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L’Emma Gutiérrez té 19 anys i als
14 patia bullying, ansietat i de-
pressió. “Sempre he estat un bic-
ho raro als ulls dels altres”, la-
menta. Només per no fer el mateix
que feia la resta. “Mai he escoltat
la música que agrada a la gent de
la meva edat, ni he vestit com ells
ni he anat de discoteques”, expli-
ca. Per això, els joves del poble on
viu, la Garriga, li feien el buit. “A
l’escola ningú volia fer treballs
amb mi ni asseure’s al meu costat
a l’autobús”, recorda. Fins que va
trobar una manera d’evadir-se
de tot això: jugar a videojocs. “Per
a mi, van convertir-se en un refu-
gi, en un salvavides”, diu. 

D’això ja fa cinc anys i enca-
ra ara hi continua jugant.“Per a
mi, ha significat molt més que
trobar una manera de passar el
meu temps lliure, perquè m’ha
permès relacionar-me amb la
gent sense sentir-me jutjada”,
confessa. De fet, la garriguenca
s’ha convertit en tota una exper-
ta en el joc d’estratègia League of
Legends. Tant que ara són molts
els que volen comptar amb ella al
seu equip. “Fins i tot la gent em
demana que m’obri un canal de
Twitch”, comenta rient. Una afi-
ció que l’ha ajudat a superar to-
tes les dificultats amb què es
trobava de més petita.

CADA VEGADA MÉS DONES
Ella és una de les moltes noies ga-
mersdel país. I és que si bé és cert
que cada vegada són més les per-
sones que arreu del món es de-
canten per aquesta mena d'entre-
teniment, les dones són, sens dub-
te, les que protagonitzen l'últim re-
punt en el consum de videojocs.
Així ho demostra l'Anuari de la In-
dústria del Videojoc a Espanya de

l’any 2021, que xifra la comunitat
de videojugadors espanyols en 18
milions de persones, dels quals el
52% són homes i el 48% dones. Un
percentatge que situa Espanya
com el país europeu amb més
dones gamers, segons l’estudi
Global Quick View de Kantar, ja
que el 62% de la població femeni-
na diu que juga a videojocs. 

“L'ús generalitzat de les tau-
letes tàctils i dels telèfons intel·li-
gents com a suport, i el fet que
cada vegada hi hagi més creadors
de videojocs, fa que la presència
de dones en aquest sector s'esti-
gui incrementant en els últims
mesos”, diu Teresa Vidal, profes-
sora del màster universitari de
Disseny i Programació de Video-
jocs de la Universitat Oberta de
Catalunya. Però el que sobretot
provoca aquest augment de vi-
deojugadores és el fet que cada ve-
gada es fan jocs que s’apropen
més al “gust femení”, diu Vidal. És
a dir, basats en històries d'aven-
tures i de superació, amb narra-
tives en les quals apareixen temes

familiars i d'amistat, i amb pro-
tagonistes que en cap cas són
noies “amb pits grossos o culs des-
proporcionats”, com passa en al-
guns videojocs fets per al públic
masculí, comenta l’experta.

JUGADORES SÈNIOR
L’Esther Soriano, de Granollers, va
aficionar-se als videojocs arran
de la pandèmia. En aquest cas, a
través del mòbil, a diferència de
Gutiérrez, que hi juga des de l’or-
dinador. “T’ho posen tan fàcil que
amb un sol clic pots instal·lar-te
tants jocs com vulguis i tenir en-
treteniment per a tot el dia”, diu.
De fet, va començar enganxant-se
al Candy Crush i al Bubble Shoo-
ter, i ara també juga al Trivial, al
Parxís i a fer Sudokus. I és que, com
ella, moltes dones de més de 50
anys s’estan aficionant als video-
jocs, arribant a superar, fins i tot,
els homes en aquesta franja d’edat.

En aquest sentit, segons l’A-
nuari, bona part de l'increment de
la xifra de videojugadors corres-
pon al públic sènior femení. D’u-

na banda, perquè cada vegada més
persones d’aquest col·lectiu apre-
nen a fer servir les noves tecnolo-
gies i, de l’altra, perquè “els jocs de
memòria les atrauen”, diu Vidal.
Sobretot perquè diferents estudis

demostren que poden ajudar a en-
vellir amb salut. 

L’APOGEU DEL VIDEOJOC
El que és evident amb tot això és
que el sector del videojoc està en

auge. No només perquè s’ha con-
vertit en una de les fórmules
d’entreteniment més consolidades
del món, sinó perquè també s’es-
tà configurant com una nova ma-
nera de relacionar-se a través de
la pantalla. Una nova realitat que
està fent del gaming una indús-
tria capdavantera.

De fet, en aquesta línia, el
passat 16 de juny la Generalitat
presentava la Taula del Videojoc,
amb l’objectiu d’impulsar el sec-
tor. I és que Catalunya compta
amb 200 empreses creadores de
videojocs, que concentren el 50%
del volum de facturació d’aquest
àmbit a tot l’estat. 

Però, mentre la societat avan-
ça i perpetua el paper de les ga-
mers, només un 25% dels profes-
sionals catalans que es dediquen
a aquesta indústria són dones.
Una xifra que posa sobre la taula
que, tot i que els videojugadors
masculins i femenins són pràcti-
cament els mateixos en percen-
tatge, els que continuen creant els
videojocs són els homes. 

Feminitzant el ‘gaming’
» Cada vegada més dones de totes les edats juguen a videojocs, gairebé tant com ho fan els homes
» Aquest augment s’explica pel creixent ús de les tecnologies i per la creació de jocs més “femenins”

Un 62% de les dones espanyoles diuen que juguen a videojocs. Foto: Arxiu

‘GAMERS’ DE TOTES 
LES EDATS

4Segons l’estudi de Kantar,
un 75,3% de les joves espa-
nyoles d’entre 16 i 24 anys ju-
guen a videojocs. Un per-
centatge que baixa a mesu-
ra que augmenta l’edat, tot
i que un 55% de les dones
d’entre 45 i 54 anys hi jugu-
en amb freqüència i un 44%
d’entre 55 i 65 diuen haver-
hi jugat alguna vegada.

Olga García
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Una de les intervencions socials que pot fer
un ajuntament és conèixer la situació de
pobresa de la seva població. Per fer
això, és necessari fer un estudi a través

dels Serveis Socials i altres mecanismes, i posar els
recursos necessaris perquè cap persona passi
fam ni li falti un sostre.

També es pot coordinar amb altres adminis-
tracions per informar la ciutadania. Explicar que
hi ha programes que poden ajudar a lluitar con-
tra aquesta situació de pobresa extrema, com són
la Renda Garantia de Ciutadania (RGC) catalana
i l’Ingrés Mínim Vital (IMV) estatal i, imprescin-
dible, facilitar-ne l’accés.

Segons l’Idescat, el 2021 va tancar amb unes ga-
irebé 180.000 persones sense cap mena d’ingrés
econòmic a Catalunya, gairebé un 5% més que el
2019, a conseqüència de la pandèmia.

La llei de l’RGC, cinc anys després de la seva
aprovació, encara no disposa d’un reglament, una
eina imprescindible per poder resoldre la multi-
tud d’incompatibilitats i casuístiques que es do-
nen amb aquesta prestació i garantir la correcta
aplicació d’aquest dret, perquè les pitjors dades
de pobresa dels últims deu anys fan necessàries
més millores.

A més, amb l’entrada en vigor de l’IMV, es va
produir una incongruència molt destacada: la
RGC és una prestació subsidiària i no compatible
amb l’IMV, la qual cosa va significar que les per-
sones perceptores de l’RGC van haver de sol·lici-
tar l’IMV, perquè, segons la llei de l’RGC, tenen l’o-
bligació de demanar qualsevol altra prestació a la
qual tinguin dret. En el cas d’haver estat favora-
ble, podia ser compatible o no amb la Prestació
Complementària de l’RGC.

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació no con-

tributiva que forma part de l’acció protectora de
la Seguretat Social. Està dirigida a les llars en una
situació de pobresa extrema i manca de recursos
econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats
bàsiques. El seu objectiu és garantir un nivell mí-
nim de renda als qui es trobin en situació de vul-
nerabilitat econòmica. S’adreça tant a persones que
viuen soles o estan integrades en una unitat de con-
vivència. L’import per a 2022 és de 491,63 euros
per a una persona sola i 639,12 euros per a una uni-
tat de convivència formada per un adult i un me-
nor o dos adults.

L’import de l’RGC és de 664 euros per a famí-
lies d’un sol membre i 996 euros per a una unitat
familiar de dos membres. Un dels motius per a la

denegació d’aquesta prestació és el requisit de no
treballar, excepte els sol·licitants monoparen-
tals, famílies nombroses i majors de 55 anys amb
feina a temps parcial. Si tens un contracte a jor-
nada parcial, no pots beneficiar-te’n.

Per tant, si et trobes en una situació de vulne-
rabilitat econòmica i vius a Catalunya, i complei-
xes un munt de requisits, pots demanar l’IMV i, si
te l’aproven, podràs sol·licitar un complement fins
a l’import màxim de l’RGC segons la teva situació
familiar. Tot en un procés llarg i feixuc, on de-
manen un munt de papers, on hauràs de demanar
cites per telèfon o internet i perdràs temps, diners,
suor i llàgrimes, fins a aconseguir tenir una mísera

ajuda. Tot aquest patiment que provoca el procés
podria atenuar-se si, des dels ajuntaments, s’a-
companyés en tot moment; perquè cap de les dues
prestacions es tramita des de Serveis Socials,
sinó des del SOC, una entitat altament burocra-
titzada, poc àgil i menys humana.

Una altra mesura que pot fer un ajuntament és
aplicar una política fiscal municipal redistributi-
va, perquè pagui més qui més té.

En aquest sentit, ens trobem amb més d’un mi-
lió de persones que viuen en llars amb ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional, sigui
per contractes parcials o discontinus durant l’a-
ny. Segons CCOO, un 10,9% de les persones tre-
balladores catalanes estan en situació de l’ano-
menada “pobresa laboral” tot i tenir feina, però
continuen pagant els impostos igual que el que té
ingressos superiors, com per exemple l’IBI mu-
nicipal, per un habitatge de les mateixes carac-
terístiques.

També proposem ajudes complementàries per
ajudar les persones a tenir drets en salut bucodental
i òptica. Amb una partida en els pressupostos de
l'Ajuntament de Mollet de 200.000 euros es po-
drien donar ajuts a les persones que ho necessitin,
previ informe de Serveis Socials, tenint en comp-
te que ara per ara aquests serveis no són finançats
per la Seguretat Social. Recordem que, ara mateix,
els sous de l’alcaldessa i l’exalcalde no es paguen
des de l'Ajuntament, ja que cobren d’altres admi-
nistracions, i es podrien dedicar aquests diners a
fer possibles aquests ajuts bucodentals i òptics.

Des d’Esquerra Unida i Alternativa de Mollet,
treballarem perquè aquestes polítiques de mínims
es duguin a terme.

La política pot canviar la realitat on no hi ha
justícia social. Fem-ho possible!

L’acompanyament dels
ajuntaments podria facilitar 
el procés de demanar ajuts

per Antonio López i Miriam Sampere (EUiA Mollet)

Ajuts socials i ajuntaments

NLes millors
perles

Una dona que ja és mare de quatre fills s’assabenta que
espera bessons per partida doble. És a dir, dues parelles de

bessons. És a dir, quatre fills més. L’estatunidenca Ashley Ness,
de 35 anys, és un cas únic entre setanta milions. 

Multes de 750 euros per fer pipí al mar o a la platja. És el
que ha establert la nova ordenança municipal de

Vigo, que no concreta com es comprovarà si algú ha
incomplert la norma. La incògnita ha desfermat les burles.

Ser narcotraficant i despistat no és una bona combinació. Ho
ha après a la força un narco d’Eivissa que es va oblidar la

ronyonera plena de droga a una discoteca i hi va tornar per
recuperar-la. Va acabar detingut per la Policia Nacional.

Un nen es fica una moneda pel nas i l’esternuda deu
anys després. Ha passat a Anglaterra, on Umair Qamar

assegura que es va ficar la moneda quan tenia quatre anys
i l’ha tingut allà dins durant una dècada. Ara l’enyorarà.

LA FOTONatàlia Segura/ACN
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En perill l’escolarització de 70 nens vallesans
amb necessitats educatives especials1

2
Merck inverteix 14,5 milions 
per ampliar la fàbrica que té a Mollet

El teixit associatiu de Mollet demana 
més difusió de la seva activitat

Granollers mira cap a la cultura xinesa

Mollet aprova un nou contracte per millorar
la neteja i la recollida de residus

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.

Tribuna

El 24 d’octubre de 2019
assumia la presidència
del Consorci Besòs Tor-

dera, una etapa que arriba a la
seva fi per la meva renúncia
com a alcalde de Mollet del Va-
llès, tot i que continuaré vin-
culat a l’entitat com a vice-
president. Des d’aleshores han
transcorregut dos anys i vuit
mesos, un període durant el
qual, des del Consorci, hem ha-
gut de fer front a grans reptes. 

Al cap de poques setmanes,
justament l’11 de desembre,
es produïa l’incendi d’una fà-
brica de dissolvents a tocar el
riu Besòs, a Montornès del
Vallès, amb importants afec-
tacions al medi. Aquesta va
ser la primera “gran fita” que
hauria de gestionar com a pre-
sident i que, de seguida, va dei-
xar palès el gran equip tècnic i
professional que hi havia dar-
rere d’aquest ens, el seu grau
de professionalitat i d’impli-
cació. Malauradament, aques-
ta no seria l’única crisi a la qual
ens enfrontaríem... Poques set-
manes després vam partir els
danys ocasionats pel temporal
Glòria i, al març, esclataria la
crisi sanitària de la covid-19,
que ha marcat gran part del
meu mandat i durant la qual,
des del Consorci, vam demos-
trar la gran capacitat de re-
adaptar-nos per garantir en
tot moment aquest servei es-
sencial que és la depuració de
l’aigua residual. 

Tot i les dificultats que ha
suposat aquesta pandèmia, des
del Consorci hem continuat
treballant i dissenyant els rius

Compromís, professionalitat i innovació
per Josep Monràs, vicepresident del Consorci Besòs Tordera

del futur, sempre intentant
millorar els serveis de depu-
ració i els nostres entorns flu-
vials, i apostant pel treball
coordinat amb altres admi-
nistracions i entitats, bus-
cant complicitats i conne-
xions que ajudin a millorar
els resultats. Així, hem ela-
borat l’ambiciós projecte Viu
el Besòs; el BioVO, per a
l’obtenció de biometà; hem
participat en el projecte Sar-
saigua, per al seguiment del
virus de la covid-19 a les ai-
gües residuals; hem seguit
desenvolupant el pla de ca-
mins, i hem inaugurat l’E-
DAR Montseny i les obres
d’ampliació i millora de l’E-
DAR la Llagosta... Aquestes
són només algunes accions...
la llista és molt més llarga. I
en totes elles, he trobat tam-
bé sempre el suport i les ga-
nes de tots els membres dels
òrgans de govern d’aquest
Consorci, especialment de la
Comissió Executiva i de la
Comissió de Govern. 

També ha estat en aquest
darrer temps que hem posat
en funcionament i hem con-
solidat la nostra fundació,
la Fundació RIVUS, des d’on
estem donant una forta em-
branzida a l’educació i di-
vulgació ambientals, a la re-
cerca i a l’estudi dels nostres
entorns fluvials. El passat

mes d’octubre la presentà-
vem en societat en el marc
del IV Congrés de l’Aigua a
Catalunya i fa només unes
setmanes la Fundació RI-
VUS ocupava un espai propi
a la Fira d’Economia Verda i
Circular de Granollers, que
va atraure centenars de visi-
tants. Veure com aquest pro-
jecte és ja una realitat em fa
sentir una especial il·lusió,
perquè darrere d’aquesta en-
titat hi ha el somni d’un pro-
fessional i amic que hi va
creure, que va voler crear la
fundació “dels amics dels
rius”, el meu estimat, el nos-
tre estimat, Sergi Mingote,
qui va ser també president
del Consorci entre 2011 i
2018. Sens dubte, el 16 de ge-
ner de 2021, data en què
Mingote perdia la vida du-
rant una expedició al K2, el
Consorci, i tots els que hi
hem format part, ens vam
quedar una mica orfes. La
seva pèrdua ha estat irrepa-
rable, però si d’alguna ma-
nera l’hem pogut homenatjar
i recordar és seguint el llegat
que ens va deixar. Així ho he
intentat fer, i agraeixo enor-
mement a totes les perso-
nes i professionals que m’heu
acompanyat i heu fet possible
que aquesta etapa hagi estat
tan fàcil, tot i les dificultats.
De tot cor, GRÀCIES.

A les xarxes

@324cat: La pujada de contagis de covid,
malgrat que la majoria són casos lleus, co-
incideix en un moment que hi ha menys
personal sanitari, per baixes i vacances.

@quiquepeinado: Muchos de los migran-
tes que trataban de saltar la valla de Melilla
venían de Sudán del Sur, huían de una gue-
rra y allí no hay corredores humanitarios.

#MassacreAMelilla

@rogertorrent: Una molt bona notícia per
a Catalunya [...] Vuit anys més de Mobile
World Congress ens consoliden com un
dels referents tecnològics a escala global.

#ElMobileEsQuedaAquí #SantTornem-hi?

Els semàfors

L’Escola Pia de Granollers cedirà
part de les seves instal·lacions, 
a partir del setembre, per acollir
l’Institut de Llengua i Cultura

Xinesa. Una iniciativa impulsada
pel Consolat Xinès que pretén
crear un espai obert a tothom,
amb tallers, classes i activitats.

pàgina 8Escola Pia

L’Escola d’Educació Especial 
Can Vila té dos edificis precintats

que no pot fer servir. 
Però Educació, que segons
l’Ajuntament de Mollet és el

responsable d’arreglar-los, no es
compromet a donar cap solució

abans que comenci el curs.
pàgina 10Educació

Els germans Grifols han rebut la
Medalla d’Honor de Foment del
Treball en ser elegits com els
empresaris de l’any per la seva

aposta per la innovació, 
el creixement de l’empresa 
i el seu lideratge en el sector

dels medicaments.
pàgina 12Grifols
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Més de 4.000 joves tornen 
a omplir la ciutat d’handbol

ESDEVENIMENTS4Dimecres, la
Porxada tornava a omplir-se de
joves jugadors d’handbol d’arreu
d’Europa. I és que després de dos
anys, la ciutat ha recuperat la
Granollers Cup. Una cita especial
no només per al món de l’esport,
sinó també per als comerciants,
la restauració i el sector hoteler.

Fins diumenge, prop de
4.000 esportistes ompliran la
capital vallesana. I això significa
guanys per a la ciutat perquè to-
tes aquestes persones hi estaran
dormint, menjant i vivint. Però
els qui sobretot sortiran benefi-

ciats seran els negocis més prò-
xims a la zona propera al pavelló
que, de fet, el cap de setmana pas-
sat ja van notar més moviment de
l’habitual amb el Campionat Eu-
ropeu d’Handbol de Veterans.

I és que, tal com va passar fa
uns mesos amb el Mundial
d’Handbol, cada vegada que hi ha
una cita esportiva d’aquest tipus
Granollers espera que serveixi
d’impuls per recuperar l’activitat
econòmica d’abans de la pandè-
mia. Però caldrà esperar que
acabi el campionat per poder
fer un balanç del seu impacte.

Nous reptes per transformar
Granollers de cara al 2030

POLÍTICA4El tercer Pla Estratè-
gic ja comença a caminar, després
que el ple de dimarts aprovés per
unanimitat aquest full de ruta que
ha de guiar Granollers en termes
socials, econòmics i polítics per
convertir-la en una ciutat més sa-
ludable, sostenible i pròxima als
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i als de l’Agen-
da Urbana Espanyola.

Aquest document, que recull
mirades d’experts i aportacions
ciutadanes gràcies al procés par-
ticipatiu previ que s’ha fet, pro-
posa un total de 15 fites a acon-

seguir de cara al 2030. Totes
elles centrades a fomentar la
transició ecològica i fer front a l’e-
mergència climàtica, treballar
per la prosperitat econòmica i la
redistribució de la riquesa i pro-
moure la igualtat d’oportunitats
i la cohesió social.

Un pas que ha de transfor-
mar la ciutat a llarg termini per
encarar els nous reptes globals,
però que requereix “la corres-
ponsabilitat de l’Ajuntament,
altres administracions, entitats
i empreses”, deia l’alcaldessa,
Alba Barnusell.

La PAH demana una solució 
per a la Donia i les seves filles

HABITATGE4Ja fa una setmana
que la Donia i les seves dues filles
dormen a una habitació d’hotel
després que dijous les desno-
nessin del pis on vivien des de l’a-
ny 2015, a Can Mònic. Una si-
tuació que la PAH Granollers
encara avui denuncia.

D’una banda, des de la plata-
forma lamenten que l’Ajunta-
ment hagi tardat 6 anys en em-
padronar-la. “Degut a aquest re-
tard, els serveis socials no han tra-

mitat la mesa d'emergència fins fa
poc, que se li ha denegat per fal-
ta d'un document”, diuen. Men-
tre que, d’altra banda, denuncien
que les hagin allotjat en una ha-
bitació “amb un sol llit per les tres
i sense cuina, pagant-ne la mei-
tat”. És a dir, 600 euros, el que sig-
nifica el 75% dels seus ingressos.

Tot plegat, mentre l’Ajunta-
ment ha preferit mantenir-se al
marge d’aquesta polèmica i no fer
declaracions a aquest mitjà.

Presentació de la Granollers Cup 2022, dimecres. Foto: Ajuntament

Desnonament. Foto: La Malgirbada

Espectacles | Noves propostes al Teatre Auditori
L’Auditori no para la seva activitat. I és que aquest dimarts feia un concert
a l’aire lliure que es repetirà dimarts que ve i dimecres presentava la nova
programació, amb grans noms com Sergio Dalma, Els Pets o Els Catarres. 

CULTURA4En Sergio és la terce-
ra generació d’una família xinesa
que es va instal·lar a Granollers a
principis dels anys 90. De fet, el
seu avi va obrir un dels primers
restaurants xinesos de la capital
vallesana. Un negoci que ara por-
ten els seus pares i en el qual ell
també col·labora, juntament amb
els seus germans.

Ells són uns dels 520 xinesos
que viuen a Granollers. Una co-
munitat que tan sols representa un
5,7% de la població estrangera re-
sident a la ciutat, però que, per
contra, es configura com una de
les més importants i influents. Per
això, a partir del setembre el mu-
nicipi comptarà amb un Institut de
Llengua i Cultura Xinesa. Un es-
pai obert a tota la ciutadania que
s’encarregarà de promoure i di-
fondre tot allò relacionat amb el
gran país asiàtic.

Dijous passat es donava a co-
nèixer aquesta iniciativa, promo-
guda pel Consolat de la Repúbli-

ca Popular de la Xina a Barcelona
en col·laboració amb l’Escola Pia,
que cedirà les instal·lacions cada
diumenge per fer classes, tallers i
activitats. Tot perquè “cada vega-
da hi ha més xinesos de segona i
tercera generació i és important
que coneguin les seves arrels”, deia
Haifeng Hong, mestra de llengua
i cultura xinesa.

“Els meus germans i jo només
hem anat tres vegades a la Xina i,
tot i que parlem xinès, inevita-
blement hi ha elements culturals

que no hem adquirit perquè hem
nascut aquí”, explica en Sergio. Per
això valora positivament la ini-
ciativa i diu que s’hi apuntarà.

Tot plegat, mentre l’interès
per aprendre xinès és cada vega-
da més gran en una societat que
cada cop és més multicultural.
D’aquí, la necessitat de fer aquest
pas que, segons Hong, ha d’aju-
dar a entendre que “la diversitat
és el dia a dia dels nostres infants
i educar-los en aquest camí és el
millor que podem fer”.

Dijous es presentava la iniciativa, a l’Escola Pia. Foto: Twitter (@zhu_jingyang)

Granollers mira cap a la
llengua i la cultura xinesa 

» La ciutat tindrà un Institut de Llengua i Cultura Xinesa al setembre
» Estarà situat a l’Escola Pia i oferirà classes i activitats cada diumenge
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Nou contracte per millorar la
neteja i la recollida de residus

SERVEIS4Mollet vol ser una ciu-
tat més neta. Per això, dilluns el
ple aprovava un nou contracte de
neteja i la recollida de residus, per
als pròxims cinc anys, que inclou
diverses modificacions que han
de permetre arribar al 60% de re-
ciclatge l’any 2030, tal com mar-
ca la Unió Europea.

Entre les novetats destaquen
la renovació de tots els contenidors
d’orgànica i de rebuig per nous
contenidors intel·ligents, la in-
corporació de nous vehicles i ma-
quinària, l’increment de la plan-
tilla i l’augment de les hores de ne-
teja els dissabtes a la tarda i festi-

us. Uns canvis que comporten un
increment del cost del contracte en
un milió d’euros anuals, arribant
fins als 4,8 milions, i que se sumen
al canvi energètic que també es
planteja. I és que l’empresa adju-
dicatària haurà de presentar un
projecte per instal·lar plaques fo-
tovoltaiques per tal que l’energia
que consumeixin els serveis de ne-
teja provingui de fonts renovables.

Tot plegat mentre el ple tam-
bé renovava el conveni amb el
Consorci per a la Gestió dels Re-
sidus del Vallès Oriental i mentre
ERC i els comuns lamentaven que
no es contempli el porta a porta.

Merck inverteix 14,5 milions
per ampliar la planta de Mollet
EMPRESA4La farmacèutica ale-
manya Merck ha invertit 14,5
milions d’euros a la fàbrica que té
a Mollet. Així ho confirmava di-
jous passat la mateixa empresa,
en un comunicat. Una inversió
que neix per l’elevada demanda
de dos productes que es fabriquen
a la planta que la multinacional té
a la capital baix vallesana.

Es tracta de dos fàrmacs que
cada vegada tenen un major ús:
el Tham i el Titriplex. Ambdós
utilitzats, entre altres coses, per
fer algunes vacunes contra la co-
vid-19. “Sentíem que teníem la

responsabilitat de satisfer la de-
manda creixent”, diu en aquest
comunicat Ramón Ribas, direc-
tor de la fàbrica de Mollet. Per
això aquesta ampliació que, se-
gons la companyia, representa
“una nova manifestació de l’a-
posta del grup per Espanya”. 

Un pas que permetrà que la
producció del nou edifici s’exporti
arreu del món i que se suma a la
inversió que s’ha fet a la planta
que l’empresa també té a Madrid,
amb l’objectiu d’impulsar “la
nostra capacitat de producció i
exportació”, conclou Ribas.

El teixit associatiu demana
més difusió de la seva activitat
CULTURA4“Mollet té moltíssi-
mes associacions i entitats. Però
perquè això se sàpiga i perquè la
gent conegui aquest ventall, cal
una campanya destinada a pro-
moure el teixit associatiu“. Una
demanda que exposava al ple de
dilluns la portaveu de Mollet en
Comú, Marina Escribano, da-
vant la “dificultat d’augmentar la
participació en les associacions i
de difondre les seves activitats”.

De fet, aquest va ser, precisa-

ment, un dels motius pels quals va
néixer fa tan sols uns mesos la Co-
ordinadora de Cultura Popular.
“Volem més participació i diàleg
amb el consistori perquè la ciu-
tadania vegi tot el que fem”, de-
ien en la seva presentació oficial.

Una necessitat en què el regi-
dor Raul Broto es comprometia a
treballar mentre la regidora Mer-
cè Pérez avançava que la seva de-
manda de fer una agenda com-
partida “estarà llesta en un mes”.

El nou contracte inclou més personal i neteja. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

Habitatge |Mobilitzats per una mesa d’emergència 
La PAH, que celebrava els seus 11 anys dissabte, es concentrava dimecres
davant l’Ajuntament per reclamar un pis d'emergència per a dues famílies

desnonades. Un acte que va acabar amb “agressions de la policia”, denuncien. 

EDUCACIÓ4Era l’any 2002 quan
el Departament d’Educació cons-
truïa, a l’Escola d’Educació Espe-
cial Can Vila de Mollet, dos mò-
duls prefabricats, de manera pro-
visional, davant la creixent de-
manda d’alumnes d’arreu de la co-
marca. Edificis que tenen 20 anys,
tot i que la seva vida útil és de 10.
Però a principis d’aquest any els
van aparèixer unes esquerdes que
han obligat a precintar-los. Ara bé,
sense la seguretat de si al setem-
bre estaran arreglats. Un fet que
afectaria 70 alumnes, que s’hau-
rien de reubicar a altres centres en
el cas que no es trobi una solució
al llarg d’aquest estiu.

“Demanem que no se’ns des-
placi per la complexitat que te-
nim a l’escola i que s’ubiquin
temporalment uns barracons
fins que es faci una actuació en
els edificis afectats”, explica a Lí-
nia Vallès la directora del centre,
Pilar Garcia. I és que, segons co-
menta a aquest mateix setmanari

el president de l’AMPA, Amador
Rincón, “són nens que necessiten
una rutina i que qualsevol canvi
que experimenten té una reper-
cussió brutal”.

Des de l’Ajuntament assegu-
ren que és competència del De-
partament d’Educació fer aques-
ta inversió, en ser un centre públic.
De fet, diuen que fa “molt de
temps” que els reclamen una so-
lució i ara l’alcaldessa, Mireia
Dionisio, i l’AMPA han enviat
una carta conjunta al conseller

d’Educació “perquè busqui una
solució definitiva en el menor
període de temps possible”. I és
que, tot i que dilluns es van reunir
amb el Departament i la setmana
que ve tenen una altra trobada,
“no veiem voluntat de solucionar
de manera definitiva aquest greu
problema”, comenta Dionisio.

Una situació que “ens genera
angoixa”, reconeix Rincón, i que
portarà a les famílies a mobilitzar-
se mentre el consistori es plante-
ja portar el cas a la justícia. 

Imatge d’arxiu de l’Escola Can Vila. Foto: Ajuntament

En perill l’escolarització de 70
nens amb necessitats especials
» Can Vila té dos edificis en mal estat que la Generalitat ha d’arreglar
» L’Ajuntament, l’AMPA i el l’escola pressionen per trobar una solució
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Els germans Grifols, triats
com a empresaris de l’any

EMPRESA4Els consellers dele-
gats de Grifols, Victor Grifols i Rai-
mon Grifols, rebien dilluns les
Medalles d'Honor que els entre-
gava Foment del Treball com a
empresaris de l'any. Un reconei-
xement que neix del treball que
aquest any ha fet l’empresa “per
impactar de manera positiva en la
societat, en perspectiva de soste-
nibilitat i responsabilitat”, així
com pel seu lideratge en la in-
dústria de producció de medica-
ments, valoraven des de Foment.

En aquest sentit, Raimon Gri-
fols recordava que “Catalunya
als anys vuitanta, noranta i dos

mil era el motor del sud d'Euro-
pa, era l'exemple a seguir”. “Però
ara mateix ja no ho som i ho hem
de recuperar”, afegia. I és que, tot
i que l’empresa paretana és líder
en el sector i no para de créixer,
segons el conseller delegat cal
que el país l’acompanyi en aquest
lideratge i en aquesta aposta per
la innovació.

Una demanda de la qual el
president de la Generalitat, Pere
Aragonès, prenia nota, mentre
mostrava la seva preocupació per
la xifra rècord d'inflació registra-
da els darrers mesos, que també
afecta gegants com Grifols.

FESTA MAJOR4Arriba el juliol i,
amb ell, la Festa Major de Parets.
I és que, tot i que els dies grans
es concentraran entre el 22 i el 25
de juliol, a partir de demà el po-
ble començarà a sentir el caliu,
l’olor i l’ambient d’una festa com
les de sempre amb el programa
‘Tornem a Eixamplar la Festa!’.
Una aposta per allargar la Festa
Major després que la de l’any
passat estigués marcada per les
restriccions i que la del 2020 no
es pogués celebrar.

Així doncs, demà comença
la programació amb una matinal
motora solidària i amb atrac-
cions i activitats d’aigua, i di-
umenge amb un concert de rum-
ba catalana a la plaça d’Espanya.
Uns actes que seguiran el pròxim
cap de setmana, amb concerts de
pop i rock a càrrec de diferents
grups, amb una ballada de gita-
nes al Sot d’en Barriques i amb
animació infantil a càrrec de Pep
Callau. Propostes que continua-
ran també el cap de setmana
previ a la Festa Major, els dies 15,
16 i 17 de juliol, en aquest cas amb

més volum d’actes: una exhibició
de dansa, una botifarrada popu-
lar, cinema a la fresca, un corre-
foc, sardanes, havaneres i un
concert de versions. Això, junta-
ment amb la recuperada fira d’a-
traccions, que estarà instal·lada
des de demà i durant tot el mes.

Tota una programació que
servirà de preludi del pregó que
obrirà els dies oficials de festa, en-

guany a càrrec de Joan Pera, i de
les actuacions estrella que prota-
gonitzaran Els Catarres, Manel
Fuentes i El Pot Petit. Una apos-
ta perquè Parets “torni a tenir una
Festa Major normal, a l’estil d’a-
bans de la pandèmia”, deia l’al-
calde, Francesc Juzgado, en la
presentació del programa. So-
bretot perquè “la gent té moltes
ganes”, concloïa.

Imatge d’arxiu de la Festa Major 2019. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament

Parets ja fa olor de Festa Major:
comencen les activitats

Victor Grifols i Raimon Grifols (a l'esquerra) amb les Medalles. Foto: Foment

Animalisme | Recollint més animals protegits
L’Escola de la Natura de Parets ha augmentat, darrerament, la recollida

d'animals protegits o exòtics com a centre col·laborador de la Generalitat.
La gran majoria són pollets i altres animals ferits o afectats per la calor.
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Sant Fost reparteix bosses 
de roba per celebrar l’Orgull

SANT FOST4Per tal de fer visi-
bles els drets del col·lectiu
LGTBI+, i amb motiu de la ce-
lebració del dia de l’Orgull, 28 de
juny, l’Ajuntament de Sant Fost
ha repartit bosses de roba de di-
ferents colors. “Des del nostre go-
vern defensem el dret de totes les
persones a viure sense discrimi-
nacions i lliures de violències”,
expressen des del consistori. 

A més, l’Ajuntament s’ha ad-
herit a la declaració institucional
promoguda pel departament
d’Igualtat i Feminismes de la Ge-
neralitat, que fa una crida a re-

ivindicar, defensar i garantir els
drets de totes les persones, així
com treballar conjuntament per
erradicar l’homofòbia, la trans-
fòbia i la bifòbia. 

“El dret a caminar pel carrer
sense por, sense rebre insults ni
patir agressions per ser qui som
o per anar agafats de la mà de la
nostra parella”, són algunes de
les qüestions que aborda el ma-
nifest, que recorda les mobilit-
zacions en defensa dels drets
LGTBI+ iniciades a Stonewall, el
1969, a la ciutat de Nova York, i
a la dècada dels 70 a Espanya.

MARTORELLES4El Consell Co-
marcal del Vallès Oriental va
entregar el passat dia 23 de juny
el projecte executiu per a la cons-
trucció d’una passarel·la de via-
nants i ciclistes sobre el torrent
de Can Sunyer. Aquesta infraes-
tructura, que es farà al parc de
Can Sunyer, entre el final de la
rampa d’accés al carrer Comerç
i l’escola de Les Pruneres, té la fi-
nalitat de millorar la connectivi-
tat, la mobilitat i l’accessibilitat. 

Actualment, no hi ha cap
passarel·la que superi el torrent
de Can Sunyer i connecti de ma-
nera directa el parc i l’escola de
Les Pruneres. Ara per ara, aques-
ta connexió s’ha de fer pel nord,
a través del carrer Granada. 

L’acte de lliurament del pro-
jecte va comptar amb la partici-
pació de l’alcalde, Marc Cande-
la, i del president del Consell Co-
marcal i alcalde de Canovelles,
Emilio Cordero. 

I és que la rampa del carrer
Comerç no té continuïtat un
cop arriba a la llera dreta del tor-
rent. De fet, hi ha una passera

que creua la riera a l’alçada de la
plaça El·líptica del parc de Can
Sunyer, però no compleix amb
la normativa d’accessibilitat, ja
que presenta graons amb una
amplada insuficient. 

Amb tot, a l’hora de projec-
tar la nova passera s’ha hagut
d’elaborar un estudi hidràulic,
que en garanteixi la seguretat en
cas de riuada. A més, l’obra ha
requerit el permís de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). 

La passarel·la projectada tin-
drà una amplada de tres metres
i mig i una longitud de 13 metres.
A més, comptarà amb una bara-
na d’un metre i trenta centíme-
tres i s’hi instal·larà il·luminació
LED al llarg de la passarel·la. 

Les obres tenen un pressu-
post de 209.000 euros i dura-
ran uns tres mesos. Candela
va descriure aquest projecte
com a “transformador” per a
una zona “estratègica”. 

Cordero i Candela durant l’entrega del projecte. Foto: Aj. de Martorelles

Construiran una passarel·la per
sobre del torrent de Can Sunyer

Les bosses amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI+. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles | Nou radar mòbil de control de velocitat
La Policia Local està provant aquests dies el nou radar mòbil de control de

seguretat. L’Ajuntament assegura que no s’està multant ningú, sinó que s’estan
identificant aquelles zones del municipi on es detecten excessos de velocitat.
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Montornès es pinta amb els
colors de l’arc iris per l’Orgull

DRETS4El 28 de juny de 1969
un grup de policies va dur a
terme una batuda en el bar Sto-
newall de Nova York. L’acció, to-
talment injustificada, tenia com
a objectiu perseguir i humiliar les
persones del col·lectiu LGTBI
que freqüentaven el local. Amb
tot, aquells fets van fer reaccio-
nar la comunitat que va orga-
nitzar una protesta que, com
passa a Montornès, encara avui
dia segueix celebrant-se.

Així, dimarts el municipi va
viure el Dia de l’Orgull, que en-
guany va servir per visibilitzar

les opressions que pateixen les
persones del col·lectiu LGTBI. El
dimarts va ser la gent gran la
que va participar en una acció
col·lectiva pintant les escales
de Can Xerracan amb els colors
de l’arc de Sant Martí. Eren els
mateixos colors que van il·lu-
minar la Torre del Telègraf i el
Teatre Margarida Xirgu. L’en-
demà, el Centre Juvenil Sputnik
va acollir la lectura del manifest
LGTBI+ i el concert de Lidia Uve
Power Trio en què la cantauto-
ra presentava el seu primer LP,
Mal Ejemplo.

CULTURA4Tot i que en els dos
darrers anys es va celebrar, no es
pot dir que la Festa Major de
Montmeló fos festa normal. La co-
vid-19 va obligar a adaptar la ce-
lebració per complir amb les nor-
mes de seguretat sanitària, però en
l’edició d’aquest 2022, segons
afirmen des de l’Ajuntament del
municipi, “a Montmeló, torna la
Festa Major de debò”. D’aquesta
manera, des d’ahir dijous fins al di-
umenge, la localitat vallesana
s’omplirà d’activitats per a tots els
públics. Des de cultura popular
fins a música en viu, des de circ
fins a actes familiars, des d’esports
fins a activitats de foc i d’aigua.

ACTIVITATS DESTACADES
Entre les activitats que aquest
any ha volgut posar en valor el
consistori hi ha la Festa de l’Aigua
organitzada pels veïns o la Festa
Holi Dolly a la plaça de la Quin-
tana, que es farà després d’una ar-
rossada popular. Els tres actes se
celebraran el dissabte. Així mateix,
també hi haurà espai per al ball al
ritme de les cançons més cone-

gudes de l’estiu. Els  Jardins de la
Torreta seran l’escenari on toca-
ran  La Banda Neon, els Animal
Show, els Raggatuning i DJ Sen-
do, divendres i dissabte a partir de
les dotze de la nit.

Però abans de les festes noc-
turnes caldrà donar el do de pit
durant el dia d’aquest  divendres.
A més de les activitats infantils i fa-

miliars a la plaça de la Vila i es
durà a terme el Mercat de Xauxa
que acabarà amb un concert i
una festa de l’espuma. I a la tarda
hi haurà una la instal·lació inter-
activa i Escape Room. 

Tot acabarà diumenge a l’am-
fiteatre de la Torreta, amb un es-
pectacle de circ a càrrec de la
companyia Les Espectacles del 23.

Diables a la cercavila de la Festa Major de 2020. Foto: Diables de Montmeló

La Festa Major de Montmeló
torna a ser major de debò

Can Xerracan amb els colors de l’arc de Sant Martí. Foto: Aj.de Montornès

Activitats |Torna el Casal d’Estiu per a infants i joves
Durant cinc setmanes els infants i joves de Montmeló podran viure el Casal

d’Estiu que impulsa el consistori del municipi. 290 menors gaudiran de jocs,
activitats i tallers que ha preparat un equip de més de 40 monitors.
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A la UAB en 5 minuts: entra en
servei l’estació Riera de Caldes

SANTA PERPÈTUA4La nova es-
tació Riera de Caldes, de la línia
R8 de Rodalies, va entrar en fun-
cionament dissabte passat. La
nova infraestructura permet con-
nectar Santa Perpètua amb la
Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) en cinc minuts, i dona
servei a les poblacions de l’Eix de
la Riera de Caldes, que sumen més
de 90.000 habitants, 3.000 em-
preses i quaranta polígons in-
dustrials, segons l’Ajuntament.

Tal com va recordar l’alcal-
dessa de Santa Perpètua, Isabel
García, diumenge –un dia des-
prés de la posada en marxa de la
nova estació– va fer onze anys
des que van començar a passar
trens de passatgers pel munici-
pi. Des d’aleshores, va afegir
García, des del consistori havien
estat reclamant que hi fessin pa-
rada. És per això que va reco-
nèixer que estaven “contentís-
sims” amb la inauguració, des-

prés de “molts anys lluitant i tre-
ballant plegats”.

A més, el secretari general del
Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i
Territori, Ricard Font, va apro-
fitar l’acte de dissabte per anun-
ciar que l’objectiu de la Genera-
litat és doblar la freqüència de
pas dels trens de l’R8 de cara a
l’any vinent. Així, en comptes de
passar un tren cada hora, en pas-
sarà un cada mitja hora. 

LA LLAGOSTA4La proposta més
votada als pressupostos partici-
patius de la Llagosta d’aquest any
ha estat aplicar el mètode de
captura, esterilització i retorn
(CER) als gats de carrer. Es trac-
ta d’una idea presentada per
l’entitat Animalets-Protectora la
Llagosta amb un pressupost de
7.500 euros i amb l’objectiu de
detectar les malalties presents a
les colònies de gats del municipi
i fer que estiguin més sanes.
Aquesta opció ha rebut el 13,27%
dels vots, 140 adhesions en total.
La presidenta d’Animalets, Mont-
se Segura, reconeix que l’entitat
s’ha “mobilitzat moltíssim” per
guanyar i es mostra “molt con-
tenta” d’haver-ho aconseguit.

El regidor de Participació,
Marc Ruiz, ha explicat que, com
que la proposta guanyadora no
requereix els 40.000 euros que
l’Ajuntament destina als pressu-
postos participatius, es podran fer
realitat quatre projectes més.
Ruiz ha destacat que, de les cinc
idees per millorar el municipi que
s’executaran pròximament, dues
siguin “per millorar la gestió de
les colònies de gats i evitar atro-
pellaments”. “Encantat que la
ciutadania tingui una visió d’oci,
de medi ambient i de defensar els
que no es poden defensar, els ani-
mals”, ha celebrat el regidor.

CREIX LA PARTICIPACIÓ
Aquesta edició dels pressupos-
tos participatius ha tingut una
participació més alta que l’an-
terior. Concretament, ha crescut
un 31% el nombre de votants. Hi
han votat 452 persones majors
de setze anys i empadronades a
la Llagosta, que han emès 1.055
vots (cada persona podia selec-
cionar un màxim de tres pro-
postes). Pel que fa a la manera
de participar, 278 veïns han vo-
tat de forma telemàtica i 174 ho
han fet presencialment. 

Uns pressupostos
participatius a
favor dels gats

La inauguració de l’estació va ser dissabte passat. Foto: Carola López/ACN

Santa Perpètua | El 1r Comerç a la Fresca
La primera edició de Comerç a la Fresca, la nova fira dels
Comerciants i la Regidoria de Comerç de Santa Perpètua,

tindrà lloc demà, dissabte, a la Rambla i a la plaça del Mercat. 
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CANOVELLES4El servei muni-
cipal d’Educació de Canovelles
ha posat en marxa, aquest mes
de juny, el Centre de Creació i
Coneixement. Una aula oberta a
tothom, ubicada a l’antic Centre
Cultural, que busca despertar
l'interès cap a la tecnologia de les
persones que hi participin, a
més de millorar la seva ocupa-
bilitat i empoderar-les per acon-
seguir que puguin desenvolupar
els seus propis projectes.

Nou espai per 
a la creació i el
coneixement

LES FRANQUESES4Des d’ahir i
fins diumenge, Bellavista estarà
celebrant la seva Festa Major,
que enguany torna a la norma-
litat després de dos anys. Tot ple-
gat, amb actes típics com el cor-
refoc, la cercavila o el castell de
focs que es faran aquesta ma-
teixa tarda, i també amb concerts
per a tots els públics que es con-
centraran al llarg de tot el cap de
setmana, espectacles i, en gene-
ral, actes festius de tota mena.

En marxa la 
Festa Major 
de Bellavista

CARDEDEU4Del 5 al 29 de ju-
liol, l’Ajuntament de Cardedeu
ha preparat vuit propostes per
gaudir dels vespres d'estiu al
municipi. Una programació va-
riada que inclou espectacles de
circ, música i cinema, amb accés
lliure a totes les activitats sense
reserva prèvia d’entrada, i que es
farà repartida a sis espais dife-
rents del poble com el Parc dels
Pinetons o la plaça de l’Església.

Comença la
programació
‘Vespres de Juliol’

AMETLLA4Junt per l’Ametlla
tindrà nova cap de llista. Serà
Dolors Ferrer, l’actual portaveu
del grup municipal. Qui agafa-
rà el relleu de l’exalcalde Andreu
Gonzàlez, amb l’objectiu de fer
que el partit torni a estar al
capdavant del consistori, des-
prés de ser ratificada per una-
nimitat en assemblea davant
l’altre candidat, Francesc Sulé,
exregidor de Solidaritat Catala-
na per la Independència.

Dolors Ferrer,
nova cap de 
llista de Junts

CALDES DE MONTBUI4El Con-
sell Escolar Municipal de Caldes
de Montbui ha acordat enviar
una carta al departament d’E-
ducació demanant l’obertura
d’un nou grup de P-3 al munici-
pi després de veure que, amb  les
preinscripcions rebudes, els cen-
tres estan al límit de capacitat i,
per tant, no hi ha marge per es-
colaritzar els nous alumnes que
puguin anar arribant al llarg del
pròxim curs.

Caldes demana
un nou grup 
de P3

BIGUES I RIELLS4Des d’avui i
fins al 4 de setembre la carrete-
ra que va de Bigues cap a Santa
Eulàlia, la BV-1435, es tancarà al
punt del pont de ca l’Unyó. El
motiu són les obres d’eixampla-
ment de la via que es faran i que
aniran a càrrec de la Diputació de
Barcelona. Un fet que obligarà a
fer aquesta connexió a través de
l’avinguda de Maspons i Angla-
sell i del Camí del Flix. 

Tall de la carretera
de Bigues cap 
a Santa Eulàlia

MEDI AMBIENT4El Vallès Orien-
tal segueix sent un dels territoris
amb l’aire més contaminat de tot
l’Estat. Així ho mostra l’Informe
sobre la Qualitat de l’Aire a l’Es-
tat Espanyol durant el 2021. Un
document que es publicava di-
lluns i que recull que a la majoria
de la comarca no es respecten els
límits de contaminació establerts
per l’OMS i que cada any hi ha
més morts prematures per la
mala qualitat de l’aire. 

Segons mostra aquest docu-
ment, tot i que les restriccions de
la covid-19 han permès millorar
els nivells de contaminació, l’any
passat el 91% del territori català
va arribar a nivells de contami-
nació perjudicials segons l’OMS.
Però  l’Àrea de Barcelona, el Baix
Llobregat i el Vallès, continuen
emportant-se la palma i, en con-
cret, Mollet. La ciutat de la co-
marca amb un aire menys respi-
rable i un dels municipis del país
més contaminats.

La capital baix vallesana va su-
perar els límits de contaminació
establerts durant 237 dies al llarg
de l’any passat. Així ho recull l’es-

tació situada a les pistes d’atletis-
me. Una de les quatre estacions fi-
xes que hi ha a la comarca junta-
ment amb la qual Mollet també té
a tocar de l’AP-7, la de Montornès
i la que Granollers té al costat del
Palau d’Esports. Aquesta darrera
va superar els límits durant 178
dies del 2021. 

Les causes, segons detalla l’in-
forme, són la intensitat del tràn-
sit rodat i l’alta l’activitat industrial.

Un fet que fa temps que denuncien
entitats com Mollet Respira. Des
d’on manifesten que “necessitem
un canvi de veritat i no polítiques
de greenwashing” i des d’on, a la
vegada, demanen mesures reals
contra “l’aire tòxic”. No només per
la ciutat, sinó per la comarca. So-
bretot perquè les dades que recull
l’informe s’han vist alterades per
la pandèmia i, tot i així, continu-
en sent “preocupants”, pensen.

Estació ambiental de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

El Vallès continua tenint un 
dels aires més bruts de l’Estat

Lluny de la mobilitat elèctrica
per manca d’infraestructura

MOBILITAT4Només cal sortir al
carrer i mirar una estona el tràn-
sit per adonar-se que, cada vega-
da, hi ha més vehicles elèctrics.
Però, realment és fàcil optar per
aquest tipus de mobilitat al Vallès?

Si a la comarca destaca l’ús del
cotxe és, entre altres coses, per la
dificultat per accedir en transport
públic als polígons industrials.
Però, segons mostra l’Informe
d'evolució del primer trimestre del
2022 de l'Observatori dels polí-

gons d'activitat econòmic del Va-
llès Oriental, tampoc és fàcil ac-
cedir-hi en vehicle elèctric. I és que
la comarca només té 48 punts de
recàrrega concentrats en 17 mu-
nicipis dels 33 que tenen polígons. 

Una dada que posa sobre la
taula la necessitat d’invertir en més
infraestructura per arribar a la mo-
bilitat verda al territori i, a la ve-
gada, demostra que les zones in-
dustrials vallesanes encara estan
lluny de fer aquesta transició.Punt de recàrrega. Foto: Aj. Cardedeu

Transport públic | La T-Mobilitat arriba al Vallès
La T-Mobilitat ja es pot utilitzar, des d’aquesta setmana, a les zones 2 i 3
de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat. Un nou pas per a l’expansió

de la nova targeta de transport públic, que ara ja arriba a la comarca.
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Esports Ciclisme |41a edició del Critèrium del Vallès
El Club Ciclista Mollet organitzarà el pròxim diumenge 10 de juliol la 41a edició del
Critèrium del Vallès, de 132 km de recorregut i amb dues categories (elit i sots 23). 
Les 10 primeres persones classificades de cada modalitat rebran premis econòmics.

“El gran regal que em va fer la
lesió va ser aprendre a escoltar-
me molt més. Em costa molt
deixar de jugar encara que tin-
gui dolor i en aquell moment
vaig sentir que el meu turmell
no estava bé i vaig anar al met-
ge. Tenia un lligament trencat
i em van haver d’operar”, re-
corda Lydia Martín (Barcelona,
1997). La portera del CFS Ei-
xample rememora el seu pri-
mer curs a l’FS Ripollet, quan
es va lesionar en l’últim partit
de la pretemporada. La barce-
lonina va tornar a les pistes
pocs dies abans de l’inici de la
pandèmia. Aquell curs només
va jugar dos partits i l’últim va
ser “un dels pitjors” de la seva
vida en tots els sentits.

Durant el confinament es
va sentir “una mica atrapada”
perquè no podia recuperar-se
completament. “Sentia que de-

via a l’FS Ripollet fer una bona
temporada i els volia agrair la
confiança que tenien en mi,
perquè ja m’havien intentat
fitxar molts cops abans”, afe-
geix la portera.

És possible que Martín mai
senti que ha donat prou les

gràcies, i sempre admira les lí-
ders empàtiques. Com la Ma-
ria Martínez, una de les seves
entrenadores al CN Caldes i
amb qui va acabar compartint
vestidor: “Serà sempre la meva
capitana, perquè és una ex-
portadora de valors que es
preocupa per tothom. La meva
capi d’ara, la Carlota Cobo, té
un perfil semblant. També és
molt propera i oberta, i t’aju-
da amb tot”.

BONA ENERGIA
L’entrevistada no dubta ni
mitja mil·lèsima de segon a
triar la Lydia Abellán com la
companya que més l’ha ajudat
des que va aterrar al CFS Ei-
xample: “Des del primer dia
ha estat pendent que estigués
còmoda. No notaràs mai si té
un mal dia i sempre et regala
un somriure. Diria que totes
coincidim en el fet que la Ly-
dia és el pilar de l’equip”. Mar-
tín també sap com contagiar
bona energia i optimisme. Es
nota que li encanta ajudar i
créixer amb l’equip. 

“Hem progressat molt du-
rant l’any i el més important és
que som i ens sentim una fa-
mília. A la segona volta érem
encara més una pinya després
de rebre un gol o fallar una
ocasió”, valora la barcelonina,
trista perquè l’equip s’ha que-
dat a només una victòria, en
l’última jornada i contra el lí-
der, el Bisontes Castellón FS,
de disputar el play-off d’as-
cens a Primera Divisió.

“A la primera part vam tenir
moltíssimes ocasions, i a la se-
gona vam fer tres pals. Real-

ment se’ns va escapar el matx
contra un rival molt bo”, con-
fessa la portera. Hauria estat la
cirereta a una temporada ex-
cel·lent en què l’equip no ha dei-
xat d’escoltar cançons d’Aitana.
Cap més que Mon Amour, de la

cantant climentona i Zzoilo:
“És la lletra top del curs. Diria
que l’hem posat abans de cada
partit. De vegades costar coin-
cidir en la música”.

Martín es nota “molt segu-
ra” amb la pilota als peus per-

què també ha fet de jugadora
a cadet, juvenil i sènior: “Du-
rant força temporades feia de
portera al sènior A i de juga-
dora al juvenil o al sènior B”.
Mai havia tingut una compa-
nya portera amb qui compar-
tís i connectés tant com amb

l’Anna Muniesa: “Ens animem
molt durant el partit, parlem
molt dels dubtes que tenim,
ens aconsellem… L’Anna m’a-
juda moltíssim. Té molta ex-
periència i ha competit a Pri-
mera Divisió”.

Es va formar al CN Caldes,
“una entitat molt familiar i on
senties molt el suport de les ca-
tegories inferiors durant els
partits”. El comiat després d’11
anys no va ser el desitjat per a
Martín: “Vam marxar 8 de les
10 jugadores per problemes in-
terns. Sincerament, va ser un
any molt dur mentalment”. A
l’FS Sabadell va recuperar-se
anímicament en un grup molt
humà i on també es va adonar
que necessitava “més competi-
tivitat”. “Potser tenia més am-
bició que la resta”, afegeix. L’e-
quip va baixar a Divisió d’Ho-
nor i la barcelonina va marxar
a l’FS Ripollet, on va aprendre
a escoltar-se molt més. Una
virtut que cada dia poleix més
al CFS Eixample. Ja ha renovat
per al curs 2022-2023.

Toni Delgado
CALDES

LydiaMartín s’escoltamés
» A l’exportera del CN Caldes, una lesió greu al turmell li va canviar la mirada de la vida i de l’esport 
» “Em costa molt deixar de jugar encara que tingui dolor; tenia un lligament trencat”, confessa

Lydia Martín, portera del CFS Eixample. Foto: Alba Soria

“El gran regal que em
va fer la lesió va ser 
aprendre a escoltar-me
més”, reconeix Martín

“Sincerament, l’últim
any al CN Caldes va ser
molt dur mentalment”,
confessa la portera
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Sis persones són convidades a participar
en un mostreig demogràfic. Es busca mi-
llorar la gestió política en el cas de l’ar-
ribada de futures crisis. Aquestes per-
sones han estat reunides en una sala, els
han assignat una xifra i els han donat una
capseta amb únicament dos polsadors:
un de verd i un de vermell. 

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Immunitat
Jordi Casanovas

El menorquí Cris Juanico, conegut per ser
un dels membres i compositors de Ja
t’ho diré, ha publicat un EP sota el títol
M’enroca (RGB Suports). Aquest nou
treball aplega quatre cançons: El teu
encant, La vida no és gens fàcil, Quan és
de nit i Dies d’hivern. El fil conductor de
l’àlbum és l’illa on va néixer i créixer l’ar-
tista, el lloc que tant l’ha marcat.

Música

A Barcelona, la Carlota busca desespera-
dament el seu fill Marc, que ha fugit de
casa sense deixar rastre. A Sinjar, una re-
gió entre l’Iraq i Síria, l’Hadia és obligada
a viure com a esclava amb els seus tres fills.
En canvi, l’Arjin aconsegueix escapar i s’a-
caba unint a les milícies kurdes. Fins on es-
taran disposades a arribar aquestes tres
dones pels seus éssers estimats?

Pelis i sèries

Sinjar
Anna Bofarull

M’enroca
Cris Juanico

Cinema a la platja
El cicle Cinema Lliure a la Platja va néixer a la platja de

Sant Sebastià de Barcelona i el seu èxit ha fet que, al llarg
dels anys, s’hagi estès a altres punts del litoral català i fins
i tot a Mallorca. Aquest any se celebra l’onzena edició des
del 29 de juny fins a l’11 d’agost. Les pel·lícules programa-
des són Sis dies corrents, La vida era eso, Damas de hierro,
Les vides de Marona i Sin señas particulares. A més, l’últim
dia, l’11 d’agost, a Barcelona el públic podrà triar quina

pel·lícula vol que es projecti per cloure l’edició. Abans de
cada pel·lícula també es projectarà un curtmetratge.

David i José Manuel Muñoz (Cornellà de Llo-
bregat, 1976 i 1978) són, probablement, uns

dels germans més estimats de Catalunya. Des
que van crear Estopa l’any 1999 no han deixat
de conrear èxits i de guanyar seguidors arreu
d’Espanya i fins i tot a l’Amèrica Llatina. Tenen
deu àlbums d’estudi publicats i, en els últims

anys, han celebrat la gira Fuego amb motiu del
seu vintè aniversari com a grup. El seu estil,

que barreja rumba i pop, no passa de moda i,
fora dels escenaris, el seu carisma i humilitat
han conquistat tothom. Ara, la Generalitat de

Catalunya els ha volgut reconèixer amb la Creu
de Sant Jordi 2022, que se’ls entregarà l’11 de
juliol al Teatre Monumental de Mataró. També
rebran aquest reconeixement l’actriu Carme

Elias, el pallasso Tortell Poltrona, la jugadora de
bàsquet Laia Palau i la companyia Elèctrica

Dharma, entre altres.

E S T O P A

A LES XARXES...

Els seus vint anys dalt dels escenaris
Els germans Muñoz són un dels grups més estimats

Famosos

Rebre la Creu de Sant Jordi
La Generalitat els entregarà aquest reconeixement el dia 11

Està clar: s’ho mereixen
Els usuaris celebren que la banda sigui reconeguda

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El poeta i professor universitari Diogo
Santiago retorna a Beira, la seva ciutat
d’infància, per rebre un homenatge
mentre s’anuncia l’arribada d’un cicló
tropical demolidor. Allà coneix la Liana,
una dona misteriosa que resulta ser la
neta de l’inspector de la policia secreta
que va detenir el pare d’en Diogo fa més
de quaranta anys.

Llibres

El cartògraf d’absències
Mia Couto

| Escape Academy
Un videojoc per convertir-se en un autèntic crack dels escapes rooms,

on resoldre misteris i enigmes. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S.  
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PENSA

El professor Enric Soler demana no ser ingenu 
i desconfiar dels grans reclams com el “Dia sense IVA”

COMPARA

DESCONFIA

SUPERMERCAT

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

i ECONOMIA

El juliol és època de rebaixes i això, que a priori sembla una
bona notícia, ens pot jugar una mala passada. Segons un
estudi de l’empresa Veepee, el 61% dels espanyols es gas-

tarà entre 100 i 300 euros en aquestes rebaixes. Si intueixes que
tu també seràs d’aquests i et vols assegurar que realment com-
pres coses que necessites, llegeix el que diu Enric Soler, profes-
sor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. 

Soler alerta de l’anomenat biaix d’ancoratge, “una distorsió cog-
nitiva segons la qual tendim a prendre decisions tenint en compte
les primeres informacions de què disposem”. També adverteix que
les emocions hi juguen un paper molt important: la il·lusió de creu-
re que has trobat una ganga et farà difícil ser racional.

Davant d’això, un truc pot ser pensar, abans que comencin les
rebaixes, quins productes necessites i dels quals voldràs aprofitar
les baixades de preu. Si cal, fes-te’n una llista. A més, Soler reco-
mana no ser “ingenu” i desconfiar de grans reclams com el “Dia
sense IVA”. També aconsella comparar, és a dir, buscar a Google el
producte que vols comprar per veure a quin preu s’està venent.
Per últim, recorda que al supermercat és bo mirar el preu per pes.

Ser racional durant les rebaixes

Abans que comencin les rebaixes, pensa quins productes 
necessites i vols comprar aprofitant les reduccions de preus

Les claus

Soler també aconsella buscar a Google el producte 
en qüestió per veure a quin preu el venen a altres llocs

En el cas de les ofertes de supermercat, recorda que 
cal mirar el preu per pes en comptes del preu total
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