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

“FALTEN RECURSOS” pàg 3

MARTORELLES pàg 14

Demanen més ajudes
per als malalts d’Alzheimer
i les seves famílies

Aragonès reivindica “el pòsit”
industrial del país a la mostra
dels cent anys de Derbi
22 anys

líniavallès
23/9/2022 · Núm. 831 · liniavalles.cat

El repte de l’habitatge
assequible es debat a Mollet
Foto cedida

La ciutat acull una xerrada d’àmbit metropolità que remarca la necessitat que els pisos baixin de preu pàg 10

SANTA PERPÈTUA pàg 17

Amazon finalment
no instal·larà un centre
logístic a Ca n’Oller
GRANOLLERS pàg 8

Amor per l’ofici

La ciutat vol fer créixer
l’ús social del català

La Floristeria Tin Ram de Parets fa 50 anys pàg 12

El granollerí Aleix Espargaró
aspira a guanyar el Mundial

MOTO GP pàg 20

|2

líniavallès.cat

23 de setembre del 2022

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

3|

A fons

23 de setembre del 2022

líniavallès.cat

Vivint en un oblit constant
» Dimecres se celebrava el Dia Mundial de l’Alzheimer, una malaltia que afecta uns 86.000 catalans
» Les famílies, que fan de cuidadores, demanen més ajudes i recursos per a elles i per als malalts
Olga García
VALLÈS ORIENTAL
Cada 21 de setembre se celebra
el Dia Mundial de l’Alzheimer.
Una data que molts voldrien
esborrar del calendari, ja que recorda la malaltia que pateixen
aquells qui no poden recordar.
La responsable del 75% de les demències que afecten 900.000
persones de tot l’Estat i de fer
perdre un dels tresors més valuosos de l’ésser humà: la memòria, els records del que han
viscut, del que han fet, de qui són
ells mateixos i de qui són les persones que estimen.
En Mauro, de Granollers, la
pateix des de fa dos anys. Va començar tenint conductes i comportaments que no eren habituals en ell, després perdent la
memòria a curt termini, fins que
ha arribat un punt que té dificultats per vestir-se o menjar sol.
Ho explica a Línia Vallès la seva
filla, Alejandra Martín. Qui s’ha
convertit en la seva cuidadora i
qui, tot i no patir la malaltia en
primera persona, la viu en un segon pla, en silenci i amb la duresa
que suposa veure, dia a dia, com
l’Alzheimer va apagant la llum i
la vida del malalt.
DOLOR I PATIMENT
Precisament, per fer aquest patiment més lleuger, compartir
experiències i donar suport emocional i sanitari, existeix l’Associació de Familiars d'Alzheimer
de Barcelona (AFAB). Una entitat que treballa per ajudar les famílies i que té diferents delegacions territorials, entre elles la del
Vallès Oriental, que va tancar el
seu local per la pandèmia, tot i
que continua en funcionament
amb atenció en línia i amb la intenció de reobrir un espai físic.

L’Alzheimer és una malaltia que va en augment i que cada vegada afecta més ciutadans que no necessàriament són d’edats avançades. Foto: Arxiu

Segons explica a aquesta publicació José Luís García, neuropsicòleg clínic de l’AFAB, “és
molt necessari oferir als cuidadors aquest suport, tant de forma grupal com individualitzada”. Sobretot tenint en compte
que quan reben la notícia és
“un xoc emocional” i des de llavors “viuen un procés de dol
constant que es complica més
per tots els tràmits i papers que
han de moure per aconseguir
ajudes”, comenta García.
En aquest sentit, a en Mauro
li van diagnosticar el grau de dependència més baix fa dos anys,
quan tot just li detectaven l’Alzheimer. “Però va anar empitjorant a passos agegantats i fins que
ens van tornar a donar cita, mig
any després, i li van certificar un
grau de dependència més alt, no
teníem dret a segons quines ajudes que eren essencials”, lamenta Martín. De fet, la granollerina

recorda com va haver de reduir la
seva jornada laboral perquè el seu
pare va passar a ser una persona
“totalment depenent”.
“Arribava un punt que deixarlo sol a casa era un risc i un patiment constant i havia de renunciar
a la meva vida per cuidar-lo”, explica. Una situació encara més difícil de gestionar quan va arribar
el moment que tots els familiars temen: que el seu propi pare, germà,
avi, tiet o cosí no els reconegui.
“Aquell dia, juntament amb el
que el vam posar a la residència,
el recordo com un dels més durs
de la meva vida”, confessa Marín.
FALTA DE RECURSOS
Precisament per això, les famílies
aprofiten el Dia Mundial de l’Alzheimer per reclamar ajudes i visibilitat. D’una banda, per als pacients, que “necessitarien centres especialitzats en demències i
eines, com les que ofereix l’AFAB,

per alentir la malaltia i millorar la
seva qualitat de vida”, i també per
als cuidadors, que “pateixen molt
i no només necessiten ajuda en
forma de diners”, diu García. I és

MÉS CASOS EN GENT
DE 40 I 50 ANYS
4Segons la Sociedad Española de Neurologia, el
80% de casos d’Alzheimer
que es troben en una primera fase encara estan sense diagnosticar, mentre
cada vegada es troben més
casos de persones que tenen entre 40 i 50 anys i pateixen aquesta malaltia
neurodegenerativa.
que, tot i que aquests són útils per
pagar les residències, que acaba
sent el lloc més recomanable per
als pacients amb un Alzheimer

més avançat, ja que “necessiten
estabilitat i rutina i un lloc on estar atesos 24 hores”, comenta
García, “falten molts recursos per
poder abordar com cal aquesta
malaltia”, lamenta Martín.
En aquest sentit, tot i que
l’Alzheimer s’està diagnosticant
abans, “s’estan centrant tant en el
diagnòstic que no investiguen ni
el tractament ni l’origen de la
malaltia”, explica García. Un pas
clau per acabar amb ella i que evitaria que les previsions de la Fundació Pasqual Maragall que indiquen que el 2050 es podrien triplicar els casos es complissin.
Però per això “cal que les administracions facin molt més del
que fan”, afegeix el neuropsicòleg.
Tot per acabar amb “una malaltia
injusta i frustrant que fa marxar
d’aquest món a la persona que la
pateix havent perdut la seva essència i tot el que l’ha fet ser qui
és”, conclou Martín, emocionada.
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La lupa

Revertir les velles polítiques suïcides
Foto: Ajuntament de Mollet

per Pol Ansó (Federació d’Associacions Veïnals de Mollet)

M

ollet té una nova alcaldessa que ha produït un relleu generacional molt necessari. Amb la seva arribada, hem constatat indicis que alguna cosa pot canviar.
Que, per primera vegada en molt temps, s’enfrontés al cacic engominat de Gallecs, l’Incasòl, o al
mediocre Departament d’Educació arran de la deixadesa de l’escola de Can Vila, ens convida a ser una
mica optimistes. Tampoc és intranscendent que s’hagi apropat a la Festa Major de Gallecs acompanyada de regidores i hagi parlat amb veïnes com mai va
fer l’alcalde anterior.
Però aquests indicis seran insuficients si no es fa
un salt endavant amb polítiques valentes i responsables oposades a la dinàmica de supervivència i negacionista del vell Monràs.
L’oportunitat d’or de fer aquest gir és el Pla d’Ordenació Urbanística de Mollet (POUM) –i allò que
se’n derivi–, que l’exalcalde va obligar a començar
equivocadament.
Un POUM marca com ha de ser el desenvolupament d’un municipi durant molts anys, i per tant, com
les lleis de rang superior obliguen, cal que sigui participatiu, sense apriorismes, consensuat i transparent:
tot el contrari d’allò que s’ha fet fins al moment.

Però, per sort, només tenim una aprovació inicial «sí, bwana» del ple i el dictador ha marxat. Per
tant, caldrà fer el treball necessari entre totes perquè el que s’aprovi provisionalment sigui diferent i
vagi en la línia de mitigar i adaptar-se a l’atzucac històric en el qual ens trobem.
L’emergència climàtica fa estralls. Les temperatures màximes i continuades mai vistes arruïnen les collites i porten la fam. La sequera buida els pantans i, ara

Cal un POUM que afronti
l’emergència climàtica amb
la màxima humilitat i imaginació
sí, ens recorden que només tenen reserves per un any.
També durant dècades ens han amagat que tantíssims
pobles no estaven connectats a la xarxa principal d’aigua potable. Aquest hivern el gas natural, el petroli i l’electricitat seran un luxe que molts no es podran permetre,
perjudicant la seva salut. I així un llarg reguitzell de desgràcies deliberadament ocultades que només es podran
intentar revertir amb un canvi de model radical.

Les millors

Cal un POUM que afronti tot això amb la màxima humilitat i imaginació possibles i que no parteixi d’una ordre militar a un pobre arquitecte, per
fer créixer el municipi artificialment a qualsevol
preu amb l’únic objectiu de pagar els deutes d’anys
de mala gestió.
Probablement, l’última oportunitat que ens quedi sigui una moratòria urbanística que permeti una
reflexió serena, profunda i valenta que conformi un
POUM aterrat a la realitat pel bé col·lectiu de Mollet.
Des de les organitzacions veïnals, instem els representants municipals a fer-ho i els oferim la nostra col·laboració, però com que encara no sabem l’abast de la renovació, des de la Federació d’Associacions Veïnals de Mollet del Vallès (FAVM) iniciem el nostre propi camí. Proposem un procés de
formació, reflexió i proposició que anomenem
«Quin Mollet volem?», que hem presentat fa pocs
dies i que s’allargarà durant alguns mesos amb xerrades, debats, tallers i documents temàtics sobre
equipaments, noves centralitats i connexions, sanitat, educació, cultura, esport, lleure, cohesió social, espais lliures, biodiversitat, gentrificació, sobirania alimentària, patrimoni, mobilitat, contaminació, serveis, comerç o indústria.

N

LA FOTO

Twitter (@RoyalFamily)

perles

o ha tornat a fer. El diputat del PP al Congrés Alberto
Casero, que va votar per error a favor de la reforma laboral
i en va permetre l’aprovació, ha comès un nou error: ha votat a
favor d’investigar el govern de Rajoy per l’operació Catalunya.

H

es marques de luxe acostumen a tenir un públic fidel,
però de tant en tant han de reinventar-se per
sobreviure. L’última pensada de Louis Vuitton ha sigut
vendre una bossa per recollir caques de gos. Val 900 euros.

L

er evitar que els seguidors del Celtic de Glasgow xiulessin
durant el minut de silenci dedicat a Isabel II, les autoritats el
van convertir en un minut d’aplaudiments... i els fans van
passar un minut cantant: “Si odies la família reial, pica de mans”.

P

a pel·lícula La platja va fer famosa la badia de Maya, a
les tailandeses illes Phi Phi, on encara avui es pateixen
les conseqüències de la massificació. Ara, 20th Century Fox
haurà d’indemnitzar Tailàndia amb 270.000 euros.

L
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Els semàfors

per Francesc Reina

pàgina 8

La Floristeria Tin Ram de Parets
ha complert 50 anys. Un quart
de segle que se celebrava
dissabte, amb una festa amb
desenes de clients, i que
converteix la botiga en un
dels establiments amb més
història del municipi.

Floristeria Tin Ram

Circ Cric

L’ombra d’un arbre

L’Ajuntament de Granollers
ha acabat les obres que han
omplert el carrer Carles Riba
de rampes mecàniques. Una
actuació que ajudarà els veïns
a accedir als equipaments de
la Font Verda i que la ciutadania
valora positivament.

Foto: Pexels

Aj. de Granollers

Safata d’entrada

pàgina 12

El Circ Cric torna a organitzar
el Festival Internacional de
Pallasses, que arriba a la 9a
edició. Una iniciativa pionera en
el món que reunirà centenars de
clowns i que pretén potenciar i
reivindicar la figura de la dona
en el món del circ.

El + llegit
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1

Anar en tren a Barcelona serà
una odissea fins al desembre

2

Accident laboral mortal a les Franqueses:
mor un operari en precipitar-se d’una teulada

3

25 anys cuidant dels més
malalts i de les seves famílies

4

Noves afectacions a Parets
per les obres de la C-17

5

Sant Fost busca algú que
regenti el bar de l’Ateneu

L’

estiu és el moment en
què tot madura. A la
seva amalgama de dies
ens porta el que cal. Ve de lluny,
sense presses, amb sàvia pau que
palpa la pell de l’aire i una sonoritat que cobreix trobades i encerta les esperes. El seu temps
descansa a la falda dels somnis,
empremta que dilata compassos
lents xiuxiuejant aromes a la
corda fluixa que fan caure els
desacords.
L’arbre és l’ésser més viu
que existeix, un punt d’acord, un
eix comú, la presència constant
del qual ens envolta per adoptarnos amb la seva abraçada. Contemplar-lo és un vici per a la imaginació, ens fa créixer les mirades, ens eleva en el seu fluir
ocult de llum i ombres. És l’eix de
la humanitat: ens alimenta, ens
escalfa, ens il·lumina, ens regula amb moltes funcions. No és
només poesia, és art i ciència; és
l’ànima dels fusters, barquers,
camperols, llibreters, estudiants,
motor del desenvolupament (tot
i la industrialització), encara
que no en som conscients. Hem
perdut la seva referència, ens fal-

ta el seu llaç educatiu, la seva
arrel entre nosaltres: es va
prohibir a escoles perquè podíem enfilar-nos i caure.
Però la canalla continua
jugant al seu costat i els vells
xerren sota les seves copes; donen testimoni de carícies, emparen vides solitàries, comparteixen regles. Al costat de la
seva pell es vessen els sentits:
s’escolten olors, es respira el
seu paisatge de silenci reposat.
Estar sota les seves branques
ens pot fer que s’escapi un sospir, un moment en què sentirnos relaxats, en calma, per
submergir-se en la lectura o en
el descans, a la xerrada íntima,
al joc, al passeig, a l’exercici…
Formem part de la seva ombra. Quan el sol estreny, la busquem, és un regal, tot i els artefactes que ens protegeixen de
la calor; ens parla des de la
seva saba profunda, ens anima

a recordar la nostra antiga relació. A través de les fulles
tremolen els versos, bateguen
com a germans l’afecte i la
identitat, imprescindibles per
plantar els anys.
Llibres com L’arbre de
John Fowles, o el del Joaquín
Araújo, o els de Francis Hallé
o Helena Attlee, el de Patricia
de Souza o Núria Ruiz, o de
Susanna Isern, contenen boscos on habiten les paraules. La
seva màgia, comenta Ignacio
Abella, ens ensenya que som la
millor parella de ball.
Vivim temps estranys pel
que es diu i el que es calla, desconcerta la manca de transparència i tant de pes acumulat.
Malgrat tot, els bufadors de
vols diuen que sota les seves
ombres hi ha una llar a la qual
només arribarem a través de
l’aferrament respectuós que
aixoplugui tant d’aire trencat.

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

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

A les xarxes

#EscolaEnCatalà

@marcarza: Després de 25 anys de soroll,
manipulació, milions, jutges i demagògia,
l’espanyolisme es manifesta contra la immersió i no arriba a 3.000 persones.

#CaosARodalies

@EstibadoraR: Usuaris de Rodalies, penseu que el que ha passat fins ara ha estat
un assaig d’Adif per poder suportar les
obres de la Sagrera.

#MascaretaFinsQuan?

@taniasarrias: O bé s’elimina la mascareta als transports públics o es controla
que la gent se la posi. Això d’ara no té cap
sentit.
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Cultura | La NauB1 torna a omplir-se de música

23 de setembre del 2022

A l’octubre comença la temporada de tardor-hivern de la NauB1, amb una
programació que s’allargarà fins a finals de gener i que inclou una dotzena
de concerts d’artistes com Els Catarres, Ladilla Rusa o Agua Bendita.

Granollers es compromet a
augmentar l’ús social del català
» Polítics locals han tirat endavant el Pacte Municipal per la Llengua
» Es proposaran accions per fer que es parli més català a la ciutat

LLENGUA4“L’estat de la llengua
catalana és divers, complex i en
alguns aspectes és delicat”. Així
ho assegura el secretari de Política Lingüística de la Generalitat,
Xavier Vila. Per això s’ha presentat un Pacte Nacional per la
Llengua, amb la voluntat de reflexionar sobre la situació del
català i fer propostes de millora.
Un pla amb el qual Granollers
s’ha compromès i que l’ha portat
a tirar endavant el seu propi Pacte Municipal per la Llengua.
Aquest es presentava dijous
passat, amb l’objectiu de signar, abans d’acabar l’any, un
document amb propostes que
augmentin l’ús social del català.
Una tasca de la qual s’encarregarà una comissió, formada per
un representant de cada partit
polític amb representació al consistori (menys Ciutadans, que
s’ha desmarcat del pacte), quatre regidors, un representant
d’Òmnium i dos tècnics.

Membres de la comissió. Foto: Ajuntament

Segons Pietat San Juan, directora del Centre de Normalització Lingüística de Granollers, a
la ciutat es parlen 102 llengües i
“el català ha de ser la llengua de
convivència de totes elles”. Per
això, la comissió començarà a
treballar amb els joves, les entitats,
el món socioeconòmic i els veïns,
amb la mirada posada en fer del
català la llengua predominant.
Per aconseguir-ho, ÒscarAdrià Ibáñez, cap de l’àrea de

Drets Lingüístics de la Plataforma per la Llengua, recomana
adreçar-se sempre en català i
mantenir-lo en la conversa. Un
pas “essencial”, tot i que a la comarca la situació del català “és
millor que a la resta del país”,
diu Ibáñez. Ara bé, “el fet que es
tiri endavant aquest pacte és
molt bona notícia i s’ha de celebrar, ja que sempre és molt important potenciar localment el
català”, conclou.

Ja funcionen totes les rampes
mecàniques de la Font Verda

Una rampa. Foto: Ajuntament

INFRAESTRUCTURES4Dimarts
s’inaugurava el darrer tram de
rampes mecàniques de la Font
Verda, a la part més baixa del carrer de Carles Riba. Una infraestructura que completa les obres
que s’han estat fent en els darrers
dos anys per facilitar la mobilitat
de tots els veïns del barri.
Fins ara, per accedir a equipaments com l’Arxiu Comarcal,
la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, el camp de futbol, el ce-

mentiri o el tanatori, s’havia de
patir una llarga pujada que, per
a alguns veïns, suposava un impediment. Però per fi tot el carrer ja està ple de rampes, dividides en cinc trams. Un fet que la
ciutadania agraeix, ja que, segons
Moisès Contreras, veí del barri,
suposa “una millora excepcional”.
Tot plegat, amb una actuació
que ha obligat a construir una
nova vorera de cinc metres i a reduir la calçada a un sentit.

Els partits locals trien els seus
candidats per a les eleccions

POLÍTICA4A menys d’un any
vista de les eleccions municipals,
els partits escalfen motors. Alguns
ultimant els detalls de la campanya i altres presentant els seus
caps de llista, la figura clau de cada
grup que lluitarà per l’alcaldia.
En el cas de Junts, Àlex Sastre tornarà a estar al capdavant del
partit. Així es confirmava dijous
passat al vespre en un sopar amb
associats i simpatitzants on l’actual portaveu del grup assegurava veure’s “en condicions, amb
fermesa, decisió i compromís per
tornar a encapçalar la candidatura

de Junts”. Un primer nom que se
suma al de Núria Maynou, que al
març ja confirmava que es tornaria a presentar per ERC, i també al de Jorge Pavón, que liderarà Ciutadans de nou, tal com
confirmava dimarts en un acte.
Tot plegat, a l’espera que la
resta de partits presentin els
seus candidats, ja que Primàries
engegava divendres la campanya
per triar el seu cap de llista, que
es votarà l’1 d’octubre. El PSC, tot
i que no ha fet el tràmit oficial de
la confirmació, tindrà l’alcaldessa Barnusell de candidata.

El govern vol unir Palou i el
Torres Villà amb espais verds

Dimarts, se celebrava un ple extraordinari. Foto: Ajuntament

POLÍTICA4L’equip de govern
vol crear una gran anella verda
que connecti Palou amb el Parc
Torres Villà. Una transformació
que obligarà a tenir més arbrat,
més carrils bici i menys trànsit,
per fer de Granollers una ciutat
més sostenible, travessada per un
gran eix verd que uneixi el centre
del municipi amb els afores.
Així ho avançava l’alcaldessa,
Alba Barnusell, al ple extraordinari que se celebrava dimarts per
parlar de l’estat de la ciutat. Una
trobada que té lloc cada setembre,
on els grups municipals fan propostes per millorar la ciutat.

En aquest sentit, Barnusell
llançava aquesta idea en resposta al canvi climàtic i aprofitant que ja està sobre la taula el
projecte de renaturalització del
Congost, que pretén unir el riu
i la ciutat amb més verd, i el del
cobriment de la via del tren,
que també inclourà més zones
verdes a la ciutat.
Tot plegat, de la mà d’una altra proposta per combatre la crisi de subministraments i que
consisteix a crear comunitats energètiques que permetin els veïns
beneficiar-se de l’energia solar
dels equipaments municipals.
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Educació | Èxit de l’inici de curs
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Dimecres, el regidor d’Educació, Raúl Broto, i del director de Serveis
Territorials del Vallès Oriental, Simó López, feien un acte per valorar l’inici de
curs a Mollet, que ha començat amb “bones sensacions i satisfacció”, deien.

El debat sobre l’habitatge
metropolità arriba a Mollet
» Dimarts, la ciutat acollia un acte amb experts en aquesta matèria
» Es presentava l’objectiu comú de fer assequible l’accés a l’habitatge
Olga García
MOLLET
L’habitatge és un tema que preocupa, i molt. No només als ciutadans, sinó també a les autoritats i a les administracions. Per
això, és una de les vuit missions
que inclou el Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic que s’està tirant endavant a
la regió metropolitana de Barcelona per aconseguir els objectius
de l’Agenda 2030.
En aquest sentit, cada una
d’aquestes missions s’està presentant a una ciutat de l’àrea metropolitana i no és coincidència
que Mollet acollís dimarts l’acte
que donava a conèixer “el repte
de l’habitatge adequat”. Una ciutat que vol crear més de 2.800
habitatges, dels quals gairebé la
meitat seran protegits.
UN SOSTRE PER A TOTHOM
Oriol Estela, coordinador general
del pla estratègic, era l’encarregat
d’introduir l’acte al Parc de les Pruneres, tot recordant dues coses: en
primer lloc, la importància de
“fixar uns objectius compartits”
perquè totes les accions i polítiques d’habitatge vagin en la mateixa direcció i, en segon lloc, la necessitat “d’innovar i buscar noves
fórmules d'habitatge assequible”,
com podria ser la utilització de
contenidors per fer habitatges o la
construcció amb fusta.
Aquests dos punts són “essencials” per aconseguir que el
2030 la població de la regió metropolitana de Barcelona que ha
de fer un esforç extra per pagar el

Dionisio, Javier Burón (gerent d'habitatge de l'Aj. Barcelona) i Estela. Foto: Aj.

lloguer i la llum, l’aigua o el gas, sigui inferior al 30%. L’objectiu
que els 199 municipis que participen en el pla s’han marcat, en un
context en el qual la majoria de
ciutadans d’aquestes poblacions
han de destinar més del 50% dels
seus ingressos al lloguer, segons
detallen les dades de l’IDESCAT.

LA DIFICULTAT DELS JOVES
En aquesta línia, l’alcaldessa, Mireia Dionisio, intervenia en una
primera taula de debat per parlar
dels joves. Un dels col·lectius que
pateix més aquesta sobrecàrrega
econòmica, ja que “a Mollet, un
10% de joves d’entre 25 i 34 anys
es volen emancipar i no estan
emancipats”, deia Dionisio.
Precisament, l’alcaldessa se
centrava en aquest problema per
donar-li resposta. D’una banda,
remarcant la necessitat d’actuar
municipalment, “però també globalment”, deia. Un discurs en la
línia del que després deia la influencer i TikToker Carla Galeote, que intervenia per denunciar
que els joves destinen gairebé
tres quarts del salari a l’habitatge

“i ni així podem trobar un lloguer en condicions o que no sigui
compartit amb 11 persones”.

HABITATGE PÚBLIC
Davant de tot això, diferents experts en matèria d’habitatge intervenien per proposar solucions.
Entre ells, la regidora d’Habitatge, Núria Muñoz, que parlava de
l’habitatge cooperatiu com una
proposta per garantir que tothom
pugui tenir un sostre, independentment dels seus ingressos.
Encara que també es parlava,
com no podia ser d’una altra manera, de l’habitatge públic.
En aquest sentit, Mollet
compta amb un 10% d’habitatges
públics, aproximadament, sobre el total d’habitatges de la ciutat. Sobretot, gràcies al barri de
la Vinyota, on precisament acabava la jornada. Una zona “amb
el 100% d'habitatge protegit”,
deia Dionisio, que es remunta al
1995, quan l’Ajuntament va expropiar els terrenys agrícoles
per aixecar, en primer lloc, 300
habitatges públics, i posteriorment un centenar més.

Una exposició de Plantada
recorda el llegat d’Abelló

CULTURA4L’Aparador del Museu Abelló acull des de dimarts i
fins al 27 de novembre l’exposició
Esborrany d’un inventari de coses estrictament visibles. Una interpretació de l’obra i de la figura
de l’artista molletà Joan Abelló,
feta per l’artista, poeta i periodista granollerí Esteve Plantada.
L’obra en si mateixa “és un
text visual”, comentava dimarts
Plantada en la inauguració. “Una
visió pròpia d’aquest gran artista”
que neix d’observar i de descriure el llegat històric, cultural i artístic que va deixar el molletà.

Precisament, en honor seu
s’ha tirat endavant el Cicle Diàlegs amb Abelló, dins del qual es
troba emmarcada aquesta exposició. Tot plegat, amb l’objectiu de recordar “l’Abelló persona,
artista i col·leccionista i com tot
plegat va marcar la seva vida”, comenta la regidora de Cultura,
Mercè Pérez. I és que cal recordar
que l’artista va ser una figura destacada dins del món de la pintura estatal i també de l’escriptura,
ja que va arribar a crear obres reconegudes que Plantada defineix com “un esclat d’estímuls”.

Miquel Iceta inaugurarà el
canvi de nom de la biblioteca

Miquel Iceta inaugurarà el canvi de nom. Foto: Guillem Roset/ACN

SOCIETAT4A partir de demà, la
Biblioteca de Can Mulà passarà
a dir-se Biblioteca de Can MulàJordi Solé Tura. Així es va
aprovar al ple del mes de març,
juntament amb dos altres canvis de noms de carrers i equipaments municipals que passaran a dur el nom de molletans
il·lustres. Un fet que portarà al
ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, a inaugurar aquest
equipament rebatejat.
L’acte serà a dos quarts d’onze i comptarà, també, amb la
presència de la família Solé Tura

i de representants municipals. I
és que a banda del canvi de nom,
s’inaugurarà l’Espai Jordi Solé
Tura, que estarà dins la mateixa
biblioteca. Un espai que inclourà els llibres que ell mateix va escriure o traduir i també llibres de
la seva biblioteca personal que
van ser cedits a l’Arxiu Municipal.
Tot plegat, en honor a qui es
considera “un personatge emèrit de la ciutat”, diuen des de l’Ajuntament, per la seva trajectòria com a polític, ja que va arribar a ser Ministre de Cultura del
govern de Felipe González.
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Igualtat | Parets impulsa un nou Pla d’Igualtat
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L’Ajuntament està organitzant un procés participatiu per crear un nou Pla
d’Igualtat i LGTBIQ+. Un document que es redactarà a partir de les
aportacions ciutadanes per fer de Parets un municipi més igualitari i divers.

Mig segle estimant les plantes:
la Floristeria Tin Ram fa 50 anys
COMERÇ4Era l’any 1972 quan
a Parets obria la Floristeria Tin
Ram. Un petit negoci que naixia
de l’amor per les plantes d’Ana
Ramon i que amb el pas dels
anys ha anat creixent, evolucionant i fidelitzant clients fins
a convertir-se en un dels pocs
comerços del municipi amb mig
segle d’història.
“Quan la meva mare va començar, el món de la floristeria
era molt diferent”, comenta Teresa Tintó, actual propietària de
la botiga juntament amb la seva
germana Matilde. I és que abans
a Tin Ram “es venien roses i poc
més i ara es fan rams de tot tipus”,
afegeix. Un ofici que ha anat canviant i, amb ell, també el negoci
familiar, del qual les germanes
Tintó se senten molt orgulloses.
“La mare ens va encomanar
l’estima per les plantes i ara, gràcies a ella i al seu caprici d’obrir
una floristeria, ens està anant
molt bé i ens estem guanyant la
vida amb un ofici molt maco”, explica la Teresa. De fet, la celebració del 50è aniversari, que es

Les germanes Tintó i en Rafa, al 50è aniversari. Foto cedida

festejava dissabte, va ser en honor
a ella. Una festa que va aplegar
desenes de clients que van convertir la jornada en un dia “molt
emotiu i especial”.
“Se’m posa la pell de gallina en
pensar que, amb les nostres flors,
hem acompanyat tanta gent en
els moments més importants de
les seves vides: naixements, aniversaris, casaments...”, diu Tintó.
I és que, segons explica, “saber

que fem feliços als nostres clients
des de fa 50 anys ens fa estar molt
agraïdes i contentes”.
Un fet que les empeny i les
motiva a seguir allargant la vida
del negoci familiar que, en algun
moment, haurà de viure un altre
relleu generacional. “Esperem
que en Rafa, un noi jove que
s’ha incorporat no fa gaire i que
ha estudiat floristeria, continuï
amb el negoci”, conclou Tintó.

Martí:“No tenir fons europeus
no altera el projecte del Tenes”

URBANISME4Parets no rebrà
els fons europeus Next Generation, de gairebé un milió d’euros,
que havia demanat per al projecte
del riu Tenes. Una notícia que, segons la regidora d’Urbanisme,
Rosa Martí, “no altera en res el
projecte perquè ja està finançat –amb fons propis i una subvenció de la Diputació de Barcelona– i l’obra està adjudicada”.
Així ho explica en declaracions a Línia Vallès. De fet, reconeix que tenien “pocs números”, tenint en compte que només
s’han adjudicat quatre d’aquestes
ajudes a tota Catalunya. Una situació que lamenten des d’ERC,

assegurant que s’ha perdut “una
molt bona oportunitat” per “la
precipitació i les errades a l'hora
de presentar la documentació”.
Per la seva banda, però, Martí desmenteix aquestes acusacions i afirma que “s’ha complert
amb tots els requisits”. Tot plegat
per aconseguir uns diners que, segons Martí, “s’haguessin fet servir per tirar endavant una segona fase del projecte o per fer-ne
d’altres”. “Tot i que l’important és
fer aquesta primera fase, que es
farà sí o sí, per veure com respon
el riu”, diu. “Després, amb el
temps, ja es veurà si cal fer més
coses o no”, conclou.

Imatge d’arxiu del riu al seu pas per Parets. Foto: ERC Parets
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Martorelles | Suport emocional per als cuidadors
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Aragonès inaugura l’exposició
dels cent anys de Derbi
MARTORELLES4El president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
va ser a Martorelles divendres
passat per inaugurar l’exposició
100 anys de motos Derbi amb
motiu del centenari de la mítica
marca catalana de motos.
Durant la visita, Aragonès va
posar de manifest el “pòsit” industrial del país, el qual ha permès situar Catalunya, segons
va dir, “en primera línia per
portar a terme la reindustrialització”. En aquest sentit, el president va lloar la trajectòria de
Derbi a l’hora de posar el seu
granet de sorra a l’avenç econòmic català. “Si avui a Catalunya
tenim una potència en l’àmbit de
la mobilitat elèctrica”, va recordar, “és perquè hi ha aquest pòsit de coneixement, de generacions i d’una xarxa d’empreses
que han fet que avui siguem líders en la fabricació de motocicletes i ciclomotors a Europa”.
Aragonès va comptar amb
l’alcalde, Marc Candela (ERC),
com a cicerone, durant una visita que va tenir lloc a Can Car-

L’Ajuntament de Martorelles ha tornat a posar en marxa el grup
de suport emocional per a persones cuidadores. Ho fa per cinquè any
consecutiu i amb la col·laboració de la Diputació i la Fundació Valiente.

El CinemaFost desmunta els
estereotips sobre la vellesa

SANT FOST4Arribar a la vellesa no vol dir, ni de bon tros, que
una persona no tingui res més
per aportar a la societat. Per tal
de fer créixer aquesta idea poc
estesa, el cap de setmana passat
es va celebrar la primera edició
del CinemaFost, un festival de
curtmetratges que enguany ha
centrat la seva temàtica en la tercera edat i els estereotips associats a aquesta.
L’entitat organitzadora, l’Associació Voluntariat Social per
Sant Fost, va celebrar una sessió
de projeccions el dissabte dia 17

de setembre, mentre que diumenge 18 va tenir lloc la gala
d’entrega de premis, en una cerimònia en la qual es van premiar
treballs com Fils Trencats, un
curt de Josep Oller que es va endur el premi a la Millor Actriu, interpretada per la protagonista
Montse Ribadellas. Per la seva
banda, el premi al Millor Documental va recaure en El Autobús,
una peça d’Alberto Peláez.
El CinemaFost és una iniciativa que va néixer a partir del
taller per a la gent gran que ofereix el Voluntariat Social.

Aragonès contempla els models exposats a la mostra. Foto: Generalitat

rencà i que va servir perquè el
president pogués contemplar,
de primera mà, els models històrics de Derbi.
“Rabasa Derbi és l’exemple
del que som capaços de fer: d’un
petit taller a l’èxit mundial”, va
destacar, per la seva banda, Candela. Amb tot, aquesta visita
s’emmarca en els actes de celebració del centenari de Rabasa

Derbi, un programa que s’ha
portat a terme gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i la resta d’entitats relacionades. De
fet, l’acte del divendres també va
comptar amb la presència de
Diego Fernández, president de la
comissió 100 anys de Rabasa
Derbi, que va tenir paraules de
record per als treballadors de
l’antiga fàbrica de motos.

Un fotograma del curt ‘Fils Trencats’. Foto: Jóvenes realizadores
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La cervesa de les colles triomfa
més enllà de la Festa Major
MONTORNÈS4Encara que la
Festa Major enfila la seva recta final, el record de la gresca quedarà
per molt temps guardat als paladars dels montornesencs. Com?
Doncs gràcies a les cerveses elaborades per les penyes Pere Anton i Els Bartomeus.
Per segon any, les colles del
municipi van col·laborar per
crear aquestes begudes elaborades per la cervesera rubinenca Bertus. La cervesa, que va ser
presentada el dissabte a la plaça de Pau Picasso, en la primera Fira de la Cervesa Artesana, el
BirraFest, va causar sensació.
“Va ser tot un èxit”, afirmen des
de l’Ajuntament per afegir que,
durant tota la tarda, centenars
d’assistents van voler provar-les.
Ho van fer en companyia d’espectacles de màgia, un concert
amb el grup T-NUE i un karaoke, i amb la presència de l’entitat sense ànim de lucre Pink
Boots Society, que dona suport
a les dones que treballen en el
sector cerveser i especialment en
el de la cervesa artesana.

Seguretat | Montornès, encara més vigilat

A les càmeres que hi ha avui dia a Montornès, en els pròxims mesos s’hi
afegiran nous dispositius de videovigilància per controlar set zones del
municipi. Tindran un sistema de reconeixement de matrícules.

Els comuns vallesans es
reuneixen a Montmeló

POLÍTICA4Montmeló va ser el
municipi escollit el passat cap de
setmana perquè els comuns del
Vallès Oriental celebressin una
trobada, que va tenir com a figura principal la presidenta de la
formació i líder del partit al Parlament de Catalunya, Jéssica
Albiach. L’acte va tenir lloc a la
Sala de la Concòrdia.
De l’àmbit local hi van ser,
entre d’altres, José Montero, alcalde de Montmeló, Eva Miguel, portaveu dels comuns a la Llagosta, i Jordi Manils, portaveu de
Canviem Montmeló.

La reunió va servir per posar
en relleu la importància del Vallès Oriental en l’estratègia de
país dels comuns. “És un pulmó
industrial”, va afirmar Albiach
referint-se a la comarca. “Necessitem una indústria forta i
comptem amb la comarca per
ajudar en aquesta transformació”, va afegir.
En paral·lel, la presidenta
de la formació va assegurar que
un dels objectius del partit és
“relocalitzar” les empreses a la
regió perquè “no es perdi ni un
sol lloc de feina”.

Les cerveses de les penyes Pere Anton i Els Bartomeus. Foto: Aj. Montornès

UNA PER A CADA COLLA
Les cerveses han agradat tant
que ja són 14 establiments de
Montornès els que les comercialitzen. Així, els veïns del
municipi poden decantar-se per
la cervesa de la colla dels Pere
Antons o la de la Penya Els
Bartomeus. La primera, batejada com a Summer Ale, és, en pa-

raules del consistori, “una cervesa rossa amb poc cos i amargor, però amb un bon equilibri
entre el malt i el llúpol i amb
aromes afruitades”. La segona,
que rep el nom de Gretel, és una
beguda de blat d’estil Dunkelweizen que, altre cop segons
l’Ajuntament, “té un lleuger
predomini del malt”.

Jéssica Albiach i José Montero, a la trobada municipalista. Foto: Canviem
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Ca n’Oller no tindrà finalment
un centre logístic d’Amazon
SANTA PERPÈTUA4Amazon no
instal·larà finalment un centre
logístic al polígon industrial de
Ca n’Oller, a Santa Perpètua, tal
com havia anunciat l’any passat.
La multinacional ha comunicat
la decisió en una carta adreçada
a l’alcaldessa Isabel Garcia
aquesta setmana.
Segons li han fet saber a
Garcia des de la companyia, els
motius d’aquest canvi de plans
tenen a veure amb la situació
econòmica global, un context
que ha portat l’empresa creada
per Jeff Bezos a fer una reorga-

La multinacional ha
fet una reorganització
que no només ha
afectat Santa Perpètua
nització que no només afecta la
planta de Santa Perpètua.
“Per a nosaltres sempre és
una satisfacció que s’implanti
una indústria a Santa Perpètua,

Santa Perpètua | S’ajorna la Canallada

El Festival Canallada no es farà diumenge i haurà d’esperar al
12 d’octubre. La previsió de pluja per a aquest cap de setmana
ha obligat l’Ajuntament de Santa Perpètua a ajornar-lo.

Més participants que
mai al Ral·li Fotogràfic

LA LLAGOSTA4La desena edició del Ral·li Fotogràfic de la
Festa Major de la Llagosta ha
aconseguit aplegar més participants que mai: un total de 27
persones. “Estem molt satisfets”, ha dit Isabel Moyano, presidenta del Foto-Club la Llagosta, que organitza el certamen
des de fa deu anys juntament
amb la Colla Gegantera.
Totes dues entitats van lliurar
els set premis de l’edició d’enguany divendres passat al saló de
plens de l’Ajuntament, en un
acte que va posar el punt final de-

finitiu a la Festa Major. En la categoria d’adults, els guanyadors
van ser Mercè García, Narciso Vicente i Miquel Rufach, mentre
que en la categoria júnior els
premis se’ls van endur Xavi Ruiz,
Biel Gilabert i Lua Abad. Els sis
guardonats van rebre un diploma
i un premi de cinquanta euros.
Pel que fa al premi que atorguen els gegants, la fotografia escollida va ser la de la júnior Carlota Martín. Aquesta imatge serà,
doncs, la que apareixerà al cartell de la Trobada Gegantera de
la Llagosta de 2023.

L’empresa finalment no aterrarà a Santa Perpètua. Foto: Aj. Santa Perpètua

perquè vol dir que els nostres polígons estan vius”, ha reconegut
a Línia Vallès l’alcaldessa, que esperava que l’arribada d’Amazon
al municipi pogués generar llocs
de feina entre els perpetuencs.
Sobre el futur de l’edifici del
polígon de Ca n’Oller –que s’havia construït pensant en les necessitats concretes del centre

logístic d’Amazon que al final no
serà–, l’alcaldessa intueix que el
propietari no tindrà problemes
per trobar una altra empresa que
s’hi vulgui instal·lar, ja que creu
que hi ha moltes companyies
que poden necessitar un centre
logístic de característiques similars. “No crec que li faltin
pretendents”, ha assegurat.

Els guanyadors del Ral·li Fotogràfic de la Festa Major. Foto: Aj. la Llagosta
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El Servei de Turisme del Consell Comarcal està treballant per millorar
la connexió entre els diferents camins i eixos fluvials de la comarca. Una
acció que contribueix a la millora de la mobilitat sostenible del territori.

La comarca torna a convertir-se
en un referent del circ femení
CULTURA4El Vallès Oriental
tornarà a convertir-se en el punt
de trobada de les millors pallasses d’arreu del món. I és que la
setmana que ve se celebrarà la 9a
edició del Festival Internacional
de Pallasses del Circ Cric, a Sant
Esteve de Palautordera. Un espai per reivindicar el riure com
una eina de cohesió, la igualtat
de gènere i la mirada femenina
en el món clown.
Precisament, aquest és l’objectiu del festival. Així ho confirma la directora del festival i codirectora del Circ Cric, Montserrat
Trias, en declaracions a l’ACN.
“Som un exèrcit de pau i de riure,
amb el valor afegit de ser dones”,
comenta. Però també un espai de
visibilitat per a les pallasses que tot
just comencen la seva carrera.
Així doncs, a partir de dimarts i fins al 2 d’octubre, la seu
del Circ Cric s’omplirà d’espectacles de tot tipus: actuacions satíriques sobre l’empoderament de
la dona, improvisacions, classes
magistrals i seminaris sobre l’humor... Tot això, culminat amb la
participació de Gardi Hutter, Ca-

Fins a 100 pallasses participaran en aquesta edició. Foto: Festival de Pallasses

therine Germain, Colette Gomette, Sari Mäkelä, Claudia Cantone o Flor, les caps de cartell d’enguany. Una programació de luxe
que, paral·lelament, es complementarà amb espectacles als carrers i a les places de Sant Esteve
de Palautordera.
En aquesta línia, al llarg de la
setmana les pallasses visitaran els
establiments locals, les escoles i interactuaran amb els vilatans per
“impregnar d'humor i d'absurd el
dia a dia del municipi”, diu Trias.

Actuacions espontànies que trauran somriures a centenars de veïns, però també a totes les persones i famílies que cada any venen
atretes per aquest festival que ja
s’ha convertit en tot un referent.
No només per ser una iniciativa
“pionera al món”, afirmen des de
l’organització, sinó perquè “de
pallasses n’hi ha poques”, afegeixen. Per això, “potenciar-les i reivindicar la tasca de fer riure des
de la condició de dona és tan important”, conclouen.

Famílies de Caldes redueixen
a la meitat la factura de la llum

Foto: Jordi Pujolar/ACN

ENERGIA4Ja fa gairebé mig
any des que Caldes de Montbui
va estrenar la Comunitat Energètica Local (CEL). Un projecte
que va portar a l’Ajuntament a
instal·lar plaques solars a sis
equipaments, per aprofitar una
part de l’energia generada per al
consum d’aquestes instal·lacions
públiques i per compartir l’altra
part amb un centenar de veïns
que paguen un “lloguer” per fer
servir les plaques.

El passat mes d’agost les famílies van rebre la primera factura amb descomptes, que en alguns casos arribaven al 50% en
comparació amb la factura de l’agost de l’any passat. Un fet que
demostra que la CEL és una
bona alternativa davant les energies tradicionals i que porta a
l’Ajuntament a seguir treballant
per instal·lar plaques a tots els
equipaments del poble i arribar
així a 500 veïns.

Nova iniciativa
per fomentar la
cultura de pau

El punt TIC de la
Garriga ja està
en funcionament

Dues jornades
dedicades
a l’energia

Nova campanya
de promoció
del comerç local

La Policia
Local reforça
la seva plantilla

Segona edició
dels tallers
afectivosexuals

CANOVELLES4Aquesta setmana el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canovelles ha estrenat les “Maletes didàctiques per la pau i la fi del racisme”. Una eina que ja es pot
trobar als diferents serveis socioeducatius municipals i que
consisteix en maletes plenes de
contes i novel·les, curtmetratges,
dinàmiques de joc, pel·lícules o
cançons relacionats amb la cultura de la pau.

LLIÇÀ DE VALL4Avui i demà,
Lliçà de Vall celebrarà la primera
Setmana de l'Energia. Unes jornades emmarcades en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i enfocades a explicar,
tant a empreses com a particulars, de quines opcions disposen
al poble per fer el canvi cap a l'energia sostenible. Tot plegat,
amb tallers, xerrades i conferències que es faran al Casal de
Joves El Kaliu.

LA ROCA4La Policia Local de la
Roca compta amb quatre nous
agents, que acaben de superar la
formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Unes
incorporacions amb l'objectiu
de millorar l'atenció a la ciutadania que se sumen a les tres de
l’any anterior i a les tres places
més que s’han d’obrir, de les
quals una de caporal i una de
sotsinspector.

LA GARRIGA4Dilluns, entrava
en funcionament el punt TIC de
la Garriga. Un espai per a totes
les persones interessades a millorar les seves competències
tecnològiques, situat a Can Raspall, on s’oferiran cursos i formacions tirats endavant per un
dinamitzador. Entre els més
destacats, un curs sobre l’ús
del mòbil, un altre de xarxes socials o un de creació de continguts interactius.

LLIÇÀ D’AMUNT4Sota el lema
“La tardor porta premi”, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
amb la col·laboració de l’Associació de Comerços i Serveis, tirarà endavant una campanya
per fomentar la compra als establiments locals de cara a la
tardor. Una iniciativa que comença avui i que s’allargarà
fins al 31 d’octubre, i que deixarà
premis (vals regal) de fins a
150 euros per als consumidors.

LES FRANQUESES4Durant el
curs actual l'alumnat del cicle
superior d'Educació Primària de
les cinc escoles de les Franqueses
participarà en les sessions d'educació afectivosexual organitzades per l'Ajuntament. Una iniciativa per fomentar el coneixement de la sexualitat com a eina
principal per a la prevenció i per
a l'abordatge del sexisme des de
la perspectiva de gènere.
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Handbol | Victor Vilà, nou director general del BM Granollers

Víctor Vilà és el nou director general del BM Granollers. Substitueix en el càrrec
a Josep Blanchart que, segons el club granollerí, va comunicar al president i a tota
la junta directiva la seva voluntat de fer un pas al costat “per motius personals”.

El somni d’Aleix Espargaró
» El pilot d’Aprilia es troba a 17 punts del líder, Fabio Quartararo, quan només queden 4 curses
» “La veritat és que em considero una persona molt optimista, i somiar és gratis”, confessa el granollerí
trobar aquesta estabilitat no és
fàcil", reflexiona el granollerí, un
pilot atípic i tan familiar que té
als seus, la seva dona, Laura
Montero, i els seus fills, Max i
Mía, al box i a l'hospitality. Li
agraeix "molt" a Massimo Rivola, CEO d'Aprilia Racing, que
li ho permeti.

Toni Delgado
GRANOLLERS
Quan l'observes parlant i comunicant, tard o d'hora, independentment de quin sigui el
seu discurs, acabes somrient.
Expressiu, rialler i autocrític,
Aleix Espargaró (Granollers,
1989) és un cant a l'autoestima.
"La veritat és que soc una persona molt optimista, i somiar és
gratis. La temporada és impressionant perquè estic gaudint
moltíssim pilotant, que és el
que més m'agrada, i els resultats,
a sobre, ens acompanyen", li
confessa el granollerí a Uri Puigdemont i Germán Garcia Casanova en una conversa per a
Motorsport.com España.
Espargaró viu el millor curs
de la seva carrera a MotoGP, la
màxima categoria: és tercer del
Mundial a 17 punts del líder, Fabio Quartararo, i a 7 del segon,
Francesco Bagnaia, i n'hi treu 31

“La temporada és
impressionant perquè
estic gaudint moltíssim
pilotant”, reconeix
a Enea Bastianini, quart classificat. No només va molt de pressa, sinó que frueix com mai
sense oblidar-se d'una frase que
té com a capçalera: "Al final, per
bo que sigui l'indi, sense fletxa,
en aquest esport, no vas molt lluny". Es refereix al fet que les peces han d'encaixar, hi ha d'haver

Aleix Espargaró durant un moment del GP d’Aragó del passat cap de setmana. Foto: MotoGP

harmonia i sintonia, "has de
sentir-te part de la moto".
Malgrat que defensa que
sempre ha estat necessària una
màquina bona, adverteix que hi
va haver "altres èpoques" en
què "una moto potser no tan
bona" podia guanyar "igualment" perquè la pilotaven esportistes "extraordinaris". En
menciona tres: Marc Márquez,
Valentino Rossi i Casey Stoner.
"Ara hi ha una igualtat brutal i detalls com l'harmonia al
box, la confiança amb els tècnics, amb cada peça de la moto
o amb tu mateix poden ser decisius. Entre el vuitè o el novè i
fer podi o guanyar no hi ha
tantíssima diferència", enraona
Espargaró, que diumenge passat a Alcañiz (GP d'Aragó) va su-

mar una brillant tercera plaça.
El seu sisè podi del curs (un
triomf a l'Argentina i cinc tercers llocs). Cap altre pilot del

Cap altre pilot de
MotoGP ha puntuat en
totes les curses del curs
com ho ha fet Espargaró
campionat ha puntuat en totes
les proves com ha fet Espargaró. Quartararo, per exemple,
va abandonar als Països Baixos
i a l'última cursa. Cap rival,
però, té més empenta que Bagnaia, capaç de guanyar quatre
de les darreres cinc proves i
retallar-li fins a 81 punts al líder.

El botí d'Espargaró podria
ser fins i tot més gran si, com reconeix, no hagués comès "aquell
error" a la FP4 al circuit de Silverstone (Anglaterra). "Abans de
fer-me mal [amb una caiguda
molt aparatosa] creia que tenia
prou velocitat per guanyar una
prova que vaig competir molt
malament i, així i tot, només vaig
entrar a quatre segons del vencedor. També podria haver guanyat la cita anterior, a Assen, als
Països Baixos [va tenir un xoc
amb Quartararo]", valora.
TROBAR L’EQUILIBRI
Reconeix que cada persona ha
de trobar el seu equilibri i que a
ell li ha costat molt fer-ho. "He
patit molt en els últims anys
amb l'Aprilia i la veritat és que

PAU I TRANQUIL·LITAT
"Al final [tenir a prop la família]
em dona una espècie de pau,
tranquil·litat i estabilitat, i molts
cops, quan no m'acaba de sortir
bé alguna cosa, et fa veure quines
són les prioritats. I quan les coses funcionen, com després d'un
podi, fa que no li donis tanta importància", afegeix Espargaró,
que a finals de maig va renovar
amb l'equip fins a l'any 2024. Un
dels seus motius va ser la relació
humana que té amb Aprilia. Li
permeten ser ell en tot moment.
Somia a poder agrair aquesta complicitat coronant-se campió del Mundial. Els circuits de
Motegi (Japó, aquest cap de

El granollerí té a la seva
família, la seva dona
i els fills, al box i a
l’hospitality d’Aprilia
setmana), Chang (Tailàndia),
Phillip Island (Austràlia), Sepang (Malàisia) i Ricardo Tormo
(València) dictaran sentència.
"Estic convençut que aquest
campionat es decidirà l'últim
dia i a última hora. A pista serà
divertit...", pronostica, ambiciós, Espargaró.
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| Freedom Planet 2
Posa’t a la pell d’una noia drac i dels seus amics en aquest joc de
plataformes a gran velocitat inspirat en Sonic. Per a PC, Xbox, Switch i PS.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@Revela_T)

El crim de la Guàrdia Urbana és un dels successos
que més interès ha despertat en els últims anys a
casa nostra. Prova d’això és l’èxit dels quatre capítols especials que el programa Crims hi va dedicar
l’any passat, com també ho és el fet que Netflix hagi
decidit fer-ne una minisèrie. En aquesta adaptació,
que s’ha començat a rodar aquesta setmana a Barcelona i que durà per títol El cuerpo en llamas, l’actriu Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989)
interpretarà l’agent Rosa Peral. Aquest sucós paper
se suma a una llarga llista de personatges inoblidables als quals ha donat vida Corberó, com la famosa
Tokio de La casa de papel o la mítica Ruth de Física o
química. En aquesta ocasió l’acompanyarà el barceloní Quim Gutiérrez, que donarà vida al guàrdia
urbà Albert López. Tot i que Netflix ha anunciat els
dos noms, el comentari més repetit a les xarxes
ha estat que la tria de Corberó és tot un encert.

Revela’T Circuit
El festival Revela’T Circuit, organitzat per l’Associació Fotogràfica Espaifoto, celebra aquest any la seva desena
edició sota el lema Tempus fugit, una reflexió sobre el pas
del temps. La proposta es desplega principalment a la Fàbrica Cal Garbat de Vilassar de Dalt, però també a altres
punts del mateix municipi, a Barcelona (la capital acull
nou de les exposicions programades), a l’Hospitalet de
Llobregat, a Premià de Mar i en altres localitzacions, com
Madrid o Burgos. Les exposicions van començar el passat
dia 10 de setembre i s’allargaran fins al 2 d’octubre.

Llibres

?

Ú R S U L A

QUI ÉS

...

És coneguda arreu del món per ‘La casa de papel’

Ser l’escollida per interpretar Rosa Peral

QUÈ HA FET

Protagonitzarà una minisèrie del crim de la Guàrdia Urbana

...

A LES XARXES

Teatre

C O R B E R Ó

Ser una actriu d’èxit global

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Impaciència

Estan desitjant veure la minisèrie ‘El cuerpo en llamas’

Música

Pelis i sèries

L’artefacte
Josep Ortiz

La meravellosa família Hardwicke
Christopher Durang

L’última nit d’estiu
Massaviu

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre

Durant la Segona Guerra Mundial, el físic hongarès András Éber va participar en
la construcció de les primeres bombes
atòmiques. Vint-i-sis anys més tard, decideix escriure les seves memòries i fa un
descobriment desconcertant que capgirarà la visió que tenia de la seva pròpia
vida: la seva estimada Ari no va morir durant la guerra, sinó que encara és viva.

David Selvas dirigeix aquesta comèdia
de Christopher Durang que gira entorn
de les relacions de tres germanes solteres de mitjana edat, dues de les quals viuen juntes, i té lloc durant una visita de
la tercera, Masha. Totes tres discuteixen
de les seves vides i dels seus amors, i Masha amenaça de vendre la casa.
A la sala Villarroel de Barcelona.

Massaviu fa les coses amb sentit, per això
la data escollida per publicar el seu nou
disc, L’última nit d’estiu, ha estat el 22 de
setembre (efectivament, la darrera nit de
l’estiu). A més, el grup va anunciar l’àlbum
amb un vídeo que combina imatges estiuenques carregades de nostàlgia amb
reflexions de diverses persones sobre les
seves últimes nits d’estiu.

Raphi és una persona jove, andrògina i
una mica naïf. Escriu poemes i somia
amb enamorar-se del seu príncep blau.
De la seva França natal es muda a Barcelona, on la realitat no és com esperava. Després de ser diagnosticada de
disfòria de gènere, començarà un viatge dur per descobrir i assumir quina és
la seva identitat real.
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ESTILS DE VIDA
Sobreviure al retorn a la rutina
Foto: Pexels

i

BENESTAR

es vacances són un parèntesi necessari en la nostra vida
quotidiana. Una pausa en la rutina que, paradoxalment,
ens permet continuar assumint-la. Però no ens enganyem:
sortir d’aquest oasi de tranquil·litat i tornar a la voràgine de les
obligacions és un xoc que costa d’afrontar. I aquí és on arriba l’anomenada síndrome postvacacional.
Per combatre-la, hi ha alguns consells senzills que poden
marcar la diferència. El primer que necessites és un canvi de xip,
i això passa per deixar de queixar-te: el que diem en veu alta i a
nosaltres mateixos és important. En comptes de parlar negativament del retorn a la rutina, parla positivament de les vacances i
sigues conscient dels bons moments que has viscut. I recorda
que tornar a la feina vol dir que, efectivament, tens una feina.
D’altra banda, sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà
rendir al 100% els primers dies, però t’hi adaptaràs. En la mateixa línia, cuida’t i descansa, i no comencis el curs dormint menys
hores de les necessàries (set o vuit). I, per acabar, gaudeix dels
caps de setmana com si fossin unes petites vacances, fent plans
i activitats que et motivin, desconnectant i descansant.

Les claus
CANVI DE XIP

Deixa de parlar negativament del retorn a la rutina i parla
positivament de les vacances i del fet de tenir feina

COMPRENSIÓ

Sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà rendir
al 100% els primers dies, però t’hi acabaràs adaptant

DESCANS
OCI

Cuida’t i sigues conscient de la importància del descans:
no comencis el curs dormint menys hores de les necessàries
Gaudeix dels caps de setmana com si fossin petites vacances,
fent plans i activitats que et motivin, desconnectant i descansant

Foto: Pexels
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