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Reivindiquen el dret a tenir
relacions sexuals i afectives
de les persones discapacitades

Els Pets, amb Lluís Gavaldà
al capdavant, conquisten
l’Auditori de Granollers

líniavallès
22 anys

18/11/2022 · Núm. 839 · liniavalles.cat

Una història d’èxit
4 El gegant farmacèutic Grifols celebra aquest

4 Un extreballador i dos treballadors expliquen

Fotos: Sílvia Ferran i Arxiu
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Matrimoni inseparable
» La planta que el gegant farmacèutic Grifols té al polígon de Llevant de Parets celebra els 50 anys
» Un extreballador i dos treballadors expliquen la seva trajectòria a la fàbrica i l’evolució de la companyia
Olga García
PARETS
Era l’any 1972 quan l’empresa
Grifols s’instal·lava a Parets, al
polígon de Llevant, on aixecava
la seva segona planta després
d’haver obert la primera el 1958
a Barcelona. Una fàbrica que
naixia per augmentar la productivitat de la companyia i que
aquest mes ha celebrat mig segle
d’història, de la qual Jose Castro,
Nil Gómez i Adrià Batalla, treballadors i extreballadors de
l’empresa, n’han format o en
formen part. I és que, tal com expliquen tots tres a Línia Vallès, en
aquests 50 anys la companyia ha
evolucionat fins a convertir-se en
el gegant que és avui dia i ells ho
han vist i ho han viscut en primera persona i des de dins.
TOTA LA VIDA A GRIFOLS
Jose Castro, extreballador molletà
de Grifols, va començar a treballar a la planta de Parets l’any
1977. En concret a l’àrea administrativa, al departament de
vendes. Tot plegat en un moment
en el qual la companyia “encara
era una empresa molt familiar”,
recorda, instal·lada en una zona
de Parets “envoltada de camp que
encara estava sense asfaltar”,
afegeix Castro.
En aquest sentit, durant els
seus primers anys a Grifols, Castro es va encarregar d’importar dels
Estats Units reactius per fer anàlisis clíniques i de distribuir-los a
Espanya i, després, va encarregarse de controlar l’estoc de totes les
delegacions que l’empresa tenia a
l’Estat. “Però és clar, en aquell
moment la tecnologia encara estava molt poc avançada i la informàtica tot just començava a funcionar, fent que les tasques que fèiem fossin molt diferents de les que

Equip de govern i membres de Grifols a la planta de Parets el dia de la celebració del seu 50è aniversari. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament

es fan ara”, recorda el molletà, que
després va passar a l’àrea de fabricació on va acabar de supervisor fins a prejubilar-se el 2015.
Segons explica a aquesta publicació, durant els 38 anys que va
estar treballant a Grifols va veure
com l’empresa creixia progressivament en nombre de treballadors
i també en nombre de fàbriques.
“De fet, va haver-hi una època que
creixia a un ritme descomunal”,
comenta. Tot i que “part d’aquesta evolució va ser gràcies al nostre

Grifols s’instal·lava a
Parets el 1972 amb un
centenar de treballadors
i ara en té milers
esforç, a totes les hores que treballàvem i a l’estrès al qual estàvem sotmesos en moltes ocasions”, afegeix. Una feina de la qual
ara Castro se sent “molt satisfet i
orgullós”, ja que considera que va
posar el seu granet de sorra per
contribuir al creixement de l’em-

presa. “A més sempre em vaig sentir molt ben valorat i van confiar
molt en mi”, conclou.

MITJA VIDA A GRIFOLS
Un altre testimoni, que en aquest
cas encara continua formant part
de l’empresa, és en Nil Gómez, que
viu a Barcelona, però que treballa
a la planta de Parets des de fa 18
anys com a operari. “I tant de bo
poder jubilar-me aquí perquè la
veritat és que, tot i que es treballa
molt, les condicions són molt bones”, comenta a Línia Vallès. “No
només pel sou, sinó perquè l’ambient laboral és bo i el tracte amb
els caps també”, afegeix.
En aquest sentit, la seva feina
consisteix en torns rotatius de
dotze hores durant els quals controla les màquines que filtren el
plasma. “Però des del primer dia
fins avui m’han estat formant i hi
ha hagut una evolució constant en
el meu dia a dia a Grifols”, comenta. Un fet que Gómez considera “molt positiu”, ja que “si tens
els teus treballadors contents i
senten que estan en contínua millora, la feina surt millor i és més

fàcil tenir èxit i créixer”, considera. Una evolució que precisament
l'operari ha vist des de dins, ja que,
quan ell va entrar a la planta “la
presència internacional de Grifols
encara era molt reduïda”, diu.
“Però, en qüestió de pocs anys, s'ha
posicionat com una empresa capdavantera al món”, conclou.

ATERRANT A GRIFOLS
En el cas de l’Adrià Batalla, de Granollers, va entrar a Grifols Parets
abans de la pandèmia, l’any 2019,
com a enginyer i des de llavors diu
que està “molt content” amb la feina. “Em va costar molt entrar, perquè has de passar diverses entrevistes i processos de selecció, però
un cop ets dins és brutal”, comenta. “No només perquè et deixen molta llibertat per fer i desfer
i perquè valoren molt la teva opinió, sinó perquè et fan sentir que
formes part d’una cosa molt gran
i important”, afegeix. Un fet pel
qual li agradaria tenir una trajectòria llarga a la companyia, arribant a accedir a càrrecs més alts.
“A mi també m’agradaria dir en un
futur, com poden dir alguns com-

panys que porten més temps, que
he contribuït en l’expansió de
Grifols”, conclou.
PER MIG SEGLE MÉS
En aquest sentit, tot i que cap dels
tres testimonis va poder assistir
a l’acte que se celebrava dijous
passat per celebrar el 50è aniversari de la planta de Parets, la
cúpula de l’empresa i els membres de l’Ajuntament no hi van
faltar. Entre altres, l’alcalde, Francesc Juzgado, que destacava el suport que el consistori sempre ha
donat a l’empresa i el seu compromís per “seguir treballant plegats”, fomentant “l’ocupació, la
competitivitat i la innovació”.
Tot plegat, mentre el conseller
delegat de Grifols, Raimon Grifols, remarcava la voluntat de
l’empresa de seguir creixent al territori, on “sempre” s’han trobat
“benvinguts”, deia. Un municipi
que s’ha convertit en la casa de la
multinacional i que espera continuar veient com Grifols segueix
creixent i, per tant, assegurant a
Parets un “futur econòmic esperançador”, concloïa Juzgado.
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La lupa

Clarobscurs climàtics
Foto: Pexels

per Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

A

ra fa un any es va tancar en fals la darrera
Cimera del Clima a Glasgow i, de nou, els països tornen a reunir-se al Caire, Egipte. La
COP27 té per objectiu abordar, per enèsima
vegada, l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic.
En el record, però, persisteix el desenllaç amarg de
Glasgow amb la signatura del Pacte pel Clima, un
acord rebaixat en el darrer minut que va satisfer els
països del nord, va decebre els països del sud i va indignar les organitzacions activistes. Quin serà, aquest
cop, el desenllaç?
A Egipte, les expectatives són altes, especialment
perquè s’organitza a l’Àfrica, un dels continents més
vulnerables al canvi climàtic i, paradoxalment, el menys responsable de l’escalfament global. Però, també, perquè es preveu que a la COP27 s’escenifiqui un
avenç en la lluita contra la desforestació tropical. Si
serà un èxit o no dependrà, com en totes les cimeres,
de la delegació a qui ho pregunteu.
De fet, en les Cimeres del Clima conviuen dos patrons de negociació entre els estats participants.
D’una banda, els països del nord, responsables del volum més gran d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, contemporitzen i condicionen les polítiques de reducció de les emissions als costos econòmics que això
els suposa. I, d’altra banda, els països del sud global,
els més afectats pel canvi climàtic, reclamen del
nord les accions i compensacions necessàries per fer
front als impactes d’una crisi que no han generat.

No oblidem que la fita és aconseguir limitar l’escalfament del planeta en 1,5 °C. Tanmateix, Nacions
Unides ja ha afirmat que les emissions l’any 2030 seran superiors a les del 2010, cosa que fa difícil complir
aquest objectiu. Ningú no s’atreveix a plantejar si hem
superat el llindar de no retorn per assolir la limitació
de l’increment de les temperatures en 1,5 °C. Així i tot,
és difícilment imaginable aturar, d’un dia per l’altre, la
inèrcia d’un sistema econòmic mundial que no ha fet
cap senyal real de reducció de les emissions.

En aquest clarobscur climàtic,
soc dels que pensa que de poc
serveixen les Cimeres del Clima
Què podem esperar, doncs, de la Cimera del Clima d’Egipte? En primer lloc, és important destacar
que Rússia, la Xina i l’Índia, països altament emissors,
no hi participen i que el context geopolític internacional es troba tensat per la guerra a Ucraïna i per la
crisi energètica. En conseqüència, l’escenari no és favorable per a acords transversals i vinculants per arribar més lluny en la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes.
Per aquest motiu, sabent que els compromisos
seran paper mullat, en la Cimera del Clima s’in-

Les millors

tensificaran les polítiques de greenwashing o ecoblanqueig per part dels dirigents dels estats participants. De la mateixa manera, els Estats Units d’Amèrica intentaran reforçar el lideratge tecnològic
amb iniciatives miraculoses per avançar en la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic.
Aprofitar l’emergència climàtica per ampliar mercats i beneficis és la recepta dels grans poders econòmics. Què pot sortir malament?
En aquest clarobscur climàtic que vivim, soc dels
que pensa que de poc serveixen les Cimeres del Clima, tot i l’esforç de totes les organitzacions que hi participen. No deixa de sorprendre’m que des de la primera COP a Berlín, l’any 1995, fins avui, els acords no
hagin suposat un punt d’inflexió en l’escalfament del
planeta o en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. I qui dia passa any empeny.
Aquest estiu, a Europa hem viscut el que significa
el canvi climàtic. Així i tot, només hem vist la punta de
l’iceberg. Per tot això, en aquest present que ens ha tocat viure, estem obligades a escollir entre dues opcions:
o esperar assegudes veient arribar la sacsejada planetària o empènyer col·lectivament per transformar la realitat. No tinc cap dubte que moltes activistes i personal tècnic es deixaran la pell a la Cimera del Clima a
Egipte per un futur vivible en aquest planeta. I, tot i el
desencís que ens pot generar la situació, per elles i per
les que vindran, deixem el fatalisme per a temps millors que ara cal que no les deixem soles.

N
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LA FOTO

Sagrada Família

perles

n jove es dispara accidentalment un tret al penis i acaba
detingut per dur una arma sense llicència. Va passar a
Novelda (Alacant), on li van haver de reconstruir el membre en
una operació de 4 hores. Hi ha dies que és millor no llevar-se.

U

ts el president de la principal potència mundial, has
d’intervenir en una conferència a Cambodja i, quan
arriba el teu torn, t’equivoques i parles de Colòmbia.
Efectivament, Joe Biden ho ha tornat a fer. Quina sorpresa.

E

es converses dels grups familiars a WhatsApp són or. Un
usuari n’ha compartit una en què la mare anuncia que
comença les classes d’anglès i tots li desitgen sort. En acabar, li
pregunten “How was the first day?” i ella respon amb un “Yes”.

L

es rates es mouen al ritme de la música igual que ho fem
els humans. Ho demostra un estudi de la Universitat de
Tòquio fet amb deu rates i vint persones. Ja que sembla
que hi hem de conviure, està bé que siguin divertides.

L
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Els semàfors
Roca Umbert ha impulsat una
nova edició del projecte Parelles
Artístiques, que posa en contacte
artistes i persones amb
problemes de salut mental
perquè creïn obres d’art junts.
Un procés que els fa millorar
el seu benestar emocional.
pàgina 8

La Fundació Sanitària Mollet
ha rebut un guardó per les
teràpies assistides amb gossos
que fa amb usuaris dels centres
que gestiona. En concret, amb
gent gran i amb persones amb
discapacitat intel·lectual i amb
problemes de salut mental.

FSM

pàgina 10

La planta que Grifols té al
Polígon de Llevant de Parets
celebra els 50 anys. Mig segle
durant el qual la multinacional
ha anat expandint-se, mostrant
en tot moment el seu
compromís amb el municipi,
que ja és com casa seva.

Grifols

pàgina 12

El + llegit

líniavallès.cat

1

L’AP-7, limitada a 100 km/h
al seu pas per Mollet

2

Palou Nord de Granollers, un pol
d’atracció logístic a tocar del camp

3

ERC i EUiA aniran junts a les
eleccions municipals de Mollet

4

Nova campanya comarcal
per fomentar el reciclatge

5

Grifols celebra mig segle
de presència a Parets

Influencers sota sospita
per Susana Pérez

S

embla que si un no arriba a
final de mes no és pels augments dels preus dels aliments i pels baixos salaris, sinó
perquè vol. Un és pobre perquè ho
desitja. Així estan les coses si ens
endinsem en l’ecosistema informatiu dels més joves, on hi ha dues
tendències en alça relacionades
amb el mercat laboral. La primera és la creença que qualsevol es
pot fer ric comprant quatre criptomonedes. La segona, que cal
treballar d’allò que ens fa feliços. En
suma, un còctel Molotov que
atempta contra la salut financera
i emocional de milers d’ànimes vulnerables que pul·lulen per l’entorn
virtual buscant solucions fàcils a
problemes complexos i ancestrals.
A principis d’octubre, la influencer Kim Kardashian, amb
més de 330 milions de seguidors a Instagram, acceptava pagar una multa d’1,26 milions de
dòlars per haver promocionat
productes financers sense advertir-ho. I és que als Estats Units,
bressol del capitalisme i, en conseqüència, de la publicitat, es poden anunciar moltes coses lliurement, tan lliurement que de vegades els anuncis estan sota la sospita de ser mentida, però amb la
salut i la butxaca no s’hi juga. En
aquests sectors, la regulació és
més estricta. I si no, que ho preguntin a la Kardashian…
A casa nostra, la setmana passada la Comissió Nacional del

Foto: Pexels

Roca Umbert

La clau

Mercat de Valors (CNMV), que
vetlla pel bon funcionament del
sistema espanyol, anunciava que
hi havia 50 influencers sota sospita per no complir la normativa. Les recomanacions demanen
informar de manera clara, exacta
i objectiva sobre els productes financers, i sense cap mena de
conflicte d’interès. De moment,
la CNMV només els exigirà que
compleixin el reglament, però en
un futur podria sancionar-los.
Pot semblar poca cosa, però és
un primer pas per aturar aquesta mena d’estafes digitals que fan
forat entre els més joves.
Per detectar si un es troba
davant d’un estafador, els experts amb una sòlida formació
financera i allunyats dels focus
de YouTube recomanen evitar
els cants de sirena que venen duros a quatre pessetes i fugir dels
influencers que asseguren no
donar consells financers, però
que després no fan altra cosa que
parlar meravelles d’invertir els
diners aquí o allà. A més, alerten de l’efecte crida que tenen alguns d’aquests vídeos o canals
centrats en una única moneda,
ja que acaben convertint-se en
una cambra de ressonància on

un només escolta allò que vol escoltar i acaba prenent decisions
molt arriscades. Si algú obre
un canal per parlar d’una criptomoneda i reuneix una comunitat de 200.000 persones, és
molt difícil que sigui crític amb
aquella cripto. Si la moneda
cau, el canal també i, conseqüentment, el negoci i l’influencer ho perden tot. És un peix
que es mossega la cua.
Menys preocupant en el fet
material, però igualment perjudicial en qüestions de l’ànima,
són els influencers que han popularitzat la dita “treballa d’allò
que t’agrada i no treballaràs
mai”. Avui dia ser feliç no és una
aspiració, sinó una obligació, i
si no duus un somriure les 24
hores del dia, has fracassat. La
majoria dels mortals no poden
assolir aquesta màxima de la felicitat a la feina i han de conformar-se a fer alguna cosa que
els reporti un salari. Ni més ni
menys. A més, fins i tot quan
s’assoleix la màxima es cau en
una paradoxa: i és que si treballes d’allò que t’agrada, acabes
treballant sempre. I si no, que
ho diguin als influencers que ara
la CNMV vol advertir.

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

#DelicteDeSedició

@OscarAndreu: Sospito que si derogar la
sedició ens acostés un mil·límetre a la sobirania, a l’autodeterminació o a la independència de Catalunya, no es faria ni de conya.

#RepetirElJudici

@CatalunyaRadio: El Suprem ordena al
TSJC repetir el judici contra la Mesa del
Parlament del 2017 per falta d’imparcialitat de dos magistrats.

#ElMundialDelsMorts

@OriolMalet: Expliqueu-me les milongues que us doni la gana, però el món
del futbol fent un mundial a Qatar ho diu
tot i ho és tot del que representa.
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Política | El president Aragonès, a Granollers

18 de novembre del 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Salut, Manel
Balcells, presentaran oficialment aquesta tarda en un acte a la sala Tarafa a la
republicana Núria Maynou com a candidata a l’alcaldia d’ERC Granollers.

El comerç veu amb bons
ulls l’obertura d’AliExpress
» La ciutat acull una de les poques botigues que la marca té a l’Estat
» El comerç local pensa que és positiu perquè atraurà més gent

COMERÇ4El gegant asiàtic de
comerç electrònic AliExpress té
una desena de botigues físiques a
Espanya. En concret, a grans centres comercials de grans ciutats
com Sevilla, Madrid i Barcelona.
Però des de fa només una setmana, també en té una al centre de
Granollers, a la plaça Maluquer i
Salvador. Un local que es configura com el primer que la marca
té a peu de carrer a tot l’Estat i que
en cap cas espanta el comerç local.
Així ho asseguren a Línia Vallès des de l’associació de comerciants Gran Centre, que veu l’obertura d’AliExpress com un fet
positiu perquè, d’una banda,
“dona valor a la plaça” i a tots els
comerços i establiments que hi ha
al seu voltant i, de l’altra, perquè
“atraurà més gent” que passejarà
pel centre de la ciutat i entrarà a
la resta de botigues. Un pas, per
tant, que consideren una “oportunitat” i que respon a l’estratègia
que l’empresa està seguint per “ar-

La botiga ha obert al local on estava instal·lat Xiaomi. Foto: Línia Vallès

ribar a més clients” diu William
Wang, Director General d’AliExpress a Espanya, Itàlia i França.
Precisament, un dels clients
que va fer cua per entrar a la botiga el dia de la seva inauguració
va ser el granollerí Guillem Pineda que confessa a aquesta publicació que només ha comprat un
parell de vegades a AliExpress
“perquè els productes tarden molt

a arribar”, però que a partir d’ara ho farà molt més en tenir un espai físic on dirigir-se.
Tot plegat mentre l’Ajuntament no s’ha pronunciat sobre la
presència d’AliExpress a la ciutat,
ja que no ha contestat a la pregunta que li ha traslladat aquest
mitjà sobre si l’activitat del gegant
xinès serà positiva o negativa per
a Granollers.

Els Pets fan vibrar el Teatre
Auditori amb el seu nou disc

Concert. Foto: Judit Sabate/Els Pets

MÚSICA4Tot el públic del Teatre
Auditori en peu, cantant i ballant
al ritme del més nou del pop-rock
català. Això és el que van aconseguir Els Pets al concert que van fer
divendres a Granollers. Una actuació on van presentar el seu nou
disc que es configura com el tretzè de la seva trajectòria.
Segons explica el mateix
grup, el seu nou treball està format per dotze “cançons curtes i
directes” que tenen “un punt

extra de vitalitat” i que recorden
els seus orígens tal com insinua
el títol del disc, 1963, que és
“l’any zero” dels tres components de la banda i el del naixement del gènere que toquen. Un
conjunt de peces noves que el
grup ha portat aquest estiu als escenaris i festivals més importants
del país i de les quals van gaudir
centenars de granollerins, que
també van escoltar algunes de les
cançons més mítiques dels Pets.

El pressupost de la ciutat
creix lleugerament

CIUTAT4El pressupost municipal
del 2023 serà un 7,5% més alt que
el d’aquest any, és a dir, de dos
milions més. Un augment que fa
que el pressupost s’enfili als 104
milions i que s’aprovava dimarts
en un ple extraordinari per fer
front a les despeses energètiques
i per fer noves apostes “en l’àmbit social, de neteja i manteniment de la ciutat i en matèria de
seguretat i convivència ciutadana”, diuen des de l’Ajuntament.
En aquest sentit, la inversió
augmentarà un 16,5% per tirar endavant nous projectes com el de

construir una planta solar fotovoltaica de 12.000 metres quadrats a l’antic abocador de Can
Cabanyes, que el mateix dimarts
es posava sobre la taula per aconseguir energia per a l'autoconsum
de la depuradora i la planta de
compostatge. És la iniciativa del
2023 que més diners costarà a l’Ajuntament, seguida de la reforma
de les piscines i de la naturalització del Congost. Tot plegat, per seguir treballant en la transformació de la ciutat “cap a un model
més verd i més sostenible”, conclouen des del consistori.

Millorar la salut mental creant
obres d’art a Roca Umbert

Imatge de la darrera edició del projecte. Foto: Parelles Artístiques

ART4L’art pot ser un mitjà per
ajudar a resoldre problemes de salut mental. Així ho demostra edició rere edició el projecte Parelles
Artístiques de Roca Umbert, que
aquest mes ha tornat a posar-se
en marxa amb deu parelles formades per cinc artistes vinculats
a l’equipament i cinc membres de
DARUMA, l’Associació de Familiars per la Salut Mental del Vallès Oriental, que crearan diferents
obres conjuntament relacionades amb la pintura, el dibuix o les
manualitats, entre altres.
En aquest sentit, segons ex-

plica Judith Martínez, psicòloga
i art terapeuta, el fet que aquestes persones puguin gaudir de l’art
com a forma d’expressió acompanyats d’experts en la matèria,
afavoreix el seu benestar i la seva
recuperació. “L’art ens ajuda a conèixer-nos, a transmetre allò que
no podem dir amb paraules i a
descobrir el nostre interior”, comenta. D’aquí la importància
d’aquest projecte que, segons informen des de Roca Umbert,
també lluita per “canviar la visió
estigmatitzada sobre la salut mental que existeix a la societat”.
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Les teràpies amb gossos,
un projecte d’èxit a Mollet
» Fa anys que la Fundació Sanitària Mollet fa servir aquest mètode
» Ha rebut un reconeixement pel benefici que aporten als pacients

SOCIETAT4Si es diu que el gos és
el millor amic de l’home és per alguna cosa. I és que el vincle que
s’estableix entre ambdues parts
arriba a ser tan gran, tan fort i tan
real que l’estima, l’afecte i la felicitat que es transmeten mútuament, sovint, acostuma a ser difícil d’explicar. De fet, està comprovat que tenir un gos aporta innumerables beneficis, ja que augmenta la sensació de benestar o
l’empatia i disminueix la tristesa,
l’ansietat o l’estrès, entre altres.
Per això, precisament, existeixen
les Teràpies Assistides amb Animals (TAA). Un projecte que
L’Obra Social El Roure de la
Fundació Sanitària Mollet (FSM)
fa temps que tira endavant i que,
precisament, la setmana passada
rebia un Premi Eines, que reconeix iniciatives de transformació
social a nivell comarcal.
En aques sentit, les TAA es fan
amb persones grans de les residències Pedra Serrada i Santa
Rosa, amb persones amb discapacitat intel·lectual de la residència La Vinyota i amb els usuaris del Servei de Salut Mental i
Addicions de l’Hospital de Mollet.
Un total de 150 persones que es
beneficien, un o dos cops per setmana, dels resultats de tractar
amb gossos de Curecan, un
col·lectiu que es dedica a fer
aquestes intervencions a diferents centres d’arreu del país,
entre ells els de la FSM.
ALLARGADORS DE VIDA
Segons explica Mar Alcalà, veterinària i tècnica en intervencions
assistides de Curecan, “el gos es
converteix en un facilitador per fer
tasques que sense ell la persona

Teràpia a la residència La Vinyota. Foto: FSM

no faria”. Per exemple, activitats
de mobilitat o rehabilitació, sobretot en el cas de la gent gran,
però també relacionades amb “la
comunicació, les relacions socials i l’afectivitat o el treball en
equip”, afegeix Alcalà. Tot depèn de les necessitats del col·lectiu amb què es faci la sessió.
En el cas de les residències el
que més es treballa és el contacte amb el gos. “Les carícies i les abraçades que ell rep i l’enllaç emocional que sessió rere sessió es genera entre la gent gran i els gossos, ajuda a reduir els nivells
d’estrès i la depressió”, explica
Laura Magrins, educadora social de Pedra Serrada. De fet, “els
resultats són significatius, ja que
enforteixen l’autoestima, milloren
l’estat d’ànim i augmenten la motivació”, afegeix. Un fet que confirma Sònia Voltes, psicòloga de
la residència de Santa Rosa, que
explica que “la teràpia els serveix
com a motivació i els ajuda a
combatre la monotonia, ja que tenen alguna cosa amb què il·lusionar-se quan esperen el dia de

la sessió”. Però no només això,
perquè durant les intervencions
“riuen molt i això té un valor terapèutic” i, a banda, “també treballen la memòria a curt i llarg termini”, amb exercicis que fan amb
els gossos, afegeix Voltes.

MÉS BENEFICIS
“En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, els gossos
ajuden a crear estímuls capaços de
facilitar la comunicació, crear
emocions, conductes i aprenentatges”, especifica l’Amelia García,
psicòloga de la Residència La Vinyota. Mentre que, d’altra banda,
al Servei de Salut Mental la teràpia aporta als usuaris “molta autoestima”, diu Ana Hernández, terapeuta ocupacional. “Sobretot
el fet de veure com el gos aprèn
allò que ells li ensenyen”, diu.
Un conjunt de beneficis que
ha portat la FSM a rebre aquest
guardó, que “ajudarà a continuar amb la tasca” i a “arribar
més enllà”, deia Teresa Nicolàs,
directora de La Vinyota, en recollir el premi.

La Creu Roja de Mollet i el Baix Vallès celebra avui els seus 71 anys
d’història amb la inauguració de la mostra ‘70+1: Més de Setanta anys
al costat dels més vulnerables’, al Centre Cívic de Can Pantiquet.

Torna la polèmica sobre
la titularitat de Can Vila

EDUCACIÓ4Aquest estiu, l’Ajuntament demanava al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
mesures cautelars perquè la Generalitat es fes càrrec de la despesa
que ha suposat la instal·lació dels
nous mòduls de l'Escola d'Educació Especial Can Vila, assumida pel mateix consistori. Però dimecres, el TSJC rebutjava aquesta petició, evitant així posicionar-se sobre la titularitat del centre. Un fet que, d’una banda, ha
despertat les queixes de l’equip de
govern, que considera que és una
despesa de més de 617.000 euros

“assumida indegudament” i que
“compromet les finances municipals”, i de l’altra les de l’oposició.
En aquest sentit, tant ERC
Mollet com Mollet en Comú lamenten que el PSC hagi judicialitzat “una qüestió que s'hauria
d'haver intentat resoldre des de
la cooperació i el diàleg”. Ara
bé, la resolució definitiva d’aquest conflicte podria tardar a arribar dos o tres anys. Un temps
durant el qual l’oposició considera
que el govern de la ciutat s’ha de
fer càrrec “d'aquelles competències que li són pròpies”.

ERC i EUiA aniran junts a
les eleccions municipals

Moment de l’acte, amb López i Vilaret al centre. Foto: Twitter (@sergisuarezm)

POLÍTICA4Ara Mollet ERC i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
aniran junts a les eleccions municipals de Mollet de l’any vinent, en la candidatura encapçalada per la republicana Marta
Vilaret. Així ho anunciaven diumenge ambdós partits en un
acte. Una coalició que mai abans
s’havia donat al municipi i que respon a la necessitat d’unir esforços
per aconseguir “el canvi de govern
a la ciutat”, deia Vilaret.
En aquest sentit, la republicana destacava que els objectius
d’ERC “estan per damunt d’unes

sigles” i, per tant, obria la porta a
incorporar altres partits a la candidatura. “Sabem que sols no ens
en sortirem, però si anem plegats
podem canviar Mollet”, insistia la
cap de llista. Tot plegat mentre
Antonio López, candidat d’EUiA,
explicava que el programa que
porta ERC a les eleccions és el que
els ha animat a unir-se a ells.
Ara bé, tot i que ambdós partits celebraven aquest pas i la
bona notícia que suposa la coalició, no avançaven com es concretarà l’acord pel que fa a la representativitat a la llista electoral.
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Parets continua treballant per posar en valor el patrimoni local i per això
dilluns presentarà una nova iniciativa amb artistes locals i internacionals,
amb l’objectiu convertir el municipi en un pol d’atracció cultural.

Primers senyals de recuperació
de biodiversitat al riu Tenes
MEDI AMBIENT4El riu Tenes
torna a ser notícia. En aquest cas,
no pel projecte que ha de remodelar la llera, sinó perquè, segons
informen des de l’Ajuntament,
presenta “bons indicadors de
biodiversitat”. En concret, per
la presència de la cuca de llum i
de senyals de llúdriga.
Segons expliquen des del mateix consistori, fa uns anys era impensable la presència d’aquestes
espècies a Parets, ja que “la contaminació del riu era molt alta”.
Però ara, tot just quan fa un mes
que han començat les obres que
han de renaturalitzar la llera del
Tenes, s’ha fet aquesta troballa,
que “és una molt bon senyal de
recuperació dels entorns fluvials”, comenta la regidora de
Medi Ambient, Rosa Martí. Sobretot perquè l’exemplar de cuca
de llum s’ha trobat a la zona on
s'està treballant aquests dies per
restaurar el marge del riu.
En aquest sentit, la troballa estaria posant sobre la taula l’efectivitat de l’actuació i del projecte,
que cal recordar que es tirava

Èxit de participació de la 24a
Caminada Petjada per Gallecs

SOCIETAT4Unes 425 persones
van recórrer diumenge part de
l’Espai Rural de Gallecs en la
24a Caminada popular conjunta
Petjada per Gallecs, organitzada
per l’Agrupament Escolta i Guia
Sant Jaume i la Penya Blaugrana.
Una edició que tant els participants com les dues associacions van valorar molt positivament, no només per l’èxit de
participació sinó perquè va ser la
primera postpandèmia que es
feia sense restriccions. “La gent en
tenia moltes ganes”, diu la responsable pedagògica de l’Agrupament, Júlia Sesat.

En aquest sentit, els participants van recórrer 13,7 km i, en
acabar, van gaudir d’una botifarrada i van rebre un petit obsequi. Una proposta que, més
enllà de la caminada, va fer que
molts veïns es retrobessin, creant
un caliu especial al final de la
ruta, ja que l’activitat es va acabar convertint en un espai d’oci
i socialització.
De fet, en aquesta línia, el
president de la Penya Blaugrana, Joaquim Esteve, assegurava
satisfet que “la gent va estar
molt contenta” i que la jornada
“va anar molt bé”.

Imatge d’arxiu del Tenes al seu pas per Parets. Foto: Ajuntament

endavant per crear espais de lleure on els paretans puguin passejar, trobar-se i fer esport, però
també per regenerar la vegetació
i recuperar espècies animals. Un
objectiu, per tant, que s’està començant a complir tot i que, fa uns
mesos, veïns i oposició criticaven
que els treballs previs que s’estaven fent al riu estaven acabant

amb part de la fauna i la flora que
hi havia. En concret amb les espècies considerades invasores.
Un pas “necessari”, defensava en aquell moment l’arquitecte redactor del projecte de restauració de l’entorn, Martí
Franch, que ara està començant
a donar resultats i que, per tant,
Parets celebra.

Imatge de la caminada de diumenge. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament
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La Generalitat homenatja
el Grup de Dones Hedera
SANT FOST4“Som filles de les
vostres polítiques”. Aquestes van
ser les paraules de la consellera
d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat, Tània Verge, durant
l’entrega d’un reconeixement a
les entitats feministes que enguany celebren el seu 25è aniversari. En aquesta trobada, celebrada fa uns dies al Palau de Pebralbes de Barcelona, hi havia
una associació molt arrelada a
Sant Fost i que encaixa perfectament en l’esperit de l’homenatge: el Grup de Dones Hedera.
D’aquesta manera, la consellera Verge va lliurar un petit obsequi a les representants i membres de l’entitat santfostenca
que hi van anar, María Luisa
Úbeda i Montse Gil. Elles van
ser dues de la cinquantena de
persones que van assistir a l’acte de reconeixement.
Aquesta associació va néixer
fa 27 anys amb la voluntat d’organitzar activitats per a les dones del municipi. Entre elles,
destaquen tallers de primers
auxilis, caminades populars,

Sant Fost | Seguretat per a la gent gran

Els Mossos oferiran una xerrada preventiva adreçada a la gent gran de Sant Fost
el pròxim 23 de novembre. Tindrà lloc a la Sala de Plens a les cinc de la tarda
i es donaran consells sobre temes de seguretat relacionats amb el dia a dia.

Fomentar l’emprenedoria
des de l’escola primària

MARTORELLES4Fomentar l’esperit emprenedor en els alumnes
més joves és l’objectiu del programa Cultura Emprenedora a
l’Escola (CuEmE), que dimecres va organitzar una xerrada
informativa amb alumnes de
cinquè de primària de les dues
escoles de Martorelles.
Aquesta iniciativa està impulsada per la Diputació de Barcelona i busca millorar l’èxit
educatiu i posar les bases dels
projectes de vida dels alumnes.
A la xerrada hi va assistir l’alcalde, Marc Candela, i la repre-

sentant del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, Carmen Rodríguez, que van adreçar unes
paraules de benvinguda als estudiants. Per la seva banda, el regidor d’Economia, Joan Marc
Flores, va impartir una xerrada
sobre l’àmbit de l’economia,
mentre que un membre del grup
Som-Abacus va explicar en què
consisteix una cooperativa. De
fet, durant el curs, els alumnes
han de crear i gestionar una cooperativa escolar amb el suport
de les empreses, l’escola i les administracions.

Moment de l’entrega del guardó. Foto: Generalitat

xerrades i la ja tradicional Trobada de Puntaires, que enguany
es va celebrar el matí del 15 de
maig a la plaça de la Vila, en
col·laboració amb l’Ajuntament.
Per tot plegat, la consellera
Verge va destacar que, si avui dia
existeix una conselleria com la
que ella encapçala, és “perquè el

moviment feminista de Catalunya i les entitats de dones l’han
fet possible”.
En aquest sentit, des d’Igualtat destaquen que donen suport
a totes aquestes entitats i a la seva
tasca a través de programes de
formació, assemblees territorials
de dones i subvencions.

Un moment de la xerrada de dimecres. Foto: Aj. de Martorelles
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No és tardor a Montornès sense
les Festes de Sant Sadurní
CELEBRACIÓ4Encara que el
temps està boig i les temperatures
no donen signes d’haver entrat a
la tardor, hi ha altres elements que
ens indiquen que ja som en aquesta estació de l’any. És el cas de les
Festes de Sant Sadurní de Montornès, que començaran aquest divendres i s’allargaran durant un
mes, fins al 18 de desembre.
En total es faran una quarantena d’activitats per a tots
els públics i gustos. Així, segons
han explicat des de l’Ajuntament, les festes comptaran amb
“propostes familiars, espectacles de cultura popular, xous
musicals, teatre, cinema, proves
esportives i actes solidaris”.
PEP PLAZA
Sens dubtes, un dels plats forts de
les festes és l’espectacle de Pep Plaza. “Després de protagonitzar el
pregó de la Festa Major, l’artista
tornarà al Teatre Margarida Xirgu el 27 de novembre amb el seu
espectacle Ara més”, afirmen des
del consistori. L’actor de Polònia
farà algunes de les seves imita-

Reformes | Obres de millora a Montornès Nord

La setmana que ve Montornès Nord posarà en marxa dues obres. La primera
serà dilluns per reparar una vorera del carrer del Vallès i la segona, el dimarts,
per canviar una canonada d’aigua potable al carrer de la Llibertat.

Canviem Montmeló presenta
el cap de llista, Marcel Comas

ELECCIONS4Queden mesos per
a les eleccions municipals del
pròxim maig. De totes maneres,
els partits ja comencen a moure
fitxa. Aquest diumenge serà la
formació d’esquerres Canviem
Montmeló la que presentarà de
forma pública el seu candidat a
l’alcaldia en un acte a la plaça de
la Vila, a les dotze del migdia.
Marcel Comas és l’escollit per encapçalar la candidatura després
que Jordi Manils anunciés el
juny que deixava la primera línia
de la política.
En aquest sentit, Comas en-

toma un repte complex després
d’exercir com a regidor des de les
eleccions de 2015, ja que Manils
va ser durant 12 anys la cara més
reconeguda de l’oposició montmelonina.
Així mateix, el nou candidat
no estarà sol en la seva presentació en societat. A l’acte hi intervindran la diputada d’En
Comú Podem al Congrés Aina Vidal, l'alcalde de Montornès José
Montero –també recentment ratificat com a cap de llistes de la
seva formació– i la regidora
montmelonina Alba Serrano.

Plaza, en una actuació. Foto: Twitter (@ajmartorelles)

cions més conegudes acompanyat del pianista Nito Figueras.
Així mateix, Montornès també tindrà altres esdeveniments
teatrals de nivell, com l’obra on
actua la famosa actriu catalana,
Emma Vilarasau. Es tracta de
l’Oreneta una peça dramàtica
inspirada en l’atac terrorista
LGTBIfòbic que va tenir lloc a la

ciutat estatunidenca d’Orlando el
2016. També hi haurà temps
per la música de la mà d’Amparo Sánchez, la coneguda líder del
mític grup de fusió, Amparanoia, el divendres 25 de novembre.
I tot això per no citar els clàssics de cada any: correfocs, dracs,
cercavila, campionats d’esport,
sardanes, gegants, cinema...

Marcel Comas substitueix Jordi Manils. Foto: Canviem Montmeló
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Cultura i reivindicació per
combatre la violència masclista
SANTA PERPÈTUA4L’Ajuntament de Santa Perpètua ha organitzat diversos actes aquest
mes de novembre i fins al 2 de
desembre al voltant del 25N, el
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones. La programació, creada
per la Regidoria d’Igualtat, inclou exposicions, teatre i una
presentació literària, entre altres.
El Centre Cívic Can Folguera ha acollit els últims dies i fins
avui mateix, 18 de novembre,
l’exposició Dones trencant barreres. Transformant les ciutats
mediterrànies, cedida per l’Institut Europeu de la Mediterrània.
Es tracta d’un recull d’una desena d’imatges i textos que expliquen les històries de dones
d’Algèria, Bèlgica, Egipte, Israel, Marroc, Palestina i Turquia.
D’altra banda, aquest dissabte s’inaugurarà al Centre Cívic Mas Costa una altra exposició: Violència masclista en la parella: desmuntem mites?, que
convida a reflexionar sobre els
mites de l’amor romàntic.

Santa Perpètua | Pèrgola fotovoltaica

Aquesta setmana han començat les obres de la nova pèrgola
fotovoltaica de l’aparcament situat entre els carrers de Puig
i Cadafalch i García Nieto, i l’avinguda Onze de Setembre.

Les emocions, protagonistes
del Dia Mundial de la Infància

LA LLAGOSTA4El 20 de novembre és el Dia Mundial de la
Infància i l’Ajuntament de la
Llagosta no ha deixat passar
l’oportunitat de commemorar-lo.
Al llarg d’aquesta setmana, s’han
fet tallers a les escoles per convidar els nens i nenes a reflexionar sobre la gestió emocional,
però l’acte central serà aquest diumenge. El consistori ha organitzat una jornada educativa i
festiva per als infants i les seves
famílies. Tindrà lloc al Centre
Cultural des de les deu del matí
fins a la una del migdia.

L’acte començarà amb una rebuda especial per als més petits,
que podran pintar-se la cara i
aconseguir globus de diferents
formes. Hi haurà també un taller
i una zona de jocs amb animació
i música. Més tard es representarà l’obra de teatre Feedback i,
un cop acabi, els infants i les famílies podran fer preguntes o dir
la seva, amb la moderació de
professionals de psicopedagogia
que també participen en la funció. L’última hora de la jornada
serà més lúdica, amb inflables a
l’exterior del Centre Cultural.

S’han programat diversos actes pel 25N. Foto: J.Cano/Aj. Santa Perpètua

Aquesta mostra es podrà visitar
fins al dia 1 de desembre.
L’acte central del 25 de novembre es farà a la plaça del 8 de
març, davant del Vapor, i inclourà la lectura del manifest institucional i la representació d’una peça teatral curta: Los celos
de Edipo, a càrrec de la companyia Carro de Baco.

Finalment, el dia 30 es presentarà a la biblioteca municipal
el llibre Trenqueu en cas d’emergència. Manual per a víctimes i supervivents de violències
masclistes, de l’advocada Carla
Vall Duran, i el dia 2 l’Aula del
Vapor acollirà l’obra de teatre El
Escritorio, també de la companyia Carro de Baco.

Un moment de l’obra de teatre Feedback. Foto: Aj. la Llagosta
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Aquest curs, alumnes de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca
treballaran en el disseny de projectes tecnològics que ajudin a evitar
el malbaratament d’aigua, en el marc de la 6a edició del Vallèsbot.

Fer visible la sexeafectivitat de
les persones amb discapacitat
SOCIETAT4Les persones amb
discapacitat intel·lectual també tenen relacions sexuals i afectives.
Un tema que no acostuma a sortir a la llum quan es parla d’aquest
col·lectiu, però que es reivindicava
i es feia visible dimarts en la jornada Petons i carícies, organitzada per la Fundació Vallès
Oriental (FVO), que fa temps
que treballa donant atenció centrada en aquest àmbit a persones
vinculades a la FVO.
En aquest sentit, segons explicava Gemma Deulofeu en la
presentació de la jornada, la psicosexòloga especialista en sexualitat en la discapacitat que ha
estat formant els membres de la
Fundació en aquest tema, cal entendre la sexualitat com una cosa
“natural” que “s’estén en totes les
etapes de la vida de les persones”.
Un punt de vista que compartia el
sexòleg Gaspar Pablo, que protagonitzava la ponència central del
dia, plantejant una reflexió sobre
el sexe i sobre què som, sentim o
fem cadascun de nosaltres. En
concret, amb un discurs centrat en
“què senten i quines decisions

Professionals, familiars i persones ateses per la FVO a la jornada. Foto: FVO

prenen les persones de grans necessitats assistencials que no s'expressen amb la paraula” i en com
els professionals “els poden facilitar el coneixement del cos i la formació necessària” per descobrir la
seva sexualitat i gaudir d’ella, comentava Pablo.
Ara bé, la mirada dels experts no era l’única, ja que diferents persones ateses per la FVO
explicaven la seva experiència en
relacions sexuals i afectives. Per-

sones com la Puri, que explicava
el procés de conèixer-se a si mateixa i alliberar-se i iniciar una
nova relació sentimental, o com el
Thomas, la Núria, el Ricard i la
Montse, que van reflexionar sobre
el seu el cos, la diversitat i la importància del consentiment. Tot
plegat, per trencar el tabú de la sexualitat en el col·lectiu, fent que es
pugui parlar obertament del tema,
i per aconseguir, també, que la societat ho normalitzi.

Nova campanya comarcal
per fomentar el reciclatge

Contenidors del Consorci. Foto: Arxiu

MEDI AMBIENT4El Vallès Oriental necessita millorar el reciclatge.
Almenys, el d’envasos lleugers, vidre i cartró, segons mostren les dades recollides per l’Agència de
Residus de Catalunya. Per això, dimecres, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental posava en marxa una campanya informativa i de sensibilització que s’allargarà fins a finals d’any i que pretén aconseguir que els
vallesans reciclin més i millor.

En aquest sentit, diferents
equips d’educadors ambientals
recorreran els municipis de la comarca per repartir material i informació que permeti augmentar
la mitjana comarcal de reciclatge,
que està en un 45%, perquè s’apropi al 60% que és el que marca
la Unió Europea per al 2030. Tot
plegat, coincidint amb una època
en què s’apropen les festes de
Nadal i, per tant, hi ha més consum i més generació de residus.

La gira del vi
Acord per millorar
novell català
la seguretat de
aterra a Cardedeu la BV-5105
CARDEDEU4La gira del vi novell català, que està recorrent tot
el país, arribarà aquest diumenge a Cardedeu. En concret
al Tarambana Espai Cultural i
Gastronòmic, on es podran tastar tretze vins novells de set denominacions d’origen catalanes
diferents. Tot plegat, amb l’objectiu de donar a conèixer aquest
producte, que es fa amb la collita del mateix any, i també els cellers catalans que l’elaboren.

LA ROCA4Després de l’accident mortal de la setmana passada a la BV-5105 i de la reacció
veïnal, l’Ajuntament de la Roca
i la Generalitat han pactat un
conjunt d’actuacions que es tiraran endavant a curt i mitjà termini per millorar la seguretat de
la via. En concret, reduint la velocitat de 80 a 60 km/h, posant
un radar, millorant la senyalització horitzontal i construint
una nova rotonda.

Llinars tornarà
a reivindicar
el seu jovent

Una exposició
recorda dones
deportades

LLINARS4L’Ajuntament de Llinars ha tornat a tirar endavant
una nova edició del Reconeixement Jove, que posa en valor els
joves del municipi que destaquen
en algun àmbit en concret: cultural, esportiu, associatiu, activista, científic, emprenedor...
Un premi que es lliurarà el 19 de
desembre i que inclou un val de
compra per cada premiat, valorat en 150 euros, per gastar a les
botigues del poble.

Concurs de
Piulades contra
el masclisme

L’AMETLLA4En el marc del Dia
Internacional per l'Eliminació
de la Violència contra les Dones
l'àrea d'Igualtat, Feminismes i
LGBTI+ de l’Ajuntament de l’Ametlla organitza la primera edició del Concurs de Piulades, que
consisteix a presentar textos
breus que promoguin relacions
igualitàries, justes, respectuoses
i lliures de violències masclistes
per difondre’ls a les xarxes socials.

CALDES DE MONTBUI4Dilluns,
s’inaugurava l’exposició ‘Resistents i deportades’, a la Biblioteca Municipal, que repassa en una
vintena de panells la història de
la resistència i la deportació femenina, a partir de la trajectòria
de dones procedents de diferents
països d’Europa i de la seva deportació al camp de concentració
de Ravensbrück. Tot plegat, en el
marc del 25N i en col·laboració
amb l’Amical de Mauthausen.

Torna la Festa
de la Mongeta
del Ganxet

LES FRANQUESES4Llerona celebrarà diumenge que ve l'11a edició de la Festa de la Mongeta del
Ganxet, que també inclourà actes la tarda de dissabte. Dues jornades amb actuacions de cultura popular, música, parades de
mercat, un concurs de cuina i un
espai reservat als representants
de la producció, la restauració i
l'empresariat dedicat a la producció d’aquest llegum.
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Bàsquet | El CB Granollers visita el CEJ l'Hospitalet

El conjunt de Martí Roget visitarà demà a les 17.45 hores el CEJ l'Hospitalet,
en partit corresponent a la vuitena jornada de la Copa Catalunya femenina. El CB
Granollers hi arribarà després de perdre per 51-56 contra el CB Prat el passat dia 13.

L’aprenentatge de Marta Zori
» L’exjugadora del CB Granollers va perdre “la sensació d’estar enamorada del bàsquet” als Estats Units
» “Fent pràctiques a l’Institut Guttmann estic valorant encara més la vida”, diu l’estudiant de Fisioteràpia
Toni Delgado
GRANOLLERS
"Als Estats Units vaig perdre la
sensació d'estar enamorada del
bàsquet. Allà el joc és molt ràpid
i físic, i a mi m'agrada que sigui
molt més tècnic i que tothom hi
participi. A més, si no entres en
el quintet inicial, després és
molt difícil retrobar-te amb el cos
tècnic i l'equip", confessa Marta
Zori (Barcelona, 1998), escorta
del CB Grup Barna.
Viure, estudiar i competir
tres anys als Estats Units la va
fer “despertar i créixer una barbaritat". La primera temporada,
la badalonina va gaudir d'una
gran experiència a Jefferson
College (Junior College): "D'aquell any sobretot m'enduc les
persones d'arreu del món que
vaig conèixer i els viatges que
vaig fer". Després, Zori va marxar a St. Francis College (NCAA
divisió 1), on va començar amb
mala sort, amb una fractura
d'un metatarsià del peu que la va
obligar a perdre's gran part de la
temporada. Un obstacle que,
sobretot, va fer-li dubtar sobre
si estava en el lloc oportú.
"Moltes vegades volia i sentia
que havia de tornar a casa. Com
que no ho vaig fer, vaig xalar del
millor any de la meva vida, el següent i últim als Estats Units.
Molts cops em costa tenir paciència. Al final, tot arriba!", reflexiona Zori, una enamorada
de Nova York a qui li encantaria
anar-hi un cop a l'any.
A les sis de la tarda, després
d'una jornada intensa d'univer-

sitat i de bàsquet, Zori agafava
una motxilla i es perdia entre la
immensitat de Nova York: "Vaig
recórrer cada carrer de la ciutat
amb els ulls ben oberts i ho tornaria a fer 1.000 vegades més. Si
no saps estar sola i gaudir amb
tu mateixa, és difícil que ho facis amb altres persones. Si algú
volia acompanyar-me, m'ho passava igual de bé".
RECUPERAR LA CONFIANÇA
Mai s'ho ha passat millor que el
curs passat, el del seu retorn a Catalunya, a l'AB Premià, on va “recuperar la confiança perduda” i
va tornar a sentir que li agradava el bàsquet. Hi van influir, és
clar, l'estil de joc i "el millor
grup” en el qual ha estat. Estava
envoltada de la gran majoria de
les millors amigues que li ha donat el bàsquet: Judit Valls, Bruna Vila, Marina Peinado, ara ja
retirada, Esther Murat i Alba
Vera. "Júlia Quintana ens donava suport des de la grada, i la resta de la quadrilla és la Paula
Moreno, del SESE", matisa.
Gran part del grup es va conèixer a la UE Mataró, on Zori va
arribar la mateixa temporada
en què va començar al CEJ l'Hospitalet. "L'equip era lluitador,
energètic i estava boig pel bàsquet. Vam començar molt bé i
després les coses es van tòrcer,
vam baixar a Preferent B, i al desembre vaig marxar a Mataró, a
Preferent", rememora.
Es retrata com una eterna
observadora. "Moltes vegades
una mirada o un gest diuen molt
més que qualsevol paraula. En
una banqueta un xoc de mans o
un puny amunt signifiquen

Marta Zori, jugadora del CB Grup Barna. Foto: Toni Delgado

tant...", enraona la badalonina,
encantada i completament adaptada al CB Grup Barna. Se li
nota, sobretot, als ulls.
La banqueta del conjunt d'Eloy Acedo és un cúmul d'estímuls
positius i adrenalina. "Som un
grup molt unit i humà, i es reflecteix en el nostre joc i també en
com ens animem. Hem de continuar creixent i confiar més en
nosaltres", reflexiona. Carla Grau
(Bàsquet Femení Viladecans),
Júlia Soteras (Manresa Club Bàsquet Femení 2021) i la mateixa
Zori (AB Premià) són les úniques
novetats d'un equip que va pujar
a Lliga Femenina 2 després d'un
curs gairebé perfecte a Copa Catalunya i a la fase d'ascens.
Zori es va formar al BBC badalonès. "És el club de la meva
vida, que ara és la Penya", diu. Va
començar a jugar amb cinc anys
gràcies a la visita a l'Escola Jung-

frau d'en Ricky, un entrenador
del club que els va repartir uns
flyers: "Estaven intentant formar
un equip d'escola de bàsquet i la
meva família ens va apuntar a la
meva germana Sònia i a mi.
Aquest esport em va atrapar".
Recorda especialment l'entrenadora Jessica Garcia, que és
i sempre serà la seva entrenadora de formació. "És aquella tècnica a qui sempre li tens el màxim respecte, confiança i afecte.
La Jessica em va ensenyar tot el
que sé, em va formar i tota la base
que tinc és gràcies a ella. Em va
desenvolupar com a jugadora, i
em va transmetre què és el bàsquet", la retrata, agraïda.
A l'entrevistada li va costar
molt abandonar el club on havia
crescut i on es va enamorar d'aquest esport per acceptar la proposta del CB Granollers. Era el
primer cop que sortia de la seva

zona de confort. "Hi vaig fer un
pas endavant, vaig aprendre
molt de les companyes i, sobretot, de l'entrenador, David Delaurens, qui em va insistir molt
amb el meu tir i me'l va corregir.
Diria que ara és un dels meus
punts més forts", comparteix.
Malgrat que Zori era júnior
de primer any, va competir amb
el Júnior A, amb "el millor
equip" que ha tingut mai el CB
Granollers (Clara Maspons, Maria Callizo, Jana Delaurens, Anna
Castells...). Després de les experiències a l'Hospitalet i Mataró,
i ja com a sènior, va tornar al
conjunt granollerí, un any abans
de la seva aventura americana.
Marxar als Estats Units i estudiar Fisioteràpia han estat,
"sens dubte", les millors decisions que ha pres fins ara la badalonina, a punt d'acabar el
grau. Està fent pràctiques a l'Institut Guttmann, hospital especialitzat en el tractament mèdicquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió
medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic. "Hi estic valorant
encara més la vida perquè qualsevol dia pots tenir un ensurt",
adverteix. Cada cop li interessa
més la neurorehabilitació.
A vegades surt "molt fotuda"
de l'Institut Guttmann després
de veure situacions "molt difícils". "Quan entro allà, no puc
perdre mai el somriure perquè si
tu no els tens, potser els i les pacients... A vegades és difícil somriure amb la boca i intentes ferho amb els ulls, les mans... Amb
el que puguis", enraona Zori,
sincera i plena d'energia.
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| Tactics Ogre
Ja és aquí Tactics Ogre: Reborn, la remasterització d’un dels millors
videojocs tàctics que s’han fet mai. Per a PS 4 i 5, Nintendo Switch i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Pau Cortina/ACN

De fer una versió viral del Work de Rihanna al seu poble a guanyar el premi MTV Europe Music Awards (EMA)
a millor artista espanyola. La carrera
d’Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997),
més coneguda amb el nom artístic
de Bad Gyal, va començar el 2016 i
des d’aleshores ha estat constantment in crescendo. El passat 13 de
novembre va fer un pas més: es va
coronar com a millor artista de tot
l’Estat espanyol per davant de quatre
rivals molt durs: ni més ni menys que
Rosalía, Quevedo (no l’enemic de
Góngora, sinó l’intèrpret de la cançó
de l’estiu, Quédate), Fito & Fitipaldis i
Dani Fernández. Per algun motiu ella
s’autodefineix com el pussy k mana.

20 anys del Prestige
El Museu Marítim de Barcelona recorda la catàstrofe del
Prestige vint anys després dels fets amb una exposició inaugurada el passat dia 10 i que es podrà visitar de forma
gratuïta fins al juny del 2023. La mostra repassa el pitjor
desastre ecològic que ha tingut lloc a l’Estat i tot el que
l’envolta: les causes, les conseqüències ambientals (l’accident va provocar el vessament de 63.000 tones de fuel),
el paper del govern del Partit Popular i la indignació ciutadana, de la qual van sorgir la plataforma Nunca mais
i el moviment Marea Blanca per netejar el chapapote.
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Ser una artista urbana de moda

Traspassa fronteres, omple concerts i sona en discoteques

Guanyar un premi a millor artista espanyola

QUÈ HA FET

Ha rebut el reconeixement dels MTV europeus 2022
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A LES XARXES

Teatre
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La fitxa

Fans orgullosos

La legió de seguidors de la cantant ha celebrat el guardó

Música

Pelis i sèries

Liquideu Einstein
Andreu González

Tocar mare
Marta Barceló

Desembre
La Ludwig Band

Vasil
Avelina Prat

El 1923, Albert Einstein, aleshores ja el
científic més destacat del planeta, va visitar Catalunya per impartir diverses
conferències. Però no era estimat ni reconegut per tothom. A Alemanya, alguns
sectors no volien que un jueu (a més, pacifista) fos la figura capdavantera de la
seva comunitat científica. Per això van
planejar liquidar-lo. A Barcelona.

Esperança, una dona prejubilada alegre
i animosa, i Empar, la jove directora d’una productora audiovisual, conformen
una atípica família que es veu trastocada per un fet inesperat. Les dues dones
hauran de fer un viatge pels records compartits més divertits i per les vivències
personals més dures.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Ells mateixos ho diuen: Desembre (The
Indian Runners) és el nou “disc” de la Ludwig Band. Entre cometes, sí, “perquè és
ben curt”, ha explicat el grup a través de
les xarxes socials. Només compta amb
quatre cançons, però és que el grup no
volia “acabar aquest any mogut en
blanc”. A més, es tracta d’un disc exclusivament digital del qual no hi haurà gira.

En Vasil és intel·ligent, carismàtic i un número 1 jugant al bridge i als escacs,
però dorm al carrer des que va arribar de
Bulgària. L’Alfredo, un arquitecte jubilat,
l’acull a casa seva durant un temps davant la mirada atònita de la seva filla Luisa. Malgrat les seves diferències, en Vasil aconseguirà trencar les barreres construïdes per l’Alfredo.
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ESTILS DE VIDA
La menopausa no és el final
Foto: Pixabay

i

SALUT

l 90% de les dones amb menopausa pateixen sufocaments,
sequedat o dolor articular. La manca de desig sexual també
n’és una altra conseqüència. Tots aquests símptomes són
normals a partir dels 50 anys, i fins i tot dels 45 en els casos precoços. Però patir la menopausa no vol dir que s’acabi el món.
Més aviat en comença un altre de diferent. Potser toca cuidar-se
més en alguns aspectes, però, si ho fem, podem tenir una qualitat de vida extraordinària. Llavors, què és el que hem de fer?
Podríem començar per mantenir una dieta equilibrada rica
en calci i evitar el sobrepès. Això ja ho hauríem de fer sempre,
però durant la menopausa encara és més important. En el paquet de bàsics hi afegiríem activitat física moderada i evitar hàbits tòxics, més o menys els de sempre: tabac, alcohol i, atenció,
sedentarisme, que també és un hàbit tòxic.
Algunes malalties poden agreujar-se en el context de la menopausa. Per això hem d’anticipar-nos, ara més que mai, a les
malalties cardiovasculars, el càncer de mama o l’osteoporosi. En
general, cal participar en les campanyes de diagnòstic precoç
que ens recomanarà el metge.

Les claus
VIDA SANA
VICIS
PREVENCIÓ
ACTITUD

Els hàbits saludables són sempre necessaris,
però ho són especialment quan arriba la menopausa
Els justos. El tabac i l’alcohol s’han de consumir
amb moderació. Quant al sedentarisme, consum 0
Més important que mai. Cal avançar-se als problemes
cardiovasculars, el càncer de mama o l’osteoporosi
No perdeu la vitalitat ni l’optimisme. Mantingueu les
relacions socials i gaudiu de la vida. És el millor consell

Foto: Freepik
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