fan angúnia, segur que molta gent les comprarà.

LA FOTOTwitter (@jotaemi)

La lupa

Aquesta passada setmana, l’Ajuntament de Mo-
llet del Vallès ha donat a conèixer a través del
web de participació ciutadana el document de
prediagnòstic del nou Pla de Mobilitat Urbana.

El document presenta, en primer terme, què és i qui-
nes fases té. Arribats aquí, trobem una primera gran dis-
crepància. El pla marca com a darrer graó la seva apro-
vació al Ple municipal. Un pla, un cop redactat i apro-
vat, s’ha d’executar i, aquí, és quan realment comença.

Per tant, la primera gran mancança és que no s’ha
definit cap mena de sistema per tal de poder fer un se-
guiment públic, com una recuperació de la taula de mo-
bilitat amb entitats, i per tal de poder debatre i expli-
car a la ciutadana les actuacions en el moment de fer-
les, algunes tan importants com serà la implantació d’u-
na Zona de Baixes Emissions (ZBE).

També s’explica que el sistema de participació ciu-
tadana serà ben similar al POUM: dues passejades i
petits tallers en unes dates molt concretes. Aquest cop,
això sí, amb el web de participació obert a propostes.

Tot i això, serà un procés breu i que segurament farà
que molt poca gent pugui participar. L’Ajuntament en-
cara no ha fet cap tipus de comunicació, malgrat que
el procés s’ha obert.

Tot seguit, el document mostra l’execució de les me-
sures de l’anterior pla un cop ja ha finalitzat i, per a sor-
presa de ningú, algunes de les més importants o bà-
siques no s’han executat o només parcialment. Per tant,
tornem a veure que és vital elaborar un mecanisme de
seguiment d’execució del futur pla.

Finalment, es fan unes pinzellades de la situació
actual i de les propostes en general i en els diversos
àmbits. Mentre que el document fa esment de la vo-
luntat de reduir carrils de circulació de cotxes, tot
seguit explica la creació d’una nova ronda sud per
a vehicles o de més Park & Ride. Sens dubte, un inici,
si més no, confús.

En cap cas, però, no es parla de millorar l’efi-
ciència del transport públic com a tal dotant-lo de me-
sures com carrils o prioritat, només se’n vol fomentar

la intermodalitat. A més, sobta que el document va-
lori que s’ha mantingut la freqüència de pas del bus
urbà respecte del pla anterior, quan ens trobem en
una retallada que ja dura més de dos anys i un ser-
vei en decadència.

Pel que fa a xifres, malauradament, no n’hi ha de
cap mena. Hauria estat bé poder conèixer dades com
el repartiment modal (percentatge d’ús de cada mode:
a peu, cotxe, transport públic…) per poder iniciar el pre-
diagnòstic amb una visió de la situació actual real.

En definitiva, d’aquest petit document introductori
només podem veure una continuïtat del pla anterior
i que es basarà en tot allò que ja s’ha estat cuinant
aquests anys a l’Ajuntament de Mollet, al marge dels
plans de mobilitat.

Creiem que només ampliant la participació i
creant un sistema de seguiment públic podrà ser un
pla més complet i que vagi cap a una nova direcció
que realment doni resposta als reptes i necessitats
del segle XXI.
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per Mollet Opina

El nou Pla de Mobilitat Urbana de Mollet
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Mollet recupera la Fira 
de la Cervesa Artesana1

2
Incendi a una nau de Granollers on han 
actuat quinze dotacions de Bombers

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

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

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

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

@aleixrenye: Per salvar el català cada dia
faig el mateix i sense cap esforç. No canvio
la llengua. Parlo català sempre, amb tot-
hom i a tot arreu.

@martasubira: El meu sincer condol a la
família del maquinista i a tots els treballa-
dors i treballadores de Ferrocarrils per la
mort del company que conduïa el tren.

#AccidentAFGC

@valtonyc: [Després que hagin rebutjat la
seva extradició] 4 anys d’exili, 1.460 dies de
lluita i victòries. Per la llibertat d’expressió.
Gràcies a tothom qui m’ha fet costat.

#VictòriaPerAValtònyc #ElCatalàAL’Escola

Safata d’entrada

El declivi dels mitjans lo-
cals de qualitat que de-
penen dels anunciants és

una de les malediccions del
sistema. La paraula no és del
costat dels governats; els es-
forços per desenvolupar mitjans
de servei públic continuen pa-
tint una intensa pressió per
part de la propietat.

El poder de la propaganda
s’ha convertit en les darreres
èpoques en el nou art de la po-
lítica. Es tracta d’una enginyeria,
com diu Noam Chomsky, basa-
da en el control dels mitjans de
comunicació, que barreja retalls
de veritat amb tècniques in-
completes o errònies. Com a
dada particular, actua mantenint
aliena i ignorant de les grans de-
cisions la majoria de la població,
creant, a través de la passivitat i
l’obediència, claus perquè uns
quants “responsables” seguei-
xin ocupant-se dels assumptes
importants: professions molt
ben remunerades –encara que
inútils– de comissionistes, de-
legats, adjunts i intermediaris,

Els relats del poder
per Francesc Reina

com comenta David Graeber
en la seva teoria sobre el “tre-
ball de merda”.

Les maneres que utilitzen
per aconseguir “consentiment”
són diverses i es mouen entre
dues línies. D’una banda, el
manteniment d’un consumis-
me desinformat, organitzat
per mercats de tota mena
(també culturals o esportius),
on l’audiovisual és fonamental.
De l’altra, la generació de des-
acords, adés atiant l’odi, on es
pretén destacar la naturalesa
malvada de l’ésser humà.

Amb aquestes formes, de-
terminats grups van aconse-
guir mantenir el mite de les de-
sigualtats, relats falsos que
justifiquen mecanismes de
control, argumentant la inca-
pacitat de la majoria per com-
partir opinions a través de de-

bats raonats en la gestió d’as-
sumptes comuns. L’egoisme
dels dominats ha estat la in-
terpretació determinista dels
nous estats, que van inventar
instruments d’opressió per im-
plantar polítiques verticals,
molt en contra de les idees hu-
manistes i pacifistes, coopera-
tives, participades i recípro-
ques de les comunitats (fins i
tot les primitives). Narracions
creades pels dominadors per
justificar les seves pràctiques,
com va escriure l’antropòleg
Pierre Clastres.

L’estratègia es troba en la
submissió implícita que su-
posa renunciar a les capacitats
pròpies –per incompetència–
i permetre donar pas a les elits
mediàtiques que ens subordi-
nen amb la publicitat i la crea-
ció de l’enemic comú.
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Els semàfors

La colla del Drac de Granollers
va celebrar dissabte el seu 30è
aniversari, dos anys més tard per
la pandèmia. Una primera diada
que continuarà amb més

cercaviles, activitats, concursos i
nous reptes, en un moment en
què “l’entitat està forta”.

pàgina 8Drac de Granollers

Serme és el comerç més antic
de tot Mollet. Té 132 anys i
actualment el regenta la
cinquena generació de la
família, que ha rebut un

reconeixement de l’Ajuntament
per la seva trajectòria i
vinculació amb la ciutat. 

pàgina 10Serme

Les darreres dades situen en 
un 37% el reciclatge de Parets. 
Una xifra allunyada del que

recomana la Unió Europea, que
ha fet que l’Agència de Residus
de Catalunya i ERC Parets posin
sobre la taula la necessitat
d’apostar pel porta a porta.

pàgina 12Aj. de Parets
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La colla del Drac celebra 30
anys mirant cap al futur

CULTURA4L’any 1990 naixia el
Drac de Granollers, que enguany
fa 32 anys. Però la pandèmia va
impedir celebrar les seves tres
dècades quan tocava. Un aniver-
sari que se celebrava dissabte en
una primera jornada molt espe-
rada pels membres de l’entitat.

“No ens podíem permetre no
celebrar-ho”, deia el president de
la colla, Ferran Gontán. Per això
han preparat una programació
que va donar el tret de sortida dis-
sabte, amb una cercavila que va
anar des de la plaça de la Corona
fins a la Porxada i que va comp-
tar amb la participació del Drac de

Gelida i de La Guita dels Blaus.
Encara que la celebració no aca-
ba aquí. El 12 de juny l’entitat farà
la diada del Drac Petit i el 16 de ju-
liol la de la Granota. Dues jorna-
des que es complementaran amb
un concurs de fotografia i més ac-
tivitats per a la Festa Major.

Tot plegat en un moment en
què “l’entitat està més forta que
mai per seguir creixent”, deia
Gontán, que avançava els nous
reptes de la colla. Entre altres,
crear una bèstia nova. Sigui com
sigui, amb l’objectiu posat en “fer
30 anys més, com a mínim”, con-
cloïa el granollerí.

Tot a punt per a la primera
Fira d’Art Urbà de Granollers

ART4Demà, el centre de Grano-
llers serà escenari de la primera
Fira d’Art Urbà, organitzada per
l’associació de comerciants Gran
Centre. “Una fira innovadora,
mai vista a la nostra ciutat, on du-
rant tot el dia es podrà gaudir de
l’art urbà més actual en diferents
formats, amb artistes de primer
nivell que mostraran els seus tre-
balls al llarg del carrer Anselm
Clavé”, diuen des de l’entitat. 

S’hi podran veure des de gra-
fitis o parades de personalització
de roba i mobles fins a obres fe-
tes amb aerografia, il·lustracions

o espectacles musicals, entre al-
tres. De fet, hi haurà artistes co-
neguts a nivell nacional com el
grafiter Mugraff o el pintor Al-
berto Castiñeira, entre molts més.

Una jornada on també tindran
cabuda l’Escola Europea de Ta-
tuatge i Piercing, que tatuarà en
directe una obra sobre la pell, el
projecte solidari “Tatuadores por
la Paz”, una ONG formada per ta-
tuadors que recapten diners per
als camps de refugiats, i l’escola
IBoix de Granollers, especialitzada
en dibuix, il·lustració digital, ani-
mació i còmic.

En marxa un nou servei local
per prevenir les addicions 

SOCIETAT4Granollers ja disposa
d’un servei d’informació, atenció
i orientació en qüestions relacio-
nades amb les addiccions a les
drogues i a les pantalles. Es diu La
Teranyina i es presentava dimarts
a la Sala Tarafa. Una iniciativa que
“té com a objectiu produir con-
tinguts que permetin fer una re-
flexió crítica sobre els patrons de
consum de drogues i els usos que
es fan de les tecnologies”, diuen
des de l’Ajuntament.

Aquests continguts es difon-
dran al web de La Teranyina i a les
seves xarxes socials. Però també
s’oferiran activitats per als centres
educatius, sessions formatives
per a famílies i professionals, xer-
rades, cursos, tallers i més. I és que
tal com recordava l’alcaldessa,
Alba Barnusell, “hi ha una de-
manda creixent d’informació i
orientació respecte a aquestes
qüestions” i ara amb aquest ser-
vei se li donarà resposta.

Dissabte va ser la diada del Drac de Granollers. Foto: Twitter (@GRN_cultura)

Presentació. Foto: Ajuntament

Energia | Proposta per reduir la despesa energètica
L’Ajuntament presentava dilluns l’Oficina de Rehabilitació Energètica. Un
nou servei municipal gratuït que ajudarà, a partir del dia 30, a comunitats
de propietaris i de pisos i cases que vulguin reduir la despesa energètica. 

MOBILITAT4En el tram de car-
retera que va des de la Bimbo fins
als polígons Font del Ràdium i Coll
de la Manya, sortint de la ciutat en
direcció sud cap a la C-17, és ha-
bitual veure persones que van en
bicicleta, patinet o inclús cami-
nant. De dia, però també de nit i
els caps de setmana. Un risc per a
la seva seguretat, ja que els vehi-
cles circulen a 80km/h. Però
aquells qui no tenen cotxe no te-
nen més remei que afrontar
aquest perill, ja que l’única manera
d’arribar a ambdós polígons és a
través d’aquesta carretera. Un fet
que posa sobre la taula la falta d’ac-
cessibilitat d’aquestes dues zo-
nes industrials, que compten amb
un centenar d’empreses cada una.

Tot i que hi ha dues línies de
bus que paren al Coll de la Manya
i una que para a la Font del Ràdi-
um, “la connexió amb Granollers
és molt reduïda i, en canvi, direc-
ció Mollet hi ha molta més fre-
qüència de busos”, explica Àngel

Márquez, veí de la Ronda Sud i
treballador d’una companyia del
Coll de la Manya. I és que, al seu
parer, “el transport públic està
pensat per a la gent de fora i no per
als qui vivim a la ciutat, que hem
d’anar a treballar amb el risc que
t’atropellin pel camí”, afegeix.

Tot i que des de l’Ajuntament
han declinat fer declaracions al
respecte, des de la plataforma
veïnal Integració Ronda Sud pen-
sen que “mentre no es doni una
solució correcta, haurien de dis-

minuir el límit de velocitat”. Men-
tre que des de l’oposició, la por-
taveu d’ERC Granollers, Núria
Maynou, defensa que cal “millo-
rar la xarxa de transport interur-
bana i la seguretat, amb el com-
promís de fer carrils bici que ar-
ribin fins a aquestes zones”. En-
cara que la solució, per als veïns de
la Ronda, és fer que la connexió
entre la C-17 i la C-60 no passi per
dins de la ciutat. “Així no circula-
rien tants vehicles i es reduiria el
perill d’aquest tram”, pensen.

En aquest tram els cotxes circulen a 80km/h. Foto: Twitter  (@carlosmariodos)

“Anar a treballar amb el risc 
que t’atropellin pel camí”

» Arribar a alguns polígons es fa difícil si no és amb vehicle privat
» Grups de veïns i polítics denuncien la manca d’accessos segurs
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MOBILITAT4Mollet va estrenar
divendres passat la primera línia
de bicibús de la ciutat. Una ini-
ciativa, impulsada per Mollet Pe-
dala, que va portar els alumnes de
l’escola Can Besora al centre des
de diferents punts del municipi.

El recorregut va començar a
l’avinguda Gaudí i “anava fent pa-
rades als punts on cada família
marcava que se sumava al bicibús,
a través d’una App”, explica el
membre de l’entitat Albert Ro-
dríguez.  Un trajecte on van par-
ticipar una dotzena de persones i
que, segons el molletà, “va fun-
cionar molt bé”.  

“La veritat és que la valoració
que en fem és molt positiva per-
què ens encanta la idea de dispo-
sar d’una ruta segura a través de
la qual les famílies puguin fer el
desplaçament a l’escola en bici-
cleta”, comenten des de l’AMPA
del centre a Línia Vallès.  De fet,
“es van apuntar nenes i nens de to-
tes les edats i estem convençudes

que, a poc a poc, s’hi sumaran
moltes més famílies”, afegeixen. 

Una iniciativa que, segons
Rodríguez, “va ser molt fàcil de ti-
rar endavant perquè els mateixos
alumnes van demanar un apar-
cament de bicis dins l’escola”, i que
el centre defineix com “un èxit to-
tal”. Valoracions que fan estar

contents als membres de Mollet
Pedala, que se senten “amb ganes
de seguir fins a consolidar el pro-
jecte”, afegeix Rodríguez. 

Per això avui hi tornarà a ha-
ver bicibús, i així cada divendres
fins a final de curs. Tot plegat amb
l’objectiu de sumar famílies i d’es-
tendre el projecte a més centres.

Una dotzena de famílies van participar al bicibús. Foto: AMPA Can Besora

Èxit del primer bicibús de
Mollet:  “Ens encanta la idea”
» Divendres s’estrenava el primer bicibús fins a l’escola Can Besora
» Tant usuaris com organitzadors en fan una valoració molt positiva

Joaquim Forn: “Els anys 
a la presó no s’obliden”

POLÍTICA4Entre togues i reixes.
Així es titula el llibre que Joa-
quim Forn, un dels membres del
Govern represaliat per la sen-
tència de l’1 d’octubre, presen-
tava dimecres al Centre Cultural
La Marineta. Una obra escrita
durant el judici del procés i du-
rant la seva estada a la presó, on
parla, en un to íntim i personal,
sobre com afrontava la vida en-
tre reixes, com es preparava per
comparèixer davant els tribunals
i com va encaixar la sentència. 

Així ho explicava en un acte
en companyia de Carme Olaria,
responsable de política munici-

pal de Junts Mollet. “Van ser tres
anys i vuit mesos a presó que no
s'obliden, però tampoc els porto
com una llosa i puc treure'n
parts positives, fins i tot”, deia el
polític, que recordava el refe-
rèndum de l’1-O com “un somni”. 

“Poder participar en el que
vam viure aquells dies ha estat la
felicitat més gran de les nostres
vides” i, tot i les conseqüències,
“va valer la pena” afegia. Una re-
flexió que recull al seu llibre on
també remarca, tal com assegu-
rava a la seva visita a Mollet, que
està “disposat al que faci falta,
sempre que serveixi”.

SOCIETAT4El comerç més antic
de Mollet té 132 anys i es diu Ser-
me. Una empresa familiar que
ara es dedica a l’interiorisme, però
que al llarg de la seva trajectòria ha
anat acumulant diferents etapes,
sempre amb la fusta al centre.

“Nosaltres ja som la cinquena
generació i tot va començar quan
el 1890 el besavi del nostre pare es
va instal·lar a Mollet i als baixos de
casa seva va començar a fer botes
de vi”, explica Medir Sallent, un
dels propietaris i gerent de Serme,

a Línia Vallès. “Després el seu fill
va incorporar una serradora me-
cànica i feia caixes de fruita, el meu
avi ho va convertir en un magat-
zem de fusta i el meu pare en un
negoci de bricolatge”, recorda.
“En aquest punt és quan apareix
el nom de Serme”, afegeix. Però tot
i que cada generació ha innovat i
s’ha dedicat a activitats diferents,
“el nexe comú sempre ha estat el
treball de la fusta”, diu Sallent.

Per tota aquesta trajectòria, di-
mecres l’Ajuntament de Mollet

feia entrega d’un reconeixement
a la companyia. “Va ser un mo-
ment molt especial perquè, quan
tens una empresa, passes per
moments de tota mena i que et va-
lorin és maco” reconeix Sallent. “A
més, sempre hem estat molt ar-
relats al municipi, la gent ens co-
neix molt i tenim molt bon vincle
amb els clients”, afegeix. Potser
per això diu que l’empresa “es tro-
ba en bon moment” i amb l’espe-
rança que continuï passant de
generació en generació.

Forn presentava el seu llibre a Mollet, dimecres. Foto: Junts Mollet

132 anys treballant la fusta

Entrega del reconeixement a la família Sallent. Foto: Ajuntament

Justícia | Retirades les sancions contra Carrasco
L’Ajuntament ha arxivat les dues sancions que va posar al membre de

Salvem El Calderí, Txus Carrasco, per manifestar-se sense permís i per fer
servir megafonia el desembre del 2020. Un pas que el col·lectiu celebra.
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Les escoles bressol municipals,
unides per un mateix projecte
EDUCACIÓ4Les escoles bressol
municipals La Cuna, El Cirerer i
El Gargot comparteixen, des d’a-
ra, un mateix projecte educatiu.
Un model que promourà l’edu-
cació “inclusiva, transversal, que
tingui en compte la diversitat i
que sigui participativa”, diuen
des de l’Ajuntament.

Així s’ha detallat en un docu-
ment on s’han definit, entre altres
coses, els materials que s'utilitzen
a les aules, les metodologies que
fan servir les professores per en-
senyar o la relació i comunicació
que tenen amb les famílies dels

tres centres. Una manera d’anar
tots a l’una, però, a la vegada,
“respectant l'essència de cada
escola”, diu la vicealcaldessa i re-
gidora d'Educació, Cassandra
Garcia, que assegura que es trac-
ta d’un projecte viu i que, per tant,
anirà cobrant vida, modificant-se
i ampliant-se al llarg del dia a dia.  

Una iniciativa que les direc-
tores de les tres escoles han va-
lorat positivament, agraint tant
a l’Ajuntament com als equips
docents la seva implicació en l’e-
tapa educativa que va dels zero
als tres anys.

RECICLATGE4Les darreres xi-
fres sobre reciclatge que permet
consultar l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), de l’any
2020, situen el reciclatge de Pa-
rets en poc més d’un 37%. Una
xifra encara allunyada del 65%,
el percentatge que la Unió Eu-
ropea marca que caldrà assolir el
2030, que ha portat al director
de l’ARC, Isaac Peraire, a reco-
manar canviar el sistema de re-
collida de residus al municipi.

“Parets s’ha de sumar a l’al-
ta eficiència en la gestió de resi-
dus i l’Ajuntament ha de posar
el sistema que faciliti fer-ho bé.
El porta a porta et fa ser més
conscient i ha de servir també
per establir una taxa més justa
de residus entre la ciutadania”,
deia. Una manera de reciclar que
els membres d’Ara Parets ERC
creuen que serà bona per al po-
ble, ja que “les xifres només mi-
lloraran si es canvia el model de
gestió”, pensen.

De fet, Miquel Font, veí de
Parets, reconeix que “és cert
que cada vegada més pobles

instauren el porta a porta i, en
poc temps, milloren les xifres de
reciclatge”. És el cas de la Gar-
riga, per exemple. “Però crec
que aquí fer aquest canvi només
aniria bé a barris on predominen
les cases baixes com Can Cer-
danet, Cal Jardiner o inclús al
Sot d’en Barriques, perquè si
s’instaura al barri antic o a altres
zones amb pisos, és una putada
parlant clar”, afegeix.

Un canvi sobre el qual l’A-

juntament ha declinat fer de-
claracions, tot i que pròxima-
ment es licitarà el contracte de
neteja i gestió de residus, que po-
dria seguir amb el sistema de
contenidors o canviar.

Però, sigui com sigui, per als
republicans, aquest nou contra-
cte,  “amb una durada mínima de
10 anys, hauria de ser consensu-
at per totes les forces polítiques”,
pensen. Per això lamenten que el
govern no vulgui parlar.

Pròximament, es licitarà el sistema de recollida de residus. Foto: Ajuntament

L’Agència de Residus i ERC
demanen el porta a porta

Equips docents de les tres escoles. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament

Obres |Avenços en el projecte de la nova estació
Parets rebia dimecres el director de projectes d’ADIF, Miguel Leor, per

preparar el projecte de la nova estació de tren. Una trobada on es van definir,
entre altres, com seran els accessos o l’aparcament de les noves instal·lacions.
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Sant Fost imparteix cursos 
de mobilitat per al jovent

SANT FOST4La Policia Local
de Sant Fost va impartir dimarts
passat un taller de mobilitat i
educació vial per als joves de
l’Institut Alba del Vallès. En con-
cret, les agents van treballar amb
un grup de segon d’ESO, amb qui
van repassar la importància dels
elements de seguretat, posant es-
pecial èmfasi en les motos, els pa-
tinets i les bicicletes. 

En aquesta línia, es va posar
molt èmfasi en accessoris com
els auriculars o els mòbils, que
sovint són els causants de dis-
traccions no només al volant,
sinó també quan se circula amb
bicicleta o patinet. 

A més, els joves van poder
comprovar quins són els efectes
de l’alcohol a l’hora de conduir.
Per fer-ho, les agents van repartir
unes ulleres que simulaven el
que veu una persona que ha in-
gerit una gran quantitat d’alco-
hol. Així, els alumnes van poder
comprovar de primera mà la
falta de coordinació i inestabili-
tat que genera el consum de be-
gudes alcohòliques. 

Amb tot, el taller va finalit-
zar amb un consell bàsic en
matèria de seguretat vial, i és
que malgrat que es tingui pre-
ferència, cal sempre estar atents
a qualsevol detall.

MARTORELLES4L’Agrupació
Ball de Gitanes de Martorelles ha
estat guardonada amb el Premi
Clavé 2021 a la Millor producció-
espectacle no coral de cultura po-
pular. “Estem molt contents
perquè aquest premi l’atorga la
Federació de Cors Clavé, que té
més de 150 anys d’història”, va
expressar Xavi Rovira, un dels
membres de la comissió del Cen-
tenari del Mestre Baldomero. 

Una representació del Ball de
Gitanes martorellesenc va reco-
llir el premi el 13 de maig en un
acte a l’Auditori de Sant Martí de
Provençals, a Barcelona. 

En concret, el guardó ha es-
tat atorgat pel vídeo del festival
del Centenari del Mestre Baldo-
mero, que data del novembre i
que el Ball de Gitanes va pre-
sentar al concurs. D’aquesta
manera, el vídeo del festival ha
estat considerat pel jurat com el
millor espectacle  o manifestació
de la cultura popular en qualse-
vol de les seves disciplines, ex-
cepte el cant coral. A la filmació
s’hi poden veure quatre colles gi-

taneres de Martorelles, els fa-
miliars d’en Baldomero, col·la-
boradors de l’entitat i veïns del
poble, que homenatjaven “el
mestre dels mestres”, destaquen
des del Ball de Gitanes, de la cul-
tura popular. 

Amb tot, Rovira considera
també que és “tot un orgull” ha-
ver compartit categoria amb
altres entitats com els Geganters
i Grallers de Ripollet, l’Esbart

Ciutat Comtal de Barcelona o la
Coordinadora de Ball de bas-
tons de Catalunya. 

TORNA LA BALLADA DE RODA
Per altra banda, i seguint amb la
cultura popular a Martorelles, di-
umenge passat va tornar a cele-
brar-se la Ballada de Roda, des-
prés de dos anys aturada per la
pandèmia. L’acte va tenir lloc a
la plaça El·líptica.

Membres del Ball de Gitanes recullen el Premi Clavé. Foto: Aj. Martorelles

El Ball de Gitanes guanya el
Premi Clavé de Cultura Popular

Un moment del taller amb els alumnes. Foto: Ajuntament de Sant Fost

Martorelles | En marxa la tercera edició del Vine al Pati
El tercer Festival d’arts escèniques de Martorelles ja està en marxa. Dissabte 
passat va començar amb l’espectacle Escargots, de la companyia Slow Olou. 

Demà dissabte a les vuit de la tarda serà el torn de Sound de Seca, amb Emoriô. 
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ACN4El Gran Premi de Fórmu-
la 1 farà que aquest cap de set-
mana tornin els aficionats a les
grades del Circuit de Barcelona-
Catalunya després de dos anys
amb la prova tancada al públic per
la pandèmia. L'organització es-
pera registrar un volum de visi-
tants superiors als de 2019, i no-
més diumenge es preveu que hi
passin unes 100.000 persones.
Per aquest motiu, el Servei Cata-
là del Trànsit ha previst un dis-
positiu especial per facilitar la
mobilitat a les principals vies per
millorar l'accés i la sortida dels vi-
sitants, però també de la resta d'u-
suaris de les carreteres catalanes.
Entre les mesures, s'habilitarà
un carril invertit a la C-32 Nord
perquè sigui l'alternativa a l'AP-7.

"Sortim d'un període de con-
finament i mesures, amb una
normalització de diferents activi-
tats, cosa que fa preveure uns
100.000 aficionats en un sol dia,
el de la cursa", explicava dimecres
la subdirectora general de Gestió
del Trànsit del Servei Català de
Trànsit, Lourdes Puigbarraca, en

la presentació del dispositiu es-
pecial de trànsit, que es va fer a la
comissaria dels Mossos d'Esqua-
dra de Granollers.

Aquest retorn a una norma-
litat fins ara restringida fa que
molts dels aficionats habituals del
Circuit tornin amb ganes a les
grades després de dos anys, però
també hi ha nous adeptes. "Tal
com està el campionat, de la ma-
nera com va acabar el de l'any
passat, i que s'hagin fet progra-

mes especials i sèries amb altres
punts de vista sobre la Fórmula
1, ha afavorit que molta gent que
no hi estava familiaritzada s'ha-
gi implicat i l'hagi començat a se-
guir", afirmava dimecres el di-
rector del Circuit de Barcelona-
Catalunya, Josep Lluís Santa-
maria. Tot plegat fa que les pre-
visions augurin registres de visi-
tants superiors als registrats la
darrera temporada abans de l'es-
clat de la pandèmia.

Torna la Fórmula 1 sense restriccions. Foto: Albert Segura/ACN

Montmeló tornarà a viure una
Fórmula 1 amb ple de públic

Montornès, capital del 
món geganter vallesà

CULTURA4Demà i diumenge,
Montornès acollirà la 26a Tro-
bada de Gegants del Vallès. Un
esdeveniment anual que s’orga-
nitza de manera rotativa i que
acollirà 24 colles del Vallès
Oriental i també de l'Occidental.

Després de dos anys sense
fer-se per la pandèmia, els car-
rers del municipi vallesà s’om-
pliran de colles geganteres, ba-
llades, música i cercaviles. En-
cara que no per primera vegada,
perquè Montornès ja va acollir
aquesta trobada en una altra
ocasió, l’any 2002. 

Aquesta vegada, però, el pro-
grama serà més ampli. Comp-
tarà amb una concentració de fi-
gures, amb espectacles fami-
liars i infantils, amb un correfoc
i amb altres actes relacionats
amb la cultura popular. Però
en especial, amb el tradicional
‘Ball a Vallès’, la dansa proto-
col·lària de relleu entre la colla
sortint i la colla entrant compo-
sada pel graller montornesenc
Víctor Velasco, amb el Nome-
nament de la Pubilla del Vallès
2022 i amb una festa de cloen-
da entre totes les colles.

Demà comença la 26a Trobada de Gegants del Vallès. Foto: Ajuntament

Ciutat |Mesures contra les males olors
Aquests dies s’han començat a instal·lar, en algunes clavegueres de

Montornès, 84 noves tapes que impedeixen el pas de les males olors cap a
la superfície, però permeten el pas de l’aigua cap a l’interior de la xarxa.
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L’Ajuntament demana reduir
la velocitat a 80 km a l’AP-7

SANTA PERPÈTUA4L’Ajunta-
ment de Santa Perpètua ha de-
manat al Servei Català de Tràn-
sit que el límit de velocitat a l’au-
topista AP-7 al seu pas pel mu-
nicipi passi a ser de 80 quilò-
metres per hora.

De fet, aquesta petició no és
nova. El Ple municipal ja ho va
sol·licitar l’any 2014 i l’Ajunta-
ment ha estat treballant per acon-
seguir-ho en els últims anys, tal
com recorden ara des del consis-
tori. El motiu principal per de-
manar aquesta reducció de la ve-
locitat és mediambiental. “És una
acció climàtica transcendental”,
defensa el regidor de Canvi Cli-

màtic i Transició Energètica, Ser-
gi Hernández, que destaca el fet
que l’AP-7 genera més del 70% de
la contaminació del municipi. 

A més, Hernández també
considera que és una mesura ne-
cessària per motius de mobilitat,
perquè es tracta d’un “tram de
concentració d’accidents”, i per
raons de seguretat, perquè és
“una via freqüent de transport de
matèries perilloses”.

El regidor es mostra espe-
rançat amb la possibilitat que
s’apliqui la disminució de la ve-
locitat, però creu que la respos-
ta no serà immediata i que per
això cal ser “cautelosos”.

LA LLAGOSTA4Gairebé el 90%
dels residus que es llencen al
contenidor gris a la Llagosta es
podrien haver reciclat. Segons
l’Ajuntament, aquestes són les
conclusions d’un estudi elaborat
el mes passat amb una mostra
d’uns 250 quilos de residus.

El consistori alerta que “l’e-
liminació de brossa de rebuig té
un cost de 84 euros per tona”,
per tant, si prop del 90% de les
escombraries que acaben al con-
tenidor gris es podrien reciclar,
vol dir que el municipi està pa-

gant uns 75 euros per tona de re-
sidus que es podrien estalviar.
“Si tothom reciclés correcta-
ment, el cost d’eliminació de la
brossa de rebuig baixaria un
90%”, subratlla l’Ajuntament.

MOLTA FEINA A FER
“Aquestes dades mostren que a
la nostra localitat encara queda
molt a fer per arribar als objec-
tius marcats per la Unió Euro-
pea”, reconeixen des del consis-
tori. Preguntats per Línia Vallès
sobre quines accions es plante-
gen dur terme per millorar el re-
ciclatge al municipi, des de l’A-
juntament asseguren que “ja

s’està fent una licitació i s’està
plantejant canviar el sistema
amb contenidors intel·ligents
que funcionin amb targetes”.

D’altra banda, recorden que
“ja es van canviar els contenidors
fa uns anys” i que ara només te-
nen pendent canviar els de vidre.
També diuen que publiquen da-
des com les de l’últim estudi per
“conscienciar” la població.

Un estudi alerta que a la Llagosta no es recicla bé. Foto: Ajuntament

El reciclatge, una assignatura
pendent a la Llagosta

Justifiquen la petició en l’impacte ambiental. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Santa Perpètua | Sis queixes al síndic
El síndic de greuges va ser dimarts al Centre Cívic El Vapor

de Santa Perpètua, on va atendre tres consultes i va rebre sis
queixes, quatre de les quals anaven adreçades a l’Ajuntament. 

Prop del 90% dels
residus que es llencen
al contenidor gris es
podrien haver reciclat



20 de maig del 2022

Comarca

| 18

líniavallès.cat

CALDES DE MONTBUI4L’as-
semblea d’ERC de Caldes triava
dimarts a l’alcalde, Isidre Pine-
da, com a candidat a l’alcaldia i
cap de llista del partit per a les
eleccions municipals de l’any
vinent. De fet, va ser l’única
candidatura presentada i va te-
nir suport majoritari, perme-
tent així al batlle afrontar un nou
període electoral per intentar se-
guir al capdavant del consistori
per segon mandat consecutiu.

Isidre Pineda
seguirà lluitant
per l’alcaldia

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha adjudicat a
l’empresa Constraula, per poc
més d’1,2 milions d’euros, les ob-
res per ampliar l’Escola Miquel
Martí i Pol. Una actuació amb
l’objectiu de crear un nou insti-
tut, a tocar de l’escola, amb una
línia d’ESO. Tot plegat en un edi-
fici de 683 metres quadrats que
tindrà quatre classes, una aula de
reforç, dos lavabos, una aula ta-
ller i un laboratori.

Adjudicades les
obres a l’escola
Miquel Martí i Pol

LLINARS4Els polígons Mogent
i Can Prat s’han convertit en un
punt de trobada de joves. I és  que
els caps de setmana es concen-
tren a la zona amb els cotxes i fan
curses. Però l’Ajuntament ha
col·locat unes portes de ferro
per tancar els accessos a ambdós
polígons les nits de divendres i
dissabte i ha contractat vigilància
privada. Una mesura per acabar
amb aquest problema.

Noves mesures
contra les curses
de cotxes

LA GARRIGA4Demà i diumen-
ge, el barri de Santa Rita de la
Garriga estarà de celebració per-
què recuperarà la seva festa.
Dues jornades que comptaran
amb activitats infantils, una xo-
colatada, actuacions musicals,
balls, sopars i amb la tradicional
missa en honor a la patrona del
barri: Santa Rita. Un programa
ple d’actes que ha organitzat la
mateixa associació de veïns, amb
el suport de l’Ajuntament.

Santa Rita
recupera la festa
del barri

CANOVELLES4Les Policies Lo-
cals de Canovelles i Granollers,
els Mossos, la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional feien diumen-
ge, al mercat setmanal de Ca-
novelles, una actuació contra la
venda il·legal. Un dispositiu
que es va allargar tot el dia i que
va acabar amb prop de 50 iden-
tificacions, però sense cap de-
tenció i sense requisar cap dels
objectes que estaven a la venda
a peu de carrer.

Dispositiu policial
contra la venda
il·legal al mercat

CARDEDEU4A Cardedeu hi ha
quatre Casals d’Estiu munici-
pals: El Casalet, Un Estiu d’A-
ventura, L’Esport Ens Mou i +Es-
ports. Però enguany a tots ells hi
ha hagut més preinscrits que
places disponibles. Per això s’ha
fet un sorteig, tot i que infants
amb necessitats especials i ger-
mans de nens amb una plaça ja
assignada han entrat directes a les
llistes, que es publiquen avui.

Falta de places 
als Casals d’Estiu
municipals

PATRIMONI4No tothom ho sap,
però el Vallès Oriental va ser,
durant la guerra civil, territori d’a-
viadors republicans. Per això, hi
havia tres aeròdroms de la Re-
pública, tots ells allunyats del
front, no per casualitat, sinó per
evitar els atacs de les tropes fran-
quistes. Un primer a Montornès,
un altre entre la Garriga i Llero-
na i l’últim en terrenys dels termes
municipals de Cardedeu, Llinars
del Vallès i Sant Antoni de Vila-
major, a la zona coneguda com a
Pla de Can Morató.

Aquest darrer era anomenat
camp d’Alfou i ara, després de
tants anys, tornarà a tenir activi-
tat. I és que els alcaldes dels tres
municipis on es troba l’aeròdrom
han signat un conveni de col·la-
boració per preservar i posar en
valor el camp i els seus refugis.
L’objectiu, “fomentar l’estudi, do-
cumentació, difusió, senyalització
i museïtzació de les restes docu-
mentals, històriques i patrimo-
nials del camp”, diuen des de
l’Ajuntament de Cardedeu.

Aquest camp naixia l’any 1931
arran d’una iniciativa popular

per fer exhibicions de vol i el
1938 es va militaritzar, amb una
pista per a l’enlairament d’avions
i vuit refugis per a la protecció dels
treballadors en cas de bombar-
deig. Però actualment l’espai són
camins i camps agrícoles on els
ciutadans dels tres municipis fan
senderisme.

MÉS CAMPS D’AVIACIÓ
Pel que fa als altres dos aerò-
droms, el de Montornès es va

crear expressament per als avions
militars de la República, mentre
que al de Rosanes, que queda en-
tre la Garriga i Llerona, ja es feien
vols d’ultralleugers des d’abans de
la guerra. De fet, és, fins ara, el
més conegut a la comarca en ser
que millor es conserva, ja que es
va museïtzar l’any 2009.

Espais que formen part de la
història de la comarca i que, tot i
ser poc coneguts, van jugar un pa-
per clau durant la guerra civil.

Alcalde de Sant Antoni, Cardedeu i Llinars al camp d’Alfou. Foto: Aj. Cardedeu

Els aeròdroms de la República,
tresors històrics amagats 

Clam contra la perillositat de
la C-59 al seu pas per Caldes

SEGURETAT4Dilluns a la tarda,
unes 150 persones tallaven la C-
59 a l’altura de Caldes de Mont-
bui, en una manifestació prota-
gonitzada pels veïns de la urba-
nització de Can Valls i de Torre
Negrell d’aquest municipi. Una
zona que comunica directament
amb la carretera que, en aquest
tram i fins a Palau de Plegamans,
està qualificada d’alt risc.

“Hi ha molts accidents que es
concentren en l’accés de la urba-

nització, tant entre vehicles com
de vianants atropellats”, diuen
els veïns. “Per això reclamem un
accés segur, unes parades de bus
segures i un pas per creuar la car-
retera”, entre altres, afegeixen.

Unes demandes que l’alcalde,
Isidre Pineda, ja ha transmès a la
Generalitat, plantejant diverses ac-
tuacions al tram de carretera com
la que el Govern ja avançat que
farà aquest estiu: una nova cruïlla
entre Can Valls i la C-59.C-59. Foto: Twitter (@psc_caldes)

Empresa | Giró, amb les empreses vallesanes
Jaume Giró, conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, va participar
dimecres en un dinar tertúlia amb una trentena d’empresaris vallesans, a la
seu de la Unió Empresarial, per conèixer les seves inquietuds i demandes.
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Esports Handbol | El BM Granollers visita el BM Torrelavega
El conjunt d'Antonio Rama visitarà demà el BM Torrelavega, en partit corresponent a la 29a i

penúltima jornada de la Lliga Asobal. El BM Granollers és tercer amb el mateix balanç (19 victòries,
dos empats i set derrotes) que el segon, el CD Bidasoa, que l’ha superat en els dos duels directes. 

"Els temps han canviat i ai, Se-
nyor, ai, Senyor, avui podem
veure així a la dona. Convertida
en futbolista, buscadora de gols,
desitjosa de triomfs, protesta-
dora d'àrbitres. La cosa ha arri-
bat a escala internacional i onze
fèmines disputen a les italianes
la primacia del futbol europeu",
valorava el cronista de TVE de
l'Espanya-Itàlia (1-5), disputat a
l'estadi Arcángel de Córdoba.
Era el 8 de desembre de 1972. 

"No, no creguin vostès que
això sigui una broma. Elles es
concentren [es referia a reunir-
se abans hores abans d'un par-
tit] i tot", se sorprenia. Més
endavant, resumia quina era
la seva visió de les futbolistes:
"Hi ha una plantilla de belles
noies disposades a marcar
molts gols. [...]. Fan el que po-
den, però a vegades no se sap si
és un partit de futbol, una ex-
hibició de ballet o una mostra
de cops i puntades de peu que
l'àrbitre no pot passar per alt".

"Els temps", afortunada-
ment, han canviat molt, però no
prou. Malgrat que encara hi
ha massa gent que opina més o
menys igual que aquell locutor,
el futbol femení s'ha normalit-
zat. El camí ha estat molt llarg
i tortuós: fins a l'any 1982 no es
va començar a disputar l'Euro-
copa, una edició que va durar
dos anys, el Mundial es va es-
trenar el 1991 i la Champions,
el 2001. Aquest dimecres es va
anunciar que les jugadores de la

selecció dels Estats Units, el mi-
llor combinat de la història,
cobraran el mateix que els ju-
gadors per la seva participació
en partits amistosos i competi-
cions oficials, i per patrocinis,

drets televisius i venda d'en-
trades. Fa anys que Alex Mor-
gan, Megan Rapinoe i compa-
nyia ho reivindicaven.

La final de demà de la Cham-
pions entre el Barça capitanejat
per Alèxia Putellas (Mollet del
Vallès, 1994), l'actual campió, i
l'Olympique Lyonnais, que n'ha
guanyat set i és el gran domina-
dor, es podrà veure en una pan-
talla gegant a la pista exterior del
Pavelló Municipal d'Esports Rie-
ra Seca gràcies a l'Ajuntament i
a la Penya Barcelonista de Mo-
llet. Si el conjunt blaugrana gua-
nya la seva segona Champions,
diumenge hi haurà rua de les
campiones per Barcelona, com
ha confirmat l'alcaldessa Ada
Colau. L'única que han tingut les
jugadores va ser l'any 2013, quan
van compartir-la amb els juga-

dors, que també havien aixecat la
Lliga. Segurament la pandèmia
ha retardat el gest lògic. Aquest
curs el Barça ha superat dos
cops el rècord d'assistència mun-
dial a un partit de futbol femení,
que ara és de 91.648 persones.
Dues jornades inoblidables al
Camp Nou, que hauria d'acabar
sent el seu terreny de joc.

El Juventus Stadium de To-
rino pot ser un altre escenari
màgic per a Putellas, actual Pi-
lota d'Or, Millor Jugadora d'Eu-
ropa de la UEFA, Creu de Sant
Jordi o Medalla d'Or de Barce-
lona. Ara gaudeix d'una situació
impensable en els seus inicis,
quan va començar a jugar: "No

existia ni el professionalisme. He
anat vivint el que anava passant,
però mai em vaig posar fites. Ni
estar en la llista de la Pilota
d'Or ni guanyar una Cham-
pions. Més aviat, cada dia em
posava reptes, com faig ara, per
saber fins a on puc arribar. [...].
Ara hi ha més mitjans i recursos.
Els camps estan perfectes. Hi ha
detalls atemporals, com l'emo-
ció per jugar", li explicava la mo-
lletana a Vicente del Bosque en
una conversa a El País.

No hi ha cap marcador que
la relaxi. El seu Barça ha gua-
nyat la Lliga amb 30 triomfs de
30 possibles i 5,6 de gols de
mitjana per matx. "Fins al mi-
nut 90 no baixaré la intensitat
per si la necessito en una final
de la Champions. He d'estar
preparada per al dia de màxima
exigència. És el que pensem al
vestuari del Barça", comparteix
la molletana, màxima goleja-
dora de la millor competició
continental amb 10 gols en 788
minuts, en què també ha re-
partit dues assistències. 

"Si hi ha una cosa més com-
plicada que guanyar... És tornar
a fer-ho, tornar a superar-te.
Desgasta moltíssim, però val la
pena cada segon", confessa a
DAZN. Sap que l'expectació és
màxima. Es calcula que prop de
15.000 culers viatjaran en avió
i per carretera a Torino, i Tot
pel Femení, una associació d'a-
ficionats i aficionades del Bar-
ça femení, ha citat l'afició a la
Piazza San Carlo per fer pinya
i ambient. D'això no en faltarà
a Mollet a la pantalla gegant.
Perquè els temps, afortunada-
ment, han canviat.

Toni Delgado
MOLLET

Mollet veuràAlèxia Putellas
» La final de la Champions entre el Barça i l’Olympique Lyonnais es podrà seguir per pantalla gegant 
» La molletana pot aixecar demà la segona Champions del club, vital en el creixement del futbol femení

Alèxia Putellas és la
màxima golejadora 
de la  Champions amb 
10 gols en 788 minuts

Alèxia Putellas celebra un gol a la Champions d’aquesta temporada. Foto: UEFA Women’s Champions League
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Déu i el diable s’enfronten per enèsima ve-
gada en un intent per dominar la volun-
tat del Messies, encarnat aquest cop per
una jove activista. Són, al capdavall, un pa-
rell de vells amics, cansats de repetir la ma-
teixa juguesca segle rere segle, esdeve-
nint sàdics espectadors de la desgràcia del
fill de déu, i del seu llinatge d’homes.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Estat desgràcia
Carla Torres

Alícia Rey acaba de publicar el seu primer
disc en solitari després que el grup Sen-
se Sal anunciés la seva retirada dels es-
cenaris. Rey ha aplegat catorze cançons
sota el títol Liminal (Música Global), una
paraula que ve del mot llatí limen (límit).
L’àlbum barreja estils com l’indie-pop, el
Lo-Fi o el pop-rock i representa un mo-
ment de canvis en la vida de l’artista.

Música

Doctor Strange en el multiverso de la locura
és la nova pel·lícula d’aquest superheroi
de Marvel Comics interpretat per Be-
nedict Cumberbatch. En aquesta ocasió,
amb l’ajuda de nous i vells aliats, el
Doctor Strange recorrerà les realitats al-
ternatives del multivers, que són com-
plexes i perilloses, i s’haurà d’enfrontar a
un nou adversari misteriós. 

Pelis i sèries

Doctor Strange en el multiverso...
Sam Raimi

Liminal
Alícia Rey

Circ d’Ara Mateix
El Mercat de les Flors de Barcelona torna a organitzar el
Circ d’Ara Mateix, que enguany continuarà “fent una mi-
rada a la creació contemporània del circ”, tal com expli-
quen des de l’organització. Des del 20 de maig i fins al 5
de juny, aquest cicle oferirà un total d’onze propostes de
diversos autors. Es tracta d’espectacles de petit i mitjà
format creats “amb un llenguatge propi i compromès”,
amb missatges potents i una tècnica evolucionada a fa-
vor de la dramatúrgia. En tots ells tindrà una gran impor-
tància la relació de proximitat entre els artistes i el públic.

Va començar l’any sent pràcticament una desco-
neguda i ara no hi deu haver ningú a tot l’Estat
que no hagi sentit el seu nom. Chanel Terrero
(l’Havana, 1991), criada a Olesa de Montserrat,

està vivint els mesos més intensos de la seva vida.
A finals de gener va passar de l’anonimat a l’ull de
l’huracà quan la seva elecció per representar Es-
panya a Eurovisió es va veure envoltada de polè-
mica. Amb molt d’esforç, talent i un carisma inne-
gable, l’artista totterreny –és actriu, cantant i ba-
llarina– es va anar guanyant l’estima del públic i,
sobretot, dels eurofans a mesura que s’acostava

el gran dia. Amb els assajos i les semifinals va aler-
tar tothom de l’espectacle que oferiria el 14 de
maig i, finalment, quan va arribar el moment va
deixar Europa totalment bocabadada. Amb 459
punts, va aconseguir quedar tercera, la millor 

posició d’Espanya en els últims 27 anys. 

C H A N E LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Representar Espanya a Eurovisió
Després de guanyar el Benidorm Fest

Famosos

Quedar tercera a la final del festival
Ha fet història aconseguint la millor posició d’Espanya en 27 anys

Tothom ha embogit
Encara al·lucinen amb l’actuació impecable que va fer a Torí

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Diu la Clara que quan el Guim la va dei-
xar, setmanes abans de fer 18 anys, ho va
fer perquè tenia ganes de fer coses, de viu-
re la vida. Que no sabia, que no podia sa-
ber, que només sis mesos després es que-
daria tetraplègic en un accident de moto
i que seria ella qui viuria la vida que ell s’ha-
via imaginat. Diu que la del Guim va aca-
bar sent una vida totalment diferent.

Llibres

La llista de les coses impossibles
Laura Gonzalvo

| Plants vs. Zombies
Arriba la continuació de Garden Warfare, una subsaga de Plants vs.

Zombies que aquest cop oferirà nous modes de joc i escenaris. Per a PC. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TU POTS

Pensa per què fumes i per quins múltiples motius hauries de 
deixar-ho: per salut, per la quantitat de diners que t’estalviaries...

DIA D

RAONS

AL·LICIENTS

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

i SALUT

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va marcar el 31 demaig com el Dia Mundial sense Tabac el 1987. Des d’ales-
hores, cada any aprofita aquesta data per recordar a la po-

blació els perills i perjudicis del tabaquisme, al qual es refereix
amb una paraula contundent: “epidèmia”. “El tabac mata cada
any més de vuit milions de persones i destrueix el nostre medi
ambient”, alerta l’OMS, que anima tothom a deixar de fumar. 
No és un objectiu fàcil, però és possible. Si no t’ho creus, has

de saber que més de la meitat de les persones que fumen acon-
segueixen deixar-ho definitivament, segons l’Institut Català de
la Salut. Precisament, aquest organisme ofereix un llistat de con-
sells per eliminar el tabac de la teva vida. El primer pas és deci-
dir-te, que n’estiguis convençut. Pensa per què fumes i per qui-
nes múltiples raons hauries de deixar-ho: salut, diners... Després,
marca’t una data pròxima com a Dia D i comunica-la a familiars i
amics perquè t’ajudin a arribar a la teva meta. A partir d’aquest
dia, és bo que et mantinguis ocupat i que et regalis “recompen-
ses alternatives al tabac”. I no oblidis que, si sents que necessites
ajuda, pots demanar-la a un professional sanitari.

Ara és el moment: deixa de fumar

Tingues en compte que més de la meitat de les persones que fumen
aconsegueixen deixar-ho definitivament: tu també podràs

Les claus

Escull una data pròxima, marca-la com a Dia D per deixar el tabac 
i comunica-la al teu entorn proper perquè t’ajudi a aconseguir-ho

Quan deixis de fumar, intenta mantenir-te tan ocupat com
puguis i regala’t “recompenses alternatives al tabac”
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