
22 anys

27/5/2022 · Núm. 821 · liniavalles.cat
líniavallès

OJD-PGD: 10.467 exemplars - publicació setmanal | redacció: 657 165 047 - liniavalles@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

DECISIÓ POLÈMICA pàg 12

Aprovada la proposta per
urbanitzar la zona que es
coneix com ‘el plàtan’

MOLLET pàg 10
La Petita Companyia triomfa
al Concurs Nacional de Dansa
sota la direcció de Nura Pinto

MOLLET pàg 10
PAH: “La realitat de 
les ocupacions no és 
la que s’està venent”

MONTORNÈS pàg 16

Polèmica per la cessió
del bar del Centre
Juvenil Sputnik

COMARCA pàg 18

Setmana plena 
de retards a les línies
de tren vallesanes

Tradicional i moderna

Fo
to

: T
w

itt
er

 (@
A

M
A

N
D

A
R

A
M

O
S

G
)

Granollers gaudeix d’una Ascensió més verda 
però amb l’esperit de sempre pàgs 3 i 4
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Granollers ja fa olor d’Ascensió.
I és que avui serà el primer dia
gran. Una de les festes més im-
portants i esperades de la ciutat,
que després de dos anys sense
fer-se en el seu format habitual
per la pandèmia, tornarà a om-
plir el Parc Firal i els carrers i les
places de Granollers.

De fet, el tret de sortida es do-
nava dimarts amb un pregó pro-
tagonitzat per la mestra Agnès
Boixader que va omplir la Sala
Tarafa de gom a gom. Un discurs
d’inici de festa que se centrava,
sobretot, en el paper de l’educa-
ció i en la necessitat de fer de
Granollers “una ciutat acollido-
ra i saludable” deia. Sobretot
fent èmfasi en aquest darrer as-
pecte, ja que precisament la sos-
tenibilitat serà un dels trets di-
ferencials d’aquesta 70a edició.

CANVIS AL PARC FIRAL
Com diuen des de l’Ajuntament,
“sense renunciar als orígens, a la
tradició i a la cultura, l’Ascensió
fa un gir i reneix, pensant en clau
de futur, fruit de la reflexió i del
compromís de la ciutat amb un
món millor i més sostenible”. Per
això, la tradicional carpa multi-
sectorial del Parc Firal ha des-
aparegut i s’ha convertit en tres
carpes més petites. Una prime-
ra que acull la Fira d’Economia
Verda i Circular, amb un 90%
d’expositors nous d’empreses
de sectors relacionats amb les
energies renovables o amb la
gestió responsable de les matè-
ries primeres, entre altres, una
segona de menjar ecològic i de
proximitat i una última dedica-
da a la mobilitat sostenible, amb
cotxes elèctrics d’ocasió.

Tres espais que s’inauguraran

aquest matí en un acte que
comptarà amb la delegada de
Comerç de la Diputació de Bar-
celona, Ana María Martínez i el
secretari del Departament d'Ac-
ció Climàtica de la Generalitat,
Oriol Anson. 

DESCENTRALITZAR LA FESTA
El que aquest any no trobaran al
Parc Firal les persones que visi-
tin la fira, que podran baixar des
del centre amb un servei d'auto-
busos llançadora gratuïts que,
com a novetat, ha posat l’Ajun-
tament, seran espais tan tradi-
cionals com les mostres. I és que
una de les apostes d’enguany ha
estat la de descentralitzar la fira
i moure-la al centre de la ciutat.

Per això,  des d’avui i fins di-
umenge, el ‘Jugar x Jugar’, l’es-
pai habitual de la fira dedicat als
jocs de taula, estarà a Roca Um-
bert. De fet, comptarà amb 18 ex-

positors i un espai molt més
gran, de més de 1.000 metres
quadrats, on es donaran a co-
nèixer nous jocs de la mà dels
mateixos creadors. Un lloc on
aquesta mateixa tarda també es
presentarà la nova marca de
jocs en català del Consorci per a
la Normalització Lingüística,
amb una xerrada de Màrius Ser-
ra i Oriol Comas sobre jocs re-
lacionats amb la llengua.

Però la mostra de jocs no serà
pas l’única. A la plaça de l’Es-
glésia, entre avui i demà, 25
productors catalans de format-
ge protagonitzaran la ‘Cheese
Party’, on donaran a conèixer i a
tastar els seus productes, amb
maridatge de vins i espectacles
musicals. Mentre que dissabte,
la Porxada s’omplirà de parades
de mestres artesans amb la mos-
tra d'oficis tradicionals, que
comptarà amb un bufador de vi-

dre, un ninotaire, un cisteller o
un picapedrer, entre altres. Ofi-
cis antics que Granollers recu-
perarà per un dia.

CULTURA POPULAR
La programació, però, també
inclou esdeveniments més fes-
tius on la cultura popular serà la

protagonista. De fet, dimarts ja
es va poder veure com els ge-
gants acompanyaven la prego-
nera i avui tornaran a sortir al
carrer amb una cercavila que
acabarà amb un ball. Un acte pa-
ral·lel a la ballada de sardanes
que es farà a la plaça Maluquer
i Salvador, en una primera jor-
nada de festa que acabarà amb
música i concerts, que seguiran
demà i s’allargaran fins di-
umenge. El darrer dia de festa
que comptarà amb diada caste-
llera, havaneres i més.

I és que, si alguna cosa cal
destacar de l’Ascensió d’engua-
ny, a banda de la transició cap a
l’economia verda i sostenible, és
que ha crescut en activitats i
propostes culturals. Una renta-
da de cara que porta una fira més
renovada, fresca i atractiva que
barreja “tradició i transició”. El
lema de l’Ascensió 2022.

Una Ascensió renovada
» Dimarts es donava el tret de sortida a les Fires i Festes de l’Ascensió, que tornen plenes de novetats
» Al Parc Firal tot estarà centrat en l’economia verda i sostenible i al centre s’hi faran els actes culturals

La pregonera d’enguany ha estat la mestra Agnès Boixader. Foto: Twitter (@AMANDARAMOSG)

LA VERSIÓ INFANTIL 
DE L’ASCENSIÓ

4L’Ascensió també tindrà
espais per al públic més
petit. I és que enguany re-
cupera el Fem un Llibre,
en què els nens de la ciutat
podran crear un llibre ge-
gant, i La Passallada, que
omplirà la ciutat de pallas-
sos amb diferents espec-
tacles que es faran durant
tot el dia de demà.

Olga García
GRANOLLERS
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GRANOLLERS4La 70a edició de
les Fires i Festes de l’Ascensió
aposta pel canvi. Per això, pren
protagonisme tot allò relacionat
amb la millora del benestar de la
ciutadania, la reducció dels riscos
ambientals i el consum eficient
dels recursos. “Un canvi d’enfo-
cament compartit amb agents
públics i privats, per contribuir a
fer una ciutat i un territori més res-
ponsable, més sostenible i com-
promès amb la transició verda”,
diuen des de l’Ajuntament.

Precisament, una mostra d’a-
quest compromís es feia notar ahir
i dimecres amb les primeres Jor-
nades d'Economia Verda i Circu-
lar de Granollers, inaugurades
pel vicepresident de Cambra de
Comerç de Barcelona, Antoni
Fitó, i el president de PIMEC,
Antoni Cañete. Un punt de tro-
bada de professionals que treba-
llen en projectes i propostes rela-
cionades amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

MIRADA VERDA
“Aquest nou model de fira cen-
trada en l'Economia Verda i Cir-
cular, converteix Granollers en
un pol d'atracció que lidera refle-

xions sobre els canvis en l'econo-
mia, l'empresa i la sostenibilitat, i
que dona un espai de participació,
anàlisis i propostes en l'àmbit de
l'economia verda” deia Cañete.

De fet, tot això s’ha pogut veu-
re al llarg d’aquests dos dies a l’Ho-
tel Ciutat de Granollers, on dife-
rents professionals i especialistes

del sector s’han reunit per parlar
de temes com el biogàs i el bio-
metà, el cost de l'energia per a les
empreses, l'ús de recursos no con-
vencionals industrials, o el finan-
çament i ajuts en economia cir-
cular. Taules rodones i debats
que s’han complementat amb la
competició d’idees de models de
negoci circulars que es feia ahir.

Una iniciativa que s’allargarà
fins al novembre i que té l’objec-
tiu d’aconseguir que emprene-
dors creïn nous negocis, que siguin
viables tècnicament i econòmica-

ment, reaprofitant o compartint
amb altres empreses recursos que
ja no necessiten o que utilitzen poc. 

PROMOVENT EL CANVI
La intenció d’aquestes sessions,
però, va més enllà. La importàn-
cia d'aquestes jornades és acon-
seguir “pensar globalment i, en
conseqüència, actuar localment”,
deia l’alcaldessa, Alba Barnusell.

“Però orientar tota la nostra ac-
tivitat cap a la sostenibilitat és un
acte de responsabilitat que re-
quereix un canvi de visió, tant em-
presarial com individual”, afe-
geixen des del consistori. Per
això mateix, l’Ajuntament s’ha
compromès a ajudar a la ciuta-
dania a fer aquests canvis. 

Per exemple, amb la nova Ofi-
cina Rehabilitació Energètica, que

muntarà un estand a la fira on es
faran presentacions, tallers i es do-
narà informació per saber què po-
den fer els particulars per tenir una
llar més confortable, saludable i
respectuosa amb el medi am-
bient. Un petit primer canvi que
vol promoure l’Ascensió d’en-
guany per aconseguir que, a poc a
poc, tota la ciutat avanci cap a la
sostenibilitat i l’economia verda.

Cap a una ciutat més sostenible
» L’Ascensió inclou iniciatives i propostes perquè la ciutat es comprometi més amb el medi ambient
» En el marc de la fira s’han celebrat unes jornades amb professionals de l’economia verda i circular 

Cañete, Barnusell i Fitó en les Jornades d’Economia Verda i Circular. Foto: Ajuntament

“Aquest nou model 
de fira converteix
Granollers en un 
pol d’atracció”
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La lupa

Les  dues possibles inversions a Parets del Va-
llès que hem conegut els últims mesos il·lus-
tren la importància del lideratge públic a l’ho-
ra d’impulsar el teixit empresarial.

La primera inversió és la de l’empresa alemanya
Freudenberg, ubicada al polígon industrial de Can Vo-
lart. El passat 16 de març, el president de la Generali-
tat, Pere Aragonès, i el conseller d’Empresa i Treball,
Roger Torrent, van visitar la seu de la companyia a Ba-
den-Württemberg per anunciar un projecte d’inversió
de 10 milions d’euros per construir una planta d’au-
tomoció, altament robotitzada i que operarà sense fer
ús de combustibles fòssils. 

La segona inversió s’ha conegut quan el govern mu-
nicipal ha modificat el Pla General per permetre la
construcció d’una gran superfície comercial, als terrenys
entre els carrers Barcelona, Migdia i Lluís Companys. 

Són dues inversions que il·lustren la capacitat del
sector públic per mobilitzar els recursos del sector pri-
vat. En el primer cas, la Generalitat de Catalunya uti-
litza la xarxa exterior d’ACCIÓ per captar inversions
amb l’objectiu de reindustrialitzar el país. En el segon

cas, el govern municipal utilitza les seves competències
urbanístiques per aconseguir contrapartides a canvi de
donar llum verda al projecte de la promotora sabade-
llenca Arial Fomento. 

Aquestes dues inversions també dibuixen les prio-
ritats dels diferents gestors públics. La primera, per

transformar la indústria catalana cap a una direcció més
verda i més sostenible. La segona, cap a un model que
ja hem conegut: grans superfícies comercials i promoció
urbanística. 

El problema de la proposta del consistori és que
aquest model de gran superfície, ampliant ofertes d’a-
parcament, ens remet a temps i errors passats. És una
operació pròpia del “desarrollismo” socialista de finals

dels 90 i principis dels 2000, del Sabadell de Manuel
Bustos o de la Roca Village de Salvador Illa. 

Es pot dibuixar fàcilment un projecte alternatiu: es-
pais comuns en comptes d’aparcaments, potenciar el
llegat històric de la zona –com el refugi antiaeri de la
Guerra Civil– en comptes d’ignorar-ho, apostar per un
eix comercial que faci reviure també la trama urbana
i comercial del cast antic, i no per una gran superfície
que pot suposar la seva sentència de mort. 

Aquesta aposta amb regust vintage no és sorpre-
nent venint d’un PSC que s’ha consolidat com el braç
polític de Foment del Treball a Catalunya amb una úni-
ca recepta: fer el mateix de sempre i per als de sempre. 

No obstant això, per transformar el país ens calen
més notícies com la primera inversió, que ens permetin
passar de competir en serveis precaris a fer-ho en in-
dústria de valor afegit. I també que els municipis fa-
cin un ús creatiu de les seves competències urbanís-
tiques, construint pobles aptes per caminar i anar en
bicicleta i assegurant-se que, quan un promotor es be-
neficia de canvis en l’ordenació, això es reverteix en
guanys comuns i no només en benefici privat. 

La proposta de l’Ajuntament de
Parets de fer una gran superfície
comercial remet a errors passats

per Jaume Martorell

Una història de dues inversions
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NLes millors
perles

L’autora del llibre Com assassinar el teu maritha hagut d’anar
a judici per assassinar el seu marit (presumptament). Els

fiscals creuen que el va matar per cobrar diverses pòlisses
d’assegurança de vida. Qui ho havia de dir...

Que algú condueixi a 189 km/h en una via on la
velocitat màxima és de 80 km/h és molt greu. Que ho

faci un menor d’edat amb el cotxe d’un familiar és... un
escàndol. És el que ha fet un noi de 17 anys a Mallorca.

El pilot de Fórmula 1 Sebastian Vettel va haver de perseguir
uns lladres en patinet per Barcelona fa uns dies, després

que li robessin la motxilla en ple passeig de Gràcia. No els va
atrapar. Sembla que fora dels circuits no és tan ràpid...

Auna certa edat, els pares poden ser molt pesats
demanant als seus fills que els “donin un net”, però un

matrimoni de l’Índia ha anat massa lluny: ha denunciat el
seu fill per no voler ser pare i li demanen 650.000 dòlars.

LA FOTOTV3
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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

@FCBfemeni: El nostre esforç ens tornarà
a portar aquí, el vostre suport ens tornarà
a fer campiones. Per vosaltres, per nosaltres
i pel futbol femení, tornarem a lluitar-ho.

@jordisalvia: La revisió dels indults és pur
xantatge polític, un "porteu-vos bé o...".
Que l’Estat actua així és sabut per tothom.
La qüestió és què pensem fer nosaltres.

#ElsIndultsARevisió

@martarovira: La decisió del TJUE arriba
tard, però és justa i coherent. La repressió
política no s’ha acabat, per això no pot
afectar la immunitat guanyada a les urnes.

#RecuperarLaImmunitat #HiTornaran

La clau

Darrerament hem pogut
revisar les dades de les
ocupacions il·legals a tota

Espanya i, sorprenentment,
pràcticament la meitat tenen
lloc a la nostra comunitat autò-
noma, i més concretament a
Barcelona i l’àrea metropolitana.

I és que, per un costat, la le-
gislació del Parlament de Cata-
lunya sembla donar preferència
a qui ocupa il·legalment un ha-
bitatge respecte de les persones
que estan a la llista d’espera. Un
fet que evidentment no afavoreix
ni dona estabilitat al mercat de
lloguer, que cada vegada es re-
dueix més per la por que tenen
els petits propietaris.

Per altra banda, Ada Colau
ha provocat, en aquests darrers
anys, un efecte crida: a Barce-
lona tot s’hi val. Hem de recor-
dar la imputació de l’alcaldessa,
malgrat que mediàticament
sembla que la notícia no és de
l’interès dels telediaris (proba-

blement si fos d’un altre par-
tit, el tracte no seria el mateix).

Així que ens trobem en
una situació prou delicada.
D’una banda, qui vol accedir
a un lloguer assequible ho té
molt difícil per aconseguir-ho,
perquè les administracions
no han fet els deures i no es-
tan promovent directament la
construcció de noves promo-
cions. I de l’altra, les màfies
organitzades que ocupen
qualsevol habitatge i en venen
la clau actuen amb total im-
punitat.

Alguns estem convençuts
que es pot fer molt més al res-
pecte. En primer lloc, per-
metre que el propietari recu-
peri l’habitatge ocupat en me-

nys de 24 hores. Cal, també,
una reforma del codi penal i
canviar les condicions a l’ho-
ra d’empadronar qui acce-
deix a l’habitatge per la via
il·legal i conflictiva. En l’àm-
bit municipal, també cal po-
sar-hi més mitjans i crear ofi-
cines antiocupació que per-
metin ajudar els propietaris i
les comunitats de veïns que
pateixen els que, a més d’o-
cupar, trenquen la convivèn-
cia molestant el veïnat.

Però per això fan falta go-
verns seriosos que treballin
per solucionar els problemes
reals. Tot el contrari que fa Co-
lau amb els seus socis del PSC
a l’entorn metropolità i ERC i
Junts al Parlament.

Fo
to

: G
em

m
a 

Tu
be

rt/
A

C
N

per Manuel Reyes (PP Barcelona)

L’ocupació il·legal i conflictiva

Els semàfors

Granollers recupera les Festes
de l’Ascensió després de dos
anys sense celebrar-se, i ho fa
amb una rentada de cara. I és
que enguany se centren en la
sostenibilitat i en l’economia
verda i circular, amb més
propostes de les habituals. 

pàgines 3 i 4Aj. de Granollers

La Petita Companyia de l’escola
La Tramolla de Mollet ha fet ple
al Concurs Nacional de Dansa i
ha aconseguit classificar tots 
els seus ballarins a la final

internacional, on han passat 
10 de les 12 coreografies

presentades.
pàgina 10La Tramolla

L’Ajuntament de Parets ha
aprovat inicialment urbanitzar
l’espai conegut com ‘el plàtan’.
Un projecte que pot ser una
oportunitat per al poble, amb
habitatge social, però davant

del qual l’oposició i alguns veïns
s’han mostrat en contra.

pàgina 12Aj. de Parets
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EDUCACIÓ4A la zona Nord de
Granollers falten escoles públi-
ques. Almenys, així ho pensen al-
gunes famílies del barri, ja que se-
gons explica Marcos Ramos,
“només tenim l’Escola Bressol
Municipal el Teler i l’Escola Pú-
blica el Lledoner”.

Ell és un dels pares afectats per
l’oferta insuficient de places en
aquest darrer centre. I és que da-
vant d’un total de 40 places per
cursar P3, s’han presentat 55
sol·licituds. “Això significa que 15
famílies haurem de portar els
nostres fills a centres que estan a
40 minuts caminant del barri o
que ens veurem obligats a agafar
el cotxe”, lamenta Ramos.  Tot per-
què “les escoles amb places lliures
estan lluny del barri”, afegeix.

Segons expliquen les famílies
afectades en un comunicat, “les
administracions s’han limitat a re-
ferir-se a la baixada de la natali-
tat a Granollers, però en cap cas
han tingut en compte l’augment

de l’empadronament als barris del
Lledoner i Nord”. De fet, la ciutat
està creixent per aquesta zona,
amb blocs de pisos nous “on s’ins-
tal·len moltes famílies que volen
portar els fills a una escola que els
quedi a prop”, assegura Ramos.

“Però el problema de la man-
ca de centres no s’ha vist fins a
aquest any, perquè és quan s’han
abaixat les ràtios i s’ha passat de
25 a 20 alumnes per classe”, ex-
plica el granollerí. “Una decisió

que no ha anat acompanyada de
cap inversió en augmentar el
nombre d’infraestructures, per-
què no hi ha cap nou centre i tam-
poc hi ha cap nova línia”, la-
menten les famílies.

Per tot això, dijous passat a la
tarda, famílies i professorat es
manifestaven a la porta del cen-
tre, amb l’objectiu de donar a co-
nèixer una problemàtica que ja
han fet arribar a l’Ajuntament i
a la Generalitat.

Concentració de dijous davant l’Escola el Lledoner. Foto cedida

Famílies del Lledoner demanen
més places públiques al barri

» Una quinzena de famílies s’han quedat sense plaça per als seus fills
» Es veuen obligats a portar-los a escoles que estan lluny del barri

El MAC torna a Roca Umbert
amb plena presencialitat

CULTURA4L’1 de juny, Roca
Umbert tornarà a acollir el Mer-
cat Audiovisual de Catalunya
(MAC), que enguany recupera
la presencialitat plena en les se-
ves dates habituals, amb un pro-
grama que es presentava dilluns.

“Tenim un total d’onze espais
expositius amb 22 empreses del
sector i una desena d’entitats que
participaran aquest any, amb
més de 70 ponents en 34 sessions
de nivell”, explicava el director del
MAC, Josep Maria Codina. De fet,
algunes de les figures més desta-
cades d’aquesta edició seran els

periodistes Jordi Évole i Javier
Gallego o l’exvicepresident es-
panyol Pablo Iglesias. Protago-
nistes d’unes xerrades que es
complementaran amb altres ac-
tes relacionats amb el treball en
xarxa dels mitjans locals i amb  la
preservació de la llengua catala-
na en el món audiovisual. Enca-
ra que també es parlarà del me-
tavers, els nous formats publici-
taris audiovisuals o els nous nín-
xols d’ocupació per a periodistes.

Tot plegat en una edició que
comptarà amb més superfície i
pressupost dels habituals.

SOCIETAT4Dimarts farà 84 anys
del bombardeig que va patir
Granollers l’any 1938, durant la
Guerra Civil. Per això, com és ha-
bitual, la ciutat celebrarà un con-
junt d’actes i activitats en com-
memoració de l’aniversari d’a-
quests fets. Un programa que ja
va començar la setmana passa-
da amb la presentació d’un llibre
i que seguirà a partir de di-
umenge i fins a la setmana que ve
amb un itinerari guiat pels punts
on van caure les bombes, expo-

sicions, el tradicional acte d’ho-
menatge a les víctimes o el tan-
cament de la campanya ‘Contra
l’oblit’ que durant tants mesos ha
estat recollint nous testimonis del
bombardeig.

Amb aquesta darrera inicia-
tiva s’ha aconseguit reunir una
cinquantena de relats orals, es-
crits, imatges i, fins i tot, fonts se-
cundàries dels fets. Un material
que ara començarà a fer servir
l’escriptor Albert Forns per fer un
diari del bombardeig. 

Tot plegat amb l’objectiu que
la ciutat no oblidi el seu passat i
que “aquest llegat es pugui trans-
metre a les generacions futu-
res”, diuen des del consistori. Per
això, fins a 400 joves de la ciutat
es trobaran per reflexionar sobre
l’atac que va patir la capital va-
llesana el 1938 i el perill de les ar-
mes nuclears, amb la intenció de
recordar els fets. Una iniciativa
que es farà de manera similar a
altres centres de Granollers per
promoure la cultura per la pau.

Presentació, dilluns, del MAC 2022. Foto: Albert Segura/ACN

84 anys del bombardeig

Rajola que recorda els punts on van caure les bombes. Foto: Ajuntament

Medi ambient | Setmana Sense Fum
Des de dimecres i fins al 31 de maig, Granollers celebra la Setmana Sense
Fum, sota el lema Viu sense fumar i comença a sumar. Una iniciativa per
reduir el consum de tabac i fer veure els efectes mediambientals del fum.
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La Petita Companyia lluitarà
per ser la millor del món

CULTURA4La Petita Company-
ia, la companyia jove de dansa de
l’escola d’arts escèniques La Tra-
molla, va fer ple a la final del Con-
curs Nacional de Dansa perquè
tots els membres que van parti-
cipar van passar a la final inter-
nacional que organitza l’Associa-
ció Europea de la Dansa.

“És una satisfacció enorme i
estem contentíssims perquè el
fet que et reconeguin la feina feta
des de fora és molt gratificant i
també és un impuls per continu-
ar treballant amb ganes i il·lusió”,
diu a Línia VallèsNura Pinto, di-

rectora de la Petita Companyia. I
és que els seus alumnes van acon-
seguir vuit primers premis –set
d’ells amb la màxima puntuació
del jurat–i dos segons, classificant
per a la final 10 de les 12 coreo-
grafies presentades. “Una confir-
mació que s’està fent molt bona
feina”, comenta el director de la
Tramolla, Ferran Jiménez.

Tot plegat, després que l’any
passat també es classifiquessin per
a la final internacional, però no-
més amb un ball. “Això demostra
que ens estem superant i millo-
rant dia a dia”, conclou Pinto.

Bartés, absolt de sis anys i
mig de presó al segon judici

JUSTÍCIA4L’Audiència de Bar-
celona va absoldre divendres
Brian Bartés pels aldarulls durant
la protesta contra el Consell de Mi-
nistres el desembre del 2018. I és
que, tot i que la fiscalia demana-
va sis anys i mig de presó per des-
ordres públics, atemptat contra
l’autoritat i maltractament d’obra
(quan es considera que hi ha una
agressió física però no hi ha le-
sions), els magistrats només veuen
provat que Bartés va empentar
l’escut d’un Mosso. Però com que
la fiscalia no l’acusava d’això,
l’han absolt de totes les acusacions.

La decisió l’han celebrat tant
des del grup de suport de Bartés
com des d’Alerta Solidària, que en
un comunicat han criticat que la
fiscalia mantingués l’acusació tot
i les proves a favor de l’acusat.
“Tan enrevessada com desastro-
sa la instrucció que ha mantingut
l’espasa durant tres anys i mig so-
bre el cap d’en Brian”, diuen.

Però, tot i que aquest el judi-
ci ha quedat en no res, cal recor-
dar que en el primer va ser con-
demnat a un any i mig de presó,
per donar una puntada de peu a
un Mosso en una altra protesta.

Mollet Migrant: nou projecte 
a favor de la diversitat cultural
SOCIETAT4A Mollet, conviuen
cultures i gent de diversos llocs del
món. Però a vegades els prejudi-
cis i el racisme els posen les coses
difícils. Per això l’Ajuntament ha
tirat endavant el projecte Mollet
Migrant, que vol “visibilitzar en
positiu la diversitat cultural”, di-
uen des del consistori.

En el marc d’aquesta iniciati-
va, dimarts s’inauguraven dues ex-
posicions que expliquen les his-
tòries de persones migrants que

s’han establert a Mollet. D’una
banda, amb fotografies exposades
a La Marineta i, de l’altra, amb ma-
terial audiovisual al Museu Abe-
lló “on es poden veure els resultats
de diverses entrevistes, interven-
cions i tallers realitzats amb per-
sones migrants de la ciutat”, ex-
pliquen des de l’Ajuntament.

Un projecte en què també
participen 40 comerços, que han
decorat els aparadors amb mis-
satges de migrants molletans.

Actuació de La Petita Companyia al CND. Foto cedida

Mostra fotogràfica. Foto: Ajuntament

Energia | Plaques solars a tots els equipaments
Tots els equipaments municipals de Mollet, un total de 35, funcionaran amb
energia solar. Així ho confirmava l’Ajuntament dilluns, quan assegurava que
abans del 2023 posarà 8 instal·lacions de plaques fotovoltaiques a la ciutat.

HABITATGE4Dimarts al matí,
una vintena de persones, convo-
cades per la PAH Mollet i Baix Va-
llès, es concentraven al vestíbul de
l’Ajuntament per “forçar una tro-
bada amb l’alcalde, Josep Mon-
ràs“, deien des de la plataforma.
L’objectiu, “que es retracti de les
seves paraules on tracta de delin-
qüents a les famílies que s’han vist
obligades a ocupar un habitatge
per culpa de la ineficàcia de l’ad-
ministració”, afegien. Declara-
cions que el batlle feia, fa unes set-
manes, a TV3 arran del manifest
de l’Arc Metropolità contra les
ocupacions conflictives.

Segons explicava Juanjo Ra-
món, de la PAH, “igual que Mon-
ràs ha dit públicament que més
del 50% de la gent que està ocu-
pant són delinqüents, volem que
surti i digui que no és veritat, per-
què la realitat de les ocupacions de
Mollet no és la que estan venent”.
Però la plataforma no va aconse-
guir reunir-se amb l’alcalde.

Amb qui sí que van trobar-se,
però, va ser amb la regidora d’Ha-
bitatge, Núria Muñoz, en una de
les reunions periòdiques que fan
l’Ajuntament i la PAH per “expli-
car totes les gestions que fem des
del consistori per solucionar els
seus problemes i ajudar-los”, co-
menta la regidora a Línia Vallès.
Trobades que per a Ramón “no te-
nen cap sentit si, d’altra banda,
surt l’alcalde amb un relat amb el
qual ens criminalitza”, explica a
aquest setmanari.

Però Muñoz no ha volgut fer
declaracions al respecte. “Jo no
m’hi posaré, però li faré arribar el
malestar a l’alcalde”, deia. I és que,
segons expliquen en un comuni-
cat la PAH Mollet i la PAH Gra-
nollers, “les protagonistes de l’o-
cupació són majoritàriament fa-
mílies en exclusió residencial” i
l’escrit de l’Arc Metropolità les “cri-
minalitza per no tenir alternativa
residencial”. “Per això seguirem
fent soroll fins que Monràs es re-
tracti”, conclou Ramón.

Concentració de dimarts a l’Ajuntament. Foto: PAH Mollet

PAH Mollet: “La realitat de les 
ocupacions no és la que es ven”
» La plataforma acusa Monràs de criminalitzar la gent que ocupa
» Diuen que la majoria són famílies vulnerables i no delinqüents



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 27 de maig del 2022



27 de maig del 2022

Parets

| 12

líniavallès.cat

Era l’any 2007 quan l’Ajunta-
ment de Parets aprovava definiti-
vament el Pla General d’Ordena-
ció en l’Àmbit del Sector PE-5. Un
projecte que preveia construir 117
habitatges -11 d’ells de protecció
oficial- a l’espai que queda entre
l’avinguda Lluís Companys, el
carrer Barcelona i l’Escorxador.
Un terreny conegut popularment
com ‘el plàtan’. Però amb la crisi,
el pla va quedar paralitzat fins ara,
quan una promotora ha mostrat
interès per tirar endavant el pro-
jecte amb algunes modificacions.

Segons explicava la regidora
d’Urbanisme, Rosa Martí, al ple de
dijous, la nova proposta contem-
pla “reduir la superfície constru-
ïda de 12.800 metres quadrats a
6.700, fent servir la meitat per a
ús comercial i l’altra meitat per a
ús residencial amb 40 habitatges

-tots ells de protecció oficial-,
crear 99 places d’aparcament lliu-
re i construir una rotonda a la zona
de l’Escorxador que millorarà la
mobilitat i la connexió entre el casc
antic i l’eixample”. Canvis que el
ple va valorar detalladament.

NEGUIT PEL COMERÇ LOCAL
Una de les modificacions que més
polèmica va generar va ser la
d’incloure una part comercial de
3.200 metres quadrats. “Acabarà
amb el comerç de proximitat”, deia
el portaveu d’Ara Parets ERC,
Jordi Seguer. Una apreciació amb
què coincidia Manuel Losada, de
Ciutadans, que posava d’exemple
el cas del sector Iveco. “El centre
comercial ha acabat amb el co-
merç de l’avinguda Catalunya i del
casc antic”, comentava.

Tot i això, Martí defensava
que “no està demostrat que una
superfície comercial mitjana com
la que hi haurà perjudiqui el co-
merç local, ja que moltes vegades
l’ha reactivat”. Per això, Francesc

de la Torre, del PSC, deia que serà
una “bona oportunitat” i Casandra
García, de Sumem Esquerres, que
“atraurà gent al casc antic”.

UN JACIMENT ARQUEOLÒGIC
D’altra banda, Martí explicava
que, tot i que “hem sentit perso-
nes que diuen que volen preservar
els camps, volem deixar clar que
amb aquesta modificació no hi ha
cap nova qualificació de sòl, ja que
‘el plàtan’ és urbanitzable encara
que actualment s’hi cultivi”.

Però la portaveu de Parets
per la República, Neus Jordà, po-
sava sobre la taula que “els terre-
nys en qüestió estan catalogats
com a jaciment arqueològic i la
seva preservació està per sobre del
pla urbanístic”. I és que entre el
2003 i el 2006 s’hi van trobar res-
tes òssies. Un fet que, per a Mar-
tí, “no és un impediment”, deia.

RESPOSTA VEÏNAL
Amb tot, la modificació va tirar en-
davant, amb els vots a favor de

PSC i Sumem Esquerres. Però, en
resposta al projecte, naixia l’or-
ganització veïnal Resistència Ru-
ral Paretana, que el mateix dijous
es concentrava a la plaça de la Vila
i dins del mateix ple. “Aquest
canvi suposa un atemptat al co-
merç local, que ja està desaparei-
xent, i a la mobilitat sostenible, a
la nostra qualitat de vida i als es-
pais verds”, lamenten des de la pla-
taforma. Per això, asseguren que
lluitaran perquè ‘al plàtan’ no es
posi “ni un pam de ciment”.

Popularment, aquest terreny es coneix com ‘el plàtan’ per la seva forma. Foto: Cadastre

Olga García
PARETS

Urbanitzar ‘elplàtan’:encertoerror?
» El ple ha aprovat inicialment la proposta de modificació per construir en aquest espai, on s’hi cultiva
» L’oposició hi està en contra i s’ha creat una organització veïnal per evitar que el pla es tiri endavant

Equipaments | Aprovat el projecte de la nova piscina
Des de feia mesos, el projecte de la piscina municipal descoberta estava 
encallat. Però finalment l’Ajuntament l’ha tirat endavant i ha aprovat 
el projecte d’execució d’obres, que costaran més de 850.000 euros.
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Jesús Canga és escollit per
liderar el PSC de Sant Fost

SANT FOST4L’assemblea ex-
traordinària del PSC ha escollit
una nova executiva de la for-
mació a nivell local, que està en-
capçalada per Jesús Canga, que
és el nou primer secretari. 

Des de la formació socialis-
ta expliquen que la nova direc-
ció és una “aposta de futur” que
reuneix l’experiència dels mem-
bres més veterans amb la “fres-
cor” de la gent jove, la qual as-
senyalen que està “preparada,
motivada i il·lusionada”. 

Canga substitueix Juan Ál-
varez, que liderava el partit des

de feia una dècada. A més, Can-
ga és un enginyer de 38 anys i fill
de l’exalcalde socialista de Sant
Adrià de Besòs, Jesús María
Canga. Per altra banda, el nou
primer secretari del PSC de
Sant Fost ha estat fortament
lligat a la Unió Esportiva Sant
Fost de bàsquet. 

Amb tot, els socialistes sant-
fostencs defensen que aquesta
renovació de l’executiva local té
una “clara vocació de servei” a
Sant Fost i que podrà afrontar
tots els reptes que han de venir
“amb totes les garanties”. 

MARTORELLES4El cap de set-
mana passat el barri de Can Su-
nyer de Martorelles va viure
una d’aquelles jornades espe-
cials. I és que celebrava el 40è
aniversari de la seva Festa de la
Primavera, una celebració que
reuneix cada any a centenars de
veïns del municipi i que engua-
ny no ha estat una excepció pel
que fa a assistència. 

La tarda del dissabte dia 21 la
celebració va fer el tret de sorti-
da amb una xaranga que va re-
córrer el barri a partir de les cinc
de la tarda. La primera jornada
de les festes va estar gairebé
dedicada a la canalla, que van
gaudir d’activitats d’animació,
xocolatada i dansa. També hi va
haver temps per a la cultura
popular, amb el coro rociero
de la Unió Cultural Andalusa de
Martorelles i el grup de sevilla-
nes de l’Associació de Veïns de
Can Sunyer, l’organitzadora de
la Festa de la Primavera. Dis-
sabte va tancar amb un ball po-
pular i una discoteca. L’endemà
diumenge va estar caracteritzat

per les activitats adreçades a les
famílies, amb una cercavila a càr-
rec de l’Associació cultural An-
dalusa de Mollet, una plantada
dels Gegants de Martorelles i
una ballada de sardanes. 

La celebració va cloure a la
tarda, amb un ball popular i
una traca de final de festa. Ara
bé, aquest no va ser l’últim dia de

la Festa de la Primavera, ja que
està previst que el pròxim di-
vendres 3 de juny se celebri un
concert per als joves, a càrrec de
Seyka, que presentarà el seu
primer àlbum. Això serà a dos
quarts de 10 de la nit, mentre
que a partir de les 11 s’instal·larà
una discoteca amb servei de
barra i entrepans. 

La festa és un referent al municipi. Foto: Ajuntament

Can Sunyer celebra 40 anys 
de la seva Festa de la Primavera

La nova executiva del partit. Foto: PSC Sant Fost

Martorelles |Talent martorellesenc a Madrid
Tres joves de Martorelles, Gerard Truyols, Margot Gilabert i Gerard Truyols

participaran el 18 de juny a Madrid a la final de l’Audi Creativity Challenge, un
concurs tecnològic per millorar el futur, amb un projecte de gestió de residus. 
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La FITKAM més diversa i
inclusiva arriba a Montmeló

CULTURA4Aquest cap de set-
mana torna la FITKAM de
Montmeló. Durant dos dies el
municipi es convertirà en la ca-
pital del teatre infantil i juvenil
de Catalunya. L'esdeveniment
que va haver de suspendre's du-
rant el primer tram de la pan-
dèmia va tornar l'any passat
amb més força i públic que mai.
Ara, en la seva novena edició,
s'espera que el festival continuï
en el camí de l'èxit.

Segons expliquen des de l'A-
juntament de Montmeló, en to-
tal hi haurà set espais reservats als

26 espectacles que han estat pro-
gramats i en els quals la presèn-
cia de les dones, enguany, serà
notable. En aquest sentit, el Fit-
kam 2022 inclou el cicle de Do-
nes i Circ, amb tres espectacles
creats i produïts per dones. Las
Sistarsde la companyia Dai, Ma
Aspetta, Winter de la company-
ia Silver & Gold, i Win-Do-Wde
Sara Pons, veïna de Montmeló. A
més, l’espectacle inaugural, De tu
a tu de la companyia Col·lectiu
Mur, és un projecte de circ in-
clusiu que treballa amb persones
amb diversitat funcional.

MONTORNÈS4En política, qual-
sevol fet és interpretable. Tot
depèn del partit que expliqui la
història. És el cas de la cessió del
gastrobar del Centre Juvenil
Sputnik. El PSC veu “delictes
vinculats a la corrupció en l’ad-
judicació del servei de bar” i ha
portat el cas davant de la justícia,
mentre que  des del consistori
Montornès en Comú considera
que els socialistes “han volgut ju-
dicialitzar la cessió del bar, per-
què no estavend’acord amb el
projecte”. Actualment, els jutjats
de Granollers han admès una
querella presentada pel PSC i in-
vestigaran diversos regidors i
l’alcalde per saber si la cessió de
l’explotació del gastrobar va ser
donada a dit. “Estem molt tran-
quils i aportarem informació ad-
dicional al jutjat per esclarir el
cas”, afirma el primer tinent
d’Alcaldia, Jordi Delgado, que
afegeix que el PSC “fa temps
que només va a fer mal”.

Sigui com sigui, els fets es re-
munten a l’any 2019 quan el
consistori va decidir que el cen-

tre juvenil tindria una cantina.
Aleshores es va engegar una fase
per determinar qui regentaria el
bar. Segons els comuns es va
iniciar un procés de formació,
tant per als joves que ho volgu-
essin com per als que venien de
l’Escola d’Hostaleria. Finalment,
aquell projecte va acabar con-
formant una cooperativa de tres
persones que serien les que por-
tarien el gastrobar. Per a Eva Díaz
del PSC, aquesta adjudicació es va
fer “sense un concurs públic” i,

per tant, és il·legal. A més, la ges-
tió del bar havia de ser per un any
i encara avui dia està en mans de
la mateixa cooperativa. En aquest
sentit, Delgado assenyala que, per
la pandèmia, no va ser fins al
2021 que es va començar a ex-
plotar el bar i actualment, l’A-
juntament “ja està preparant una
licitació pública” per a la cessió.

Tothom està molt convençut
de tenir la raó. Ara només queda
veure que dirà la justícia sobre el
cas: aquí ja no hi ha interpretació.

El projecte de gastrobar va començar el 2019. Foto: Ajuntament de Montornès

El cas gastrobar: cessió a dit 
o judicialització de la política?

De tu a tu del Col·lectiu Mur serà l’espectacle inaugural. Foto: Fitkam 

Comerç | Adeu a As Cervesa
Andrés López, propietari de l’empresa montornesenca As Cervesa, ha

decidit abaixar persianes. La pandèmia, l’encariment dels preus i la manca
d’ajudes en són els motius. Ara la marca de cervesa artesana busca relleu.
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L’esport, el premi per 
als clients del comerç local

LA LLAGOSTA4“Promoure el
comerç local i fomentar hàbits de
vida saludables”: aquest és l’ob-
jectiu de la nova campanya que
han posat en marxa l’Ajunta-
ment de la Llagosta i l’Associa-
ció de Comerciants i Serveis
(ACIS) de la localitat. La inicia-
tiva va arrencar dilluns i estarà
activa fins al 5 de juny. 

Sota el lema ‘Compra a la
Llagosta i et regalem salut’, el
consistori i l’entitat de comer-
ciants ofereixen una entrada
d’un dia per accedir al Complex

Esportiu Municipal (CEM) El
Turó a tots els clients que facin
compres de més de trenta euros
a les botigues locals. Concreta-
ment, als 33 comerços que s’han
adherit a la campanya. La llista
de botigues participants es pot
consultar en línia a cemeltu-
ro.com/comerç-local. 

Tot i que la campanya dura
dues setmanes, les entrades
que s’obtinguin gràcies a aques-
ta promoció es podran fer ser-
vir durant més temps, fins al
dia 26 de juny. 

SANTA PERPÈTUA4L’Ajunta-
ment de Santa Perpètua obrirà
de forma excepcional un segon
torn de preinscripcions a les es-
coles bressol municipals del 30
de maig al 6 de juny. La sol·lici-
tud només es podrà fer per via
telemàtica, omplint un formulari
a través de la pàgina web del
consistori. Així ho va anunciar
dimecres el regidor d’Educació,
Pere García, que va matisar que
les famílies que hagin fet la pre-
inscripció en la primera convo-
catòria tindran prioritat a l’ho-
ra d’aconseguir plaça.

García va detallar també que
de moment s’han rebut 134 pre-
inscripcions i que, amb l’oferta
inicial de places feta per l’Ajun-
tament, en el primer període
de preinscripció –que va anar del
9 al 20 de maig– hi va haver més
demanda que oferta a les esco-
les bressol Can Folguera i Els
Pins. Tot i que el regidor reco-
neix que ara caldrà resoldre la
distribució de places, tranquil·lit-
za les famílies recordant que
“hi ha capacitat entre les tres es-

coles [bressol municipals que hi
ha a Santa Perpètua] per absor-
bir tota la demanda”.

NOVETATS
L’obertura d’un segon torn de
preinscripció no és l’única no-
vetat relacionada amb les esco-
les bressol a Santa Perpètua.
Tal com ja va anunciar l’Ajun-

tament fa setmanes, en aquest
període de preinscripció, s’ha es-
tablert tot el municipi com una
única zona a l’hora de matricu-
lar els infants i s’ha decidit posar
en marxa el sistema de tarifació
social per als cursos de lactants
i d’infants d’un any (per al segon
curs no, perquè la Generalitat
l’ha fet gratuït recentment).

L’escola bressol Can Folguera. Foto: Josep Cano/Aj. Santa Perpètua

Més dies per apuntar els fills a
les escoles bressol municipals

El cartell de la campanya. Foto: Ajuntament de la Llagosta

Santa Perpètua | Neix la Perpetapa
L’Associació de Comerciants de Santa Perpètua ha creat 

la Perpetapa, una mostra gastronòmica amb quatre
restauradors locals. Es va estrenar ahir i es repetirà demà.
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CANOVELLES4Des del novem-
bre fins a aquest mes de maig,
un total de 35 llars canovellines
s’han beneficiat del programa
‘auditories i intervenció als ha-
bitatges en situació de pobresa
energètica’. Una iniciativa que
pretén millorar l’eficiència en-
ergètica de les cases i reduir les
despeses de subministraments,
amb aparells, revisions de fac-
tures, consells individualitzats i
pautes per millorar el consum.

Auditories
energètiques per
reduir el consum

CALDES DE MONTBUI4Després
de dos anys d’aturada per la
pandèmia, Caldes de Montbui
recupera la Via del Pintxo, que
enguany arriba a la seva cin-
quena edició. Una ruta gastro-
nòmica que començava ahir i
que s’allargarà fins al dia 3 de
juny, amb 13 bars i restaurants
del municipi que oferiran pint-
xos pensats per a l’ocasió. Un any
més, amb el preu habitual de 2,5
euros, amb beguda inclosa.

En marxa la 5a
edició de la Via
del Pintxo

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment de les Franqueses està de-
batent si es podrà fer servir, o no,
el sòl no urbanitzable del muni-
cipi per col·locar instal·lacions
que produeixen energia renova-
ble, com podrien ser plaques so-
lars. Una decisió que estan aca-
bant de pensar, ara que al juliol
caduca la suspensió de les llicèn-
cies per posar aquest tipus d’ins-
tal·lacions en aquests terrenys.

Debat per donar
un nou ús al sòl
no urbanitzable

LLIÇÀ DE VALL4L’Ajuntament
de Lliçà de Vall està treballant
en la primera edició de la Nit de
la Dona, que se celebrarà el
pròxim divendres 3 de juny als
Jardins de Can Coll. Un punt de
trobada, obert a tothom, amb
espectacles i música per com-
partir inquietuds i reflexions
relacionades amb els drets de les
dones. La versió actualitzada
dels sopars de la dona que s'ha-
vien fet fa uns anys al municipi.

Preparant la
primera Nit 
de les Dones

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha repartit
62.800 euros entre vuit entitats
esportives locals per promocio-
nar l’esport en edat escolar i la
formació esportiva dels infants
i joves del poble. Uns diners que
s’han adjudicat en funció del
nombre d’esportistes que té
cada club, amb l’objectiu que
aquests puguin tirar endavant
noves iniciatives i projectes que
promoguin l’esport.

Ajudes per
promoure
l’esport juvenil

LA GARRIGA4El pati de Can
Luna de la Garriga acollirà demà
el concert final del Concurs de
Grups de Música Novells. Un
certamen que donarà l’oportu-
nitat al guanyador d’actuar a la
Festa Major i de poder enregis-
trar un mínim de dos temes a un
estudi professional, i que tam-
bé servirà per fer el retorn dels
resultats del procés participatiu
del nou Espai Jove.

Nit de música 
i de procés
participatiu

MOBILITAT4Dimarts al matí,
un tren de l’R4 que cobria el tra-
jecte entre Figueres i Barcelona
parava a l’altura de Llinars per
una avaria mecànica. Un inci-
dent que, segons explicaven al-
guns passatgers a les xarxes so-
cials, va fer que el comboi es co-
mencés a omplir de fum mentre
les portes continuaven tanca-
des. “Escenes de pànic i asfíxia
que han acabat amb vidres tren-
cats”, explicava Marc Barres, un
dels usuaris. Un comentari que
va desencadenar centenars de
crítiques al servei de Rodalies i
queixes sobre les “avaries i els re-
tards diaris”.

A causa de la polèmica, Anto-
nio Carmona, responsable de Co-
municació de Renfe, va veure’s ob-
ligat a pronunciar-se. Segons ex-
plicava, l’avaria va fer que el fre del
tren s’enfrontés contra la roda i,
com que el dos són de ferro, això
va provocar fum. Per això el com-
boi va parar a Llinars “per trans-
bordar els viatgers a un altre tren”,
deia Carmona. Amb tot, l’incident
va acabar sense “cap afectació
personal als viatgers”, afegia.

SETMANA DE RETARDS
L’avaria va provocar retards a
l’R4. De fet, alguns viatgers van
haver d’esperar fins a mitja hora
per agafar els trens d’aquesta lí-
nia, ja que els combois circulaven
per una sola via.

Una afectació que se suma als
retards de fins a 45 minuts que di-
lluns acumulaven les línies R2, R2
Sud, R2 Nord i R11 al seu pas per
la comarca, per l’atropellament
d’una persona. Un accident que
va afectar més d’un centenar de

passatgers vallesans i que en un
primer moment va obligar a tallar
la circulació de trens entre Gra-
nollers Centre i Cardedeu.

Retards que es repetien di-
mecres, amb una nova incidència
que, en aquest cas, afectava l’R3,
que passa per municipis com la
Garriga, Canovelles o Parets, per
una altra avaria a Cerdanyola. Un
fet que acumulava esperes que
podien superar els 60 minuts
per anar de la comarca cap a
Barcelona i viceversa.

Vidres trencats en un tren de l’R4, a Llinars. Foto: Twitter (@Marc_Barres)

Setmana plena de retards a 
les línies de tren vallesanes

Cardedeu apostarà pel porta 
a porta a partir del juliol

RECICLATGE4Cardedeu se su-
marà al porta a porta i ho farà a
partir del 15 de juliol. Així es va de-
cidir al ple extraordinari de dijous,
on s’aprovava inicialment i per
majoria absoluta el canvi de sis-
tema de recollida de residus.

“Es fa per arribar a l’objectiu
de reciclatge marcat per la UE i per
complir amb els objectius de des-
envolupament sostenible de l’A-
genda 2030”, explicava la regidora
de Serveis i Medi Ambient, Verò-

nica Vidal. I és que, segons co-
mentava, “el porta a porta és l’ú-
nic sistema que ha demostrat que
aconsegueix taxes de recollida
selectiva superiors al 65%”. 

Un canvi en el qual ja fa
temps que l’Ajuntament treballa,
perquè “en l’anterior legislatura
es van començar a fer estudis
preliminars”, deia Vidal, que
avançava que Cardedeu serà “el
municipi més gran de Catalunya
que farà  porta a porta”.Foto: Twitter (@Compte1899)

Tecnologia | El Vallèsbot celebra la 5a edició
Alumnes de Primària i ESO de centres de Granollers, Canovelles, la Roca i

les Franqueses participaven dimarts en la fira robòtica vallesana, on els
joves van haver de solucionar problemes socials a través de la tecnologia.
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Esports Handbol | El BM Granollers rep el CD Balonmano Atlético Valladolid
El conjunt d'Antonio Rama rebrà diumenge el CD Balonmano Atlético Valladolid, en partit

corresponent a la 30a i última jornada de la Lliga Asobal. El BM Granollers necessita un punt per
acabar segon el campionat i no dependre del que faci el CD Bidasoa contra el BM Benidorm.

Sorprèn que encara sobti que
un o una esportista plori des-
prés d'una victòria o d'una der-
rota. "L'hem vist molt afectada
recollint la medalla [d'argent].
Fins i tot tenia llàgrimes als
ulls", descrivia Lara Gandarillas
a La 1 després de la final de la
Champions entre el Barça i l'O-
lympique Lyonnais (1-3). La
periodista es referia a Alèxia Pu-
tellas (Mollet del Vallès, 1994),
que plorava a la gespa. La ca-
pitana pensava en com és de
dur quedar-se a les portes de
guanyar el títol continental més
rellevant i, sobretot, en tots els
sacrificis que han fet el grup, el
club i el públic: "L'afició és l'or-
gull de l'entitat. Són l'entitat. A
mi em fa molt de mal que això
hagi acabat així. No s'ho me-
reixien per res del món".

Putellas, en el fons, estava de-
manant perdó als i a les culers,
a les persones que els envien el
seu alè i que aquesta tempora-
da han batut dos cops el rècord
mundial d'assistència a un par-
tit femení. Un amor que segu-
rament és fruit dels grans re-
sultats i de l'escut, però també de
la connexió de la capitana i de la
resta de companyes amb la gra-
da. Es mostren properes. Es
queden a signar autògrafs i a fer-
se fotos després de perdre una fi-
nal de la Champions, al Juven-
tus Stadium de Torino, o de
qualsevol altre matx. Valoren el
suport i el temps de la grada. Vo-
lem compartir-ne moments.

El creixement de la secció
no s'entendria tampoc sense la
gran tasca del departament
de comunicació del Barça,
amb fotos, vídeos, dissenys i

notícies de l'equip, i del de
màrqueting. Ni tampoc sense
que cada cop hi hagi més sa-
marretes del femení a la ven-

da. Les primeres van sortir el
juliol de 2019 i a finals de se-
tembre de 2021 ja es podien
adquirir amb tallatge d'home.
El Barça també ha organitzat
un viatge en autocar per a l'a-
fició per a demà a les 11 de la
nit. El destí, Alcorcón, on di-
umenge a l'Estadio Munici-
pal de Santo Domingo el con-
junt blaugrana disputarà la
final de la Copa de la Reina
contra l'Sporting de Huelva.

"Han estat dies difícils, però
tenim orgull", resumia Putellas
a Teledeporte aquest dimecres,
després de superar per 4-0 el
Real Madrid a les semifinals. Al

contrari que a la final de la
Champions, quan el Barça es va
veure sorprès en la pressió per
l'Olympique Lyonnais i va acu-
mular errades de pes i fins a tres
gols en contra, l'equip va sortir
concentrat, segur i com un coet.
El Barça recuperava pilotes
constantment, mossegava el ri-
val i, en menys de 15 minuts, ja
havia sumat tres ocasions cla-
res. Dos pals, el primer de Pu-
tellas en una rematada de cap.
La molletana, però, no va per-
dre temps en lamentacions, va
aplaudir l'equip i, poc després,
va assistir a Lieke Mantens
perquè fes el primer gol.

UN GEST MOLT HUMÀ
Abans del minut 60, quan Pu-
tellas va ser substituïda per
Clàudia Pina, Aitana Bonmatí
i Mariona Caldenteny ja havien
ampliat la diferència (3-0). La
capitana, que aquesta setmana
ha estat nomenada Millor Ju-
gadora de la Champions i Mi-
llor Esportista Catalana a la
Festa de l'Esport Català, es va
apropar al públic i va picar de
mans amb qui es trobava. El
crit era unànime: "Alèxia! Alè-
xia!". Gestos que fidelitzen en-
cara més la grada. Un detall
tan humà com plorar quan ho
sentim i necessitem.

Toni Delgado
MOLLET

Les llàgrimesd’AlèxiaPutellas
» Sobta que encara sorprengui que un o una esportista plori després de guanyar o perdre un partit
» La molletana es recupera del desencís de la Champions i diumenge pot aixecar la Copa de la Reina

“Han estat dies difícils,
però tenim orgull”, diu
Putellas després de
superar el Real Madrid 

Alèxia Putellas saluda el públic després de ser substituïda en les semifinals de la Copa de la Reina. Foto: FC Barcelona
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A la Paula i a en Pere les coses mai no els
han sortit com esperaven. Una nit freda
de febrer, es coneixen en un descampat
per fer un intercanvi de substàncies i allà,
enmig d’aquell negoci, tenen una visió,
una epifania: muntaran una empresa
junts. Una empresa per organitzar festes
personalitzades. Festes temàtiques.

Al Centre de les Arts Lliures (BCN).

Teatre

Les bones intencions
Marc Artigau

El director d’orquestra Marc Timón ha fet
un gir a la seva carrera i ha publicat el seu
primer àlbum de pop, Amalia (Segell Mi-
croscopi). El disc inclou un total de set-
ze cançons en quatre idiomes diferents:
català, castellà, anglès i francès. Timón
parla de les coses senzilles de la vida quo-
tidiana, i de com aquestes poden ser al-
hora motiu d’eufòria.

Música

L’Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare
i s’adona que no sap del tot com ser-ho.
Quan la seva parella marxa unes set-
manes per feina, decideix tornar a casa
dels seus pares, a un poble de la costa
basca, i així compartir la responsabilitat
de tenir cura del nadó. El que no sap l’A-
maia és que, encara que ara sigui mare,
no deixarà de ser filla.

Pelis i sèries

Cinco lobitos
Alauda Ruiz de Azúa

Amalia
Marc Timón

Maternasis
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull l’expo-

sició ‘Maternasis’, que pren el nom d’un llibre de l’artista
Núria Pompeia editat l’any 1967. És el primer pas de la in-

corporació d’artistes femenines a la col·lecció d’art de
postguerra i segona avantguarda, una voluntat clara del

museu. Així, ‘Maternasis’ inclou obres de creadores sorpre-
nents i molt sovint oblidades, com Mari Chordà, Roser Bru,
Parvine Curie o la mateixa Núria Pompeia. Entre les seves

creacions destaquen les que tracten qüestions de les
quals les dones han estat tradicionalment desposseïdes.

B R U C E  S P R I N G S T E E NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans estrelles del rock 
Té una trajectòria de gairebé 60 anys i 20 Grammy

Famosos

Decidir obrir la seva gira europea a Barcelona
La capital catalana serà l’única ciutat de l’Estat que visitarà

Emoció
Ha donat una alegria als seus fans catalans (que són molts)

La fitxa

No t’ho perdis

“Quina mena de mare abandona el seu
fill?”. Arran d’una inquietud personal, ga-
irebé una obsessió, per les mares aban-
donadores, l’autora s’acosta a aquest fe-
nomen barrejant reflexions pròpies i
relats biogràfics de dones reals i de fic-
ció amb maternitats turbulentes: Ingrid
Bergman, Mercè Rodoreda, Maria Mon-
tessori, Gala Dalí, Anna Karenina...

Llibres

Las abandonadoras
Begoña Gómez Urzaiz

| Outward
Un joc de rol, supervivència i acció ambientat a la regió d’Aurai, en un
complex món de fantasia. Disponible per a PC, PS5 i Xbox Series X/S. 
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QUÈ HA FET?

Tornarà a Barcelona. Bruce Springsteen
(Nova Jersey, 1949) ha fet feliços els seus

fans catalans anunciant que actuarà a l’Es-
tadi Olímpic el 28 d’abril de 2023. El con-
cert a la capital catalana serà el primer de
la seva gira europea i l’únic que farà a l’Es-
tat espanyol (el ‘Boss’ sap com fer-nos sen-
tir especials). Les entrades d’aquesta ac-
tuació, que promet ser memorable, sorti-
ran a la venda el pròxim 8 de juny. L’últim
concert que va fer Springsteen a Barcelo-
na va ser al Camp Nou el maig de 2016, fa
sis anys, i de fet, des del febrer de 2017 no
ha tornat a actuar en directe amb la seva
banda a cap escenari. Per això la gira de
l’any que ve serà molt especial, malgrat
que el cantant ja tindrà 73 anys. I és que

els vells rockers no moren mai.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

HO NECESSITES?

Comprar roba de segona mà és l’alternativa perfecta per
renovar l’armari: combina sostenibilitat i preus econòmics

DONACIONS

SEGONA MÀ

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

i MEDI AMBIENT

La indústria de la moda és la segona més contaminant del
món, segons va alertar la Conferència de l’ONU sobre Co-
merç i Desenvolupament el 2019. Per entendre com conta-

mina aquest sector, l’ONU explica que, per exemple, per confec-
cionar uns pantalons texans calen uns 7.500 litres d’aigua, la
quantitat que beu una persona en set anys.

Davant d’això, què podem fer com a consumidors? Doncs
més del que ens pensem. En primer lloc, és important que
abans de comprar qualsevol peça de roba nova ens preguntem
si realment la necessitem o si en podem prescindir. 

Després, a l’hora de comprar, hem de ser conscients de qui-
nes opcions tenim. Pel preu, potser volem recórrer al fast fashion
i passejar-nos per totes les botigues d’Inditex o fer una gran co-
manda a Shein. Per ètica, voldríem comprar roba sostenible.
Afortunadament, hi ha una alternativa on preu i ètica van de bra-
cet: la roba de segona mà. D’altra banda, quan tenim roba en
bon estat que ja no ens posem, tenim dues vies per fer les coses
bé: fer donacions o tirar d’imaginació (uns pantalons llargs es
poden convertir en uns de curts, o fins i tot en una bossa!).

La roba pot tenir moltes vides

Abans de comprar qualsevol peça de roba nova,
pregunta’t si realment la necessites o si en pots prescindir

Les claus

Si tens roba en bon estat que ja no fas servir per la raó 
que sigui, no la llencis a les escombraries: dona-la

Deixa volar la imaginació i dona una segona vida a la roba: per
exemple, uns pantalons llargs es poden convertir en uns de curts
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IMAGINACIÓ
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