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GENT GRAN pàg 3

Viure a casa o anar en 
una residència: una elecció
que sovint és complicada

CINEMA pàg 12
La paretana Núria Dunjó
s’emporta un Gaudí 
pel curtmetratge ‘Harta’



| 2

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51727 de gener del 2023



3 | 

líniavallès.cat27 de gener del 2023A fons

Encara no era gran i va anar a vi-
sitar una amiga que vivia en una
residència de Barcelona. Va ser
aleshores quan la Mercè ho va
veure clar: ella no acabaria allà.
“Em va fer molta pena tota aque-
lla gent sola”, explica. “Sentia
que estaven desatesos”, afegeix.

Ara té 85 anys i ja no es pot
valdre per si mateixa. Viu amb el
seu marit, que en té noranta i que
només s’aixeca del llit per anar al
lavabo i a menjar. La Mercè ne-
cessita que la dutxin, que la can-
viïn de roba, que li cuinin, que li
facin la compra, que li facin com-
panyia… Per sort, els seus fami-
liars han pogut contractar una
noia que hi va del matí fins a la tar-
da entre setmana. Els caps de set-
mana, els fills fan torns per estar
amb el seu pare i la seva mare.

El dia que va anar a visitar la
seva amiga, allò que més va im-
pactar la Mercè va ser l’olor. “La
sala feia pudor d’orina, i mentre
vaig estar amb ella ningú va venir
a canviar-li els bolquers”, recorda.
“Em vaig prometre que jo mai aca-
baria en una residència”, diu.

Com ella, hi ha moltes perso-
nes d’edat avançada que es resis-
teixen a deixar casa seva per in-
gressar en un centre de cures per
a gent gran. De vegades, el motiu
principal és la manca de recursos
econòmics. De fet, el preu mitjà
d’una residència a Barcelona ron-
da els 1.900 euros mensuals, i de
les gairebé 37.000 places de resi-
dència que hi ha a la regió metro-
politana, només 4.600 són públi-
ques. Dit d’una altra manera, no-
més quasi una de cada 10 places
és gestionada directament per
l’administració i té, per tant, pre-
us accessibles per a tothom.

Malgrat això, hi ha casos com

el de la Mercè en els quals les per-
sones no volen deixar la seva casa
per raons que van més enllà de les
econòmiques. “Encara que ja no
em pugui valdre per mi mateixa,
a casa hi estic bé, és la meva
casa”, diu la Mercè. “Encara més
quan amb la pandèmia es va veu-
re com es tracta la gent gran a les
residències”, afegeix.

A CASA O A LA RESIDÈNCIA?
En els darrers temps, tots els de-
bats sobre el benestar de les per-
sones grans s’han centrat a mi-
llorar les residències. Les xifres de
mortalitat en aquesta mena d’e-
quipaments van posar de manifest
les enormes mancances quan es
tracta de vetllar qui ja no pot val-
dre’s per si mateix.

Amb tot, no tothom conside-
ra que millorar les residències si-
gui la solució. Enmig de la pan-
dèmia, el director general del
Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya (CSC), José Augusto Gar-
cía Navarro, va escriure un con-

tundent article al diari El País en
el qual afirmava que “en el futur no
hi hauria d’haver residències”.
Era el juny de 2020 i García as-
senyalava que el debat sobre el
model d’atenció a la gent gran es-
tava dominat per la política i els
treballadors de les residències
amb càrrecs de direcció. Per
aquest motiu, ell apostava per
preguntar què volien les persones
d’edat avançada i qui les cuida. “La
gent gran ens dirà que no vol
anar a una llar sinó envellir a
casa”, considerava l’expert.

De fet, les mateixes residèn-
cies compten amb protocols d’a-
collida per a la gent gran que con-
templen un període d’adapta-
ció i de visites al centre abans
d’ingressar-hi. Aquest fet de-
mostra que entrar a una resi-
dència pot ser un procés trau-
màtic per als usuaris.

CAP A UN CANVI DE MODEL
La Diputació de Barcelona ha
anunciat que destinarà més de 39

milions d’euros el 2023 per “do-
nar suport a les persones grans
que volen continuar residint al do-
micili al llarg de la seva vellesa”.

L’organisme impulsarà tot un
seguit de serveis d’atenció domi-
ciliària i millorarà l’accessibilitat
d’algunes llars. A més, donarà
suport a les persones que cuiden
gent gran sense ser professionals.

Així, una de les principals línies
de suport serà la digitalització del
servei local de teleassistència i la
incorporació de tecnologies de
cures “al 60% de les llars”. “La Di-
putació de Barcelona impulsa
projectes pioners per avançar en
la tecnologia de cures, com el nou
sistema de monitoratge Tot en un
sensor“, afirmen des de l’organis-
me de la demarcació de Barcelo-
na. “Es tracta d’un paquet de sen-
sors de temperatura, d’humitat i
de presència, entre altres, en un sol
dispositiu, en el qual tota la in-
formació recollida permet detec-
tar canvis de comportament com
a possibles indicadors de situa-

cions de risc i possibilita la inter-
venció ràpida en cas de necessitat”,
afegeixen. Segons la Diputació, la
previsió és tenir 9.000 sensors en
3.000 llars el 2024.

Per altra banda, el programa
també farà possible les millores a
les cases de les persones grans,
amb obres en banys, cuines o ha-
bitacions per “garantir l’accessibi-
litat i la qualitat de vida als domi-
cilis”. “Des del 2019 s’han fet 1.500
arranjaments a llars de 3.000 per-
sones de 267 municipis i a finals de
2023 se n’hauran realitzat 3.000”,
asseguren des de l’ens públic. “La
inversió pel 2023 serà de dos mi-
lions d’euros”, afegeixen.

Finalment, la Diputació po-
tenciarà el programa Nexes d’a-
tenció a la soledat no desitjada.
“La finalitat del programa és de-
tectar persones grans que es tro-
ben en situació de soledat no
desitjada per tal de facilitar-los su-
port per revertir aquesta situació
i millorar el seu benestar”, con-
clouen des de l’organisme.

A casa o enuna residència?
» Un dels grans dilemes per a la gent gran arriba quan envelleixen i han de decidir on viure
» La millora de les residències és un debat actual, però no tothom creu que sigui la solució

A l’àrea metropolitana, només una de cada 10 places de residència és pública. Foto: Diputació de Barcelona

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Resulta que hi ha un servei que t’estalvia la
despesa d’enviament i que no t’obliga a es-
tar amb l’ai al cor, pendent d’una ruta de re-
partiment que sembla jugar al gat i a la rata

amb tu. Una proposta comercial que no et cobra re-
càrrec a l’hora d’embolicar regals, que supera qual-
sevol algoritme de suggeriment amb el coneixement
personal i que ofereix experiència i ofici en lloc d’i-
nacabables tutorials de YouTube o manuals per des-
carregar amb un codi QR que mai s’acaba de carre-
gar bé. Una marca que s’empesca packs regal amb grà-
cia i originalitat que desborden l’IA, que assegura als
artesans i artistes de la zona marges de benefici dig-
nes i que no necessita arrodonir per a cap projecte so-
lidari perquè la implicació amb el veïnat i la ciutat la
té de sèrie: no se’n pot desentendre perquè és on i des
d’on treballa.

No és ni una nova app reinventant la sopa d’all ni
una start-up que amaga la falta d’originalitat rere un
lluent nom en anglès: és el comerç de tota la vida. El
comerç amb noms i cognoms que ajuda a teixir el nos-
tre dia a dia i que, passat l’estrès de la campanya de
Nadal, com ha pogut i ha sabut, aixeca una bandera

que no hauria de passar desapercebuda: estic aquí, al
vostre servei!

Quin contrast amb la caòtica estesa de furgonetes
de color blau aparcades de qualsevol manera, plenes
de paquets i paquetets a la cerca del seu comprador des-
pistat. Ben al contrari, aquesta malla d’establiments a
peu de carrer se les han empescat aquests dies per ofe-

rir canguratges, guarnir les principals vies comercials
i contribuir a les campanyes de cap nen sense joguina,
de la mateixa manera que al llarg de l’any sumen en de-
senes de camins escolars i ajuden, amb petites apor-
tacions, tants i tants equips d’esport amateur.

Botigues, establiments de restauració i parades al
mercat tenen un doble retorn al lloc on s’estableixen:
el del servei que ofereixen, però també el de la seva

presència, que és articuladora de ciutat, motor d’una
societat enxarxada i associada que troba còmplices
quan els necessita. Les grans ofertes del millor preu
de les grans plataformes ho són a mitges. De fet, no
compten amb alguns beneficis d’alt valor afegit que,
en canvi, sí que ofereix el comerç de proximitat: car-
rers més segurs, menor petjada ecològica, oferta més
diversa i preus més justos. És alguna cosa més que un
lloc comú, això: el més barat de vegades surt més car,
per a les nostres butxaques i respecte d’un model de
ciutat més just i pròsper.

He escrit aquest article des d’una volguda mira-
da amable, més centrada en les llums que en les om-
bres (que hi són, és clar!), i ho he fet perquè hi ha ob-
vietats que no ho són tant i que, en tot cas, cal que ens
les repetim… Perquè la gran maquinària publicitària
de les grans empreses i plataformes ja s’encarrega d’en-
lluernar-nos diàriament amb les facilitats de les
compres amb un sol clic. Que serveixi aquest article
de modesta contribució per ajudar a veure una mica
més enllà… I a la propaganda dels grans, confrontem
la propaganda dels petits. Això sí, no deixem de po-
sar-nos al dia i de millorar, que és molta la feina a fer!

Les grans ofertes del millor preu
ho són a mitges: no compten amb
alguns beneficis d’alt valor afegit

per Oriol Lladó

Obvietats que no ho són tant amb el comerç local

NLes millors
perles

Berenes tranquil·lament en un bar quan, a la taula del costat,
s’hi asseuen Pedro Sánchez i Salvador Illa. També una desena

de guardaespatlles, és clar. És el que li va passar fa uns dies a la
periodista Berta Gómez a la Central. Va decidir anar-se’n.

Una dona britànica descobreix que no és que el seu gos
sigui desobedient, sinó que només entén el castellà.

Resulta que, abans d’adoptar-lo, l’animal havia viscut amb
una família espanyola. La propietària haurà de fer classes.

El conductor amb el carnet retirat que va provocar un
accident a la Roca del Vallès fa uns dies diu que no sap qui

era el copilot mort. El passatger del darrere assegura que
tampoc el coneixia. La víctima mortal no duia documentació.

La filla de Verónica Forqué va acudir, evidentment, a
l’homenatge que es va fer a l’actriu un any després de

la seva mort. La filla va decidir vestir-se per a l’ocasió: abric
negre, ulleres de sol i... sabates amb forma de penis.

LA FOTO@alexsnclmnt/ACN
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Granollers veu caure 
els primers flocs de neu de l’any1

2
Carles Sans porta les històries del Tricicle 
al Teatre Auditori de Granollers

Els comuns i els veïns plantegen el 
soterrament de la Ronda Sud de Granollers

Mollet torna a tenir quiosc

La guionista paretana Núria Dunjó 
guanya el Gaudí al millor curtmetratge

El + llegit líniavallès.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

A les xarxes

@natalia_garriga: Molt emocionada de
celebrar aquests 15 anys dels Premis
Gaudí de l’@academiacinecat, amb un
sentit homenatge a l’Agustí Villaronga.

@marsigol: Em poso d’una mala llet quan
penso que la noia víctima de Dani Alves
ha hagut de renunciar a la indemnització
perquè us la creguéssiu...

#DaniAlvesAPresó

@AquiCatalunya: @jaumecollboni planta
Ada Colau i deixarà les seves responsabi-
litats com a tinent d'alcaldia a l'Ajunta-
ment per centrar-se en la carrera electoral.

#LaSortidaDeCollboni #PremisGaudí

Safata d’entrada

Al Regne d’Espanya es
dedicaran 50.000 mi-
lions d’euros en despesa

militar, l’equivalent a la suma
de gairebé tots els ministeris
amb vocació social. Són 230 ve-
gades la partida per atendre
l’Ingrés Mínim Vital, més de
2,17 vegades el destinat a les
prestacions per desocupació,
10,5 vegades més que les pen-
sions no contributives, més de
50 vegades l’atenció a immi-
grants, més de 14 vegades del
que es destina a les polítiques
d’habitatge. La joventut a Es-
panya s’independitza de mitja-
na als 30 anys, en gran part per
la dificultat que troben per ac-
cedir a l’habitatge. Les xifres de
desnonaments i les seves re-
percussions són un escàndol. 

Gran part de la humanitat no
és tractada amb respecte, re-
bem cada dia un bon grapat
d’antònims que no deixen en pau
la dignitat. Ara que la llei dels se-
crets oficials fa molt que va ser
abolida, sabem (inquiets, alar-
mats, desolats) que els que des-
trueixen il·lusions no tenen la

Justícia solidària
per Francesc Reina

menor intenció de regenerar-
les, que no hi ha cap lloc on no
es menteixi, que els nostres ens
han decebut, que hi ha qui
s’aprofita dels conflictes dels al-
tres. De la teoria de rols, de Pic-
hón-Rivière, sabem que la nos-
tra conducta està supeditada a
la posició social que ocupem a
la feina, a la família, a l’oci, i
que complim gairebé sempre
amb allò que ens manen. 

Caldrà donar un cop de
mà a la vida, caldrà produir
molta més claredat en aques-
ta fàbrica d’emocions. Caldrà
insistir que els poders pateixen
una por exagerada a la bellesa.
Que la Justícia és cega però no
hauria de tancar els ulls a la re-
alitat, que cal atendre la ciu-
tadania per fer possible l’ex-
tensió de la democràcia. No és
justa una Justícia que expulsa
famílies de casa seva. D’altra

banda, cal saber que qui fa les
lleis no són els jutges, sinó els
que governen. El mateix pas-
sa amb la salut: no és cosa de
sanitaris, sinó de les políti-
ques sanitàries. 

Vam anar a unes jornades
propiciades per la Generalitat
per parlar de problemes sobre
l’habitatge. Ningú va parlar
de solidaritat, però allà hi ha-
via gent que va plantant diàlegs
entre el soroll del present, ac-
tivistes de la contradicció, me-
diadores buscant cels blaus
per dibuixar racons bonics. 

Aquests dies, Ikea promo-
ciona un concurs destinat a
persones entre 18 i 30 anys que
premiarà amb 12.000 euros les
millors propostes per fer més
fàcil l’accés a l’habitatge. Me’n
recordo de la Negra mentre
sona Solo le pido a Dios. Serà
que no existeix? 
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Els semàfors

En Comú Podem ha portat al
Parlament el debat sobre si cal 
o no soterrar la Ronda Sud de

Granollers, després que
divendres el diputat del partit
David Cid visités Granollers i
l’agrupació local li exposés el

conflicte que genera aquesta via.
pàgina 8En Comú Podem

En un mes, l’Ajuntament 
de Mollet ha tramitat un permís
temporal per poder reobrir 
el quiosc de la rambla Fiveller
mentre s’obre el procés de

licitació. Un compromís que el
primer tinent d’alcalde avançava
al desembre i que s’ha complert. 

pàgina 10Aj. de Mollet

La guionista paretana Núria
Dunjó ha guanyat el Premi

Gaudí a millor curtmetratge per
Harta, el film que ella mateixa 
va escriure, juntament amb 
la directora, Júlia de Paz. Ha
explicat a Línia Vallèsque està
“molt contenta i emocionada”.

pàgina 12Núria Dunjó
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Comuns i veïns plantegen el
soterrament de la Ronda Sud

MOBILTAT4El Parlament debatia
dimarts si la Ronda Sud de Gra-
nollers s’ha de soterrar o no. Una
proposta traslladada pels comuns
en forma de moció, després que
divendres el diputat d’En Comú
Podem al Parlament David Cid, vi-
sités Granollers juntament amb la
candidata local, Patrícia Segura.

La Ronda Sud  “segrega bar-
ris i genera una contaminació
acústica i ambiental que cal so-
lucionar”, denunciava la grano-
llerina, que insistia en el fet que
“molts veïns fa més de 20 anys
que demanen aquest soterra-

ment”. De fet, així ho confirmen
a Línia Vallès des d’Integració
Ronda Sud. “Ens sembla bé que
es busqui una solució definitiva
com soterrar la ronda si tècnica-
ment és viable o inclús fer una va-
riant lluny de la ciutat per treure
tot aquest trànsit de pas que no va
a Granollers”, expliquen.

Ara bé, per fer aquest pas cal-
drà reforçar la xarxa ferroviària i
d’autobusos interurbans, fent que
arribin als polígons industrials, se-
gons defensaven Segura i Cid.
Una proposta que aquest darrer
també portava al Parlament.

“Era terrorífic”: nou aniversari
dels bombardejos del 1939

HISTÒRIA4 El malson que els
granollerins van viure el maig del
1938 amb el bombardeig dels
avions italians feixistes, es repetia
mig any després, els dies 24, 25 i
26 de gener del 1939, amb nous
bombardejos que en aquest cas
deixaven més víctimes i més des-
trosses en una ciutat ja molt mal-
mesa. Uns fets dels quals aques-
ta setmana ha fet 84 anys i que
molts recorden com si fos ahir. 

“Era terrorífic”, recorda Maria
Ruera en una entrevista de l’Arxiu
Municipal. “Bombardejaven cada
quatre hores i ens havíem d’a-

magar sota l’escala perquè no te-
níem temps d’anar fins al refugi”,
afegeix. Mentre que Joan Ventu-
ra recorda com sonaven les sire-
nes i com passaven els avions
per sobre de la ciutat. “Veia mol-
ta sang i molta gent estesa a ter-
ra”, comenta. Una part de la his-
tòria de la ciutat que es manté ben
viva i que precisament aquests
dies s’està recordant amb itineraris
pels llocs on van caure les bombes,
activitats i inclús una obra de
teatre que es farà diumenge. Tot
per recordar aquests fets que
molts voldrien oblidar.

Carles Sans porta les històries
del Tricicle al Teatre Auditori

CULTURA4L’actor Carles Sans
promet revolucionar el públic del
Teatre Auditori, però aquesta ve-
gada tot sol, sense els seus com-
panys del Tricicle. I és que di-
umenge, aterra a la capital va-
llesana amb la seva obra Per fi
sol!, que compta amb les entra-
des exhaurides des de fa dies. 
En aquest monòleg, Sans es

posarà en la pell de diversos
personatges, amb la seva carac-
terística expressivitat gestual,

per explicar històries al més pur
estil Tricicle. En concret, anèc-
dotes reals que durant els més de
40 anys de professió ha viscut
aquesta companyia de còmics i
que per primera vegada surten
a la llum damunt d’un escenari.
“Us garanteixo cinc rialles

per minut”, assegura Sans. Tot
plegat amb un espectacle que ja
han vist més de 50.000 espec-
tadors i que promet fer passar al
públic una bona estona.

Imatge d’arxiu del tram urbà de la Ronda Sud. Foto: Integració Ronda Sud

Societat | Escollides les Medalles de la Ciutat 
L’Ajuntament atorgarà, al març, les Medalles de la Ciutat 2022 a l’Hospital, 

pel seu centenari, a la mestra Montserrat Medalla, pel seu compromís amb la
llengua i la cultura catalana, i a Vicenç Sáez i Salvador Estany a títol pòstum.

CULTURA4La covid-19 va marcar
un abans i un després en les vides
de molts, però especialment en un
sector: el de la cultura. De fet, tot
i que ja han passat gairebé tres
anys des de l’esclat de la pandè-
mia, les companyies de teatre,
dansa o música, les entitats i les
persones que es dediquen a la cul-
tura, continuen ressentides. Per
això, dimecres l’Ajuntament pre-
sentava el Pla per a la reactivació
de la política cultural i creativa de
Granollers post covid-19. Un do-
cument que “neix de la necessitat
de donar resposta al context d’in-
certesa i crisi marcada per la pan-
dèmia”, i que vol servir com “un
full de ruta” que inclou actuacions
enfocades a aconseguir la recu-
peració del sector de cara al 2030,
detallen des del consistori.

En aquest sentit, des de l’A-
juntament expliquen que es va co-
mençar a treballar en aquest pla
el setembre del 2021, amb dife-
rents sessions de treball on van

participar agents culturals, re-
presentants d’entitats locals, per-
sonal tècnic i polític del consisto-
ri, representants d’equipaments
municipals i la ciutadania a títol
individual. Tot plegat, per definir
les necessitats, potencialitats i
reptes del sistema cultural i crea-
tiu local, i decidir com actuar.

Així és com s’ha acabat deci-
dint que cal “ampliar, diversificar

i qualificar la demanda” i treba-
llar el concepte de “cultura co”:
“col·laborativa, co-creativa, co-
munitària, consolidada, corres-
ponsable, connectada i cohesio-
nada”, diuen des del consistori.
Per això, l’Ajuntament ara tras-
lladarà aquesta proposta al món
cultural local i anirà seguint i ava-
luant la seva aplicació per veure
com evoluciona tot plegat. 

Presentació del Pla, dimecres. Foto: Ajuntament

Granollers marca un full de ruta
per reimpulsar la cultura local 
» S’ha presentat un Pla que vol reactivar la cultura granollerina

» De cara al 2030, l’Ajuntament vol que el sector estigui recuperat

Carles Sans. Foto: Pau Cortina/ACN
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Mollet torna a tenir quiosc:
“La gent l’ha trobat a faltar”

SOCIETAT4Ja fa més d’un mes
que Josep Rodríguez, que havia
gestionat el quiosc de la rambla
Fiveller durant 38 anys, es va ju-
bilar i va abaixar la persiana
del que era l’últim quiosc de
Mollet. Però dilluns, aquest ma-
teix quiosc reobria amb una al-
tra persona al capdavant: en
Daniel Hervás, que havia treba-
llat al quiosc amb Rodríguez
durant vuit anys.

“Quan en Josep va tancar no
m’ho vaig pensar i vaig demanar
un permís temporal per obrir
fins que surti el concurs i pugui

presentar-m’hi”, explica Hervás
a Línia Vallès. I és que, en
aquest sentit, cal recordar que
en tractar-se d’una concessió
pública, l’Ajuntament ha d’obrir
un procés de licitació. Però,
fins que això no arribi, Hervás
gestionarà el quiosc “amb mol-
tes ganes” i amb la mirada po-
sada en mantenir aquest nego-
ci que, segons explica, “de mo-
ment, està funcionant molt bé”.
“De fet, els primers dies, la gent
que venia a comprar em deia
que havia trobat a faltar el
quiosc”, conclou.

Neus Ballús i els Castellers,
reconeguts pels seus triomfs
RECONEIXEMENT4La Festa de
la Ràdio, que se celebrava di-
umenge coincidint amb Sant Vi-
cenç, patró de Mollet, premiava
la cineasta molletana Neus Ballús
amb el Micròfon de l’Any i als
Castellers de Mollet amb la No-
tícia de l’Any. Dos reconeixe-
ments que atorga l’emissora mu-
nicipal a persones o entitats de la
ciutat distingides per assolir al-
guna fita especial durant el 2022.

D’una banda, Ballús rebia
aquest guardó per haver guanyat
el Gaudí a millor pel·lícula i millor
direcció pel film Sis dies corrents.

“Quan vaig saber que em donà-
vem el premi, el primer en què
vaig pensar va ser en els meus avis.
Sens dubte n’estarien molt orgu-
llosos”, deia en rebre l’estatueta. 

Mentre que, d’altra banda, els
Castellers guanyaven el premi
d’esdeveniment més noticiable
després de fer, a finals de l’any
passat, la millor actuació de la
seva història. Per això, l’expresi-
dent de l’entitat, Siscu Carvajal,
deia que el 2022 va ser un any
“fabulós” al llarg del qual van su-
perar “tots els entrebancs que va
comportar la pandèmia”.

Laura Borràs, a la presentació
de la candidata de Junts

POLÍTICA4Carme Olaria  serà
presentada avui oficialment com
la candidata de Junts per Mollet,
després que al novembre, la que
havia estat responsable de polí-
tica municipal de l’agrupació lo-
cal des del febrer de 2021, fos es-
collida en un procés de primàries
que només va comptar amb la
seva candidatura.

L’acte se celebrarà aquesta
tarda, a dos quarts de sis al Mer-
cat Vell, i Olaria estarà acom-

panyada de la presidenta del
partit, Laura Borràs. 

També l’acompanyaran di-
putats del partit com Joan Ca-
nadell, Aurora Madaula, Marta
Madrenes, o Anna Erra, i alcal-
des i alcaldesses de Junts de la
comarca. Tot plegat mentre,
prèviament, es farà una ruta
per diferents botigues de Mollet
per donar a conèixer a Olaria i
ensenyar a Borràs i als diputats
el centre de la ciutat.

Daniel Hervás ha obert el quiosc de la rambla Fiveller. Foto: Línia Vallès

Borràs. Foto: Àlex Recolons/ACN

Cultura | La Gegantona Mariona fa 25 anys
En el marc de les festes de Sant Vicenç, la Colla Gegantera de Mollet 

ha celebrat els 25 anys de la Mariona, filla dels gegants solemnes de la ciutat,
amb una trobada amb altres colles geganteres que es feia el cap de setmana. 

POLÈMICA4La sala Kèfem està
tancada, provisionalment i per
ordes de l’Ajuntament, des de  fa
una setmana. I és que, segons ex-
pliquen des del consistori a Línia
Vallès, “des del novembre del
2021 s’acumulen diverses de-
núncies de veïns per molèsties i
des del gener del 2022 s’han de-
manat mesures correctores i una
acta de control i verificació de la li-
mitació de so, que no es va pre-
sentar”. “Fins que a l’octubre es va
advertir de la imposició de mesu-
res provisionals com el tanca-
ment i el passat dia 13 es va signar
la resolució de tancament provi-
sional”, afegeixen.

Per la seva banda, però, Joan
Creus, cap de sala de Kèfem, as-
segura que no han rebut “cap no-
tificació, només la de tancament”.
“De fet, la policia mai ens ha dit
que hi hagi queixes”, afegeix. “Ara
bé, si la gent fa botellots i soroll per
la zona, nosaltres no podem fer-
hi res”, comenta. Però des de l’A-

juntament insisteixen a abaixar el
so a 85 decibels. “Si es presenta
avui el certificat amb la limitació
corresponent, poden obrir avui”,
assegura el consistori.

Creus, però, explica que la sala
té una llicència de discoteca i
que, per tant, la limitació hauria
de ser de 95 a 105 decibels. “De
fet, amb aquesta llicència també
tenim dret a tancar a les 6 i l’A-
juntament ens obliga a tancar a

les 3”, afegeix. Tot plegat, mentre
des de la Plataforma d’Afectats de
Can Fàbregas diuen que estan
“d'enhorabona”. “Són anys d'in-
compliments per part d'aquest lo-
cal i anys de lluita veïnal”, asse-
guren. Però, amb tot, Creus avan-
ça que avui i demà la sala torna-
rà a obrir a 85 decibels “i es faran
vídeos reivindicatius per demos-
trar que la música, amb el re-
bombori de la gent, no se sent”. 

Imatge d’arxiu de la sala. Foto: Kèfem

Del tancament del Kèfem a la
reobertura amb el so més baix  
» L’Ajuntament va obligar a tancar la sala i demana que s’abaixi el so
» La discoteca reobrirà avui amb el volum que marca el consistori
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Parets ja ha entregat les
Medalles de la Vila 2022

SOCIETAT4Els Diables de Parets
i l’empresa Freudenberg ja tenen
les seves Medalles de la Vila
2022. Però també les famílies de
Sergi Mingote i Txusa Mulà, als
quals se’ls va entregar a títol pòs-
tum. I és que divendres, l’Ajun-
tament entregava aquests reco-
neixements a persones, empre-
ses o entitats que “representen
els valors del municipi”, diuen
des del consistori.

“Si parlem d'implicació, de
compromís i de sinergies a Parets,
hem de parlar de l'empresa Freu-
denberg”, deia la vicealcaldessa

de Parets, Casandra Garcia, que
també es referia a Mulà com
“una dona en majúscules, una
dona feminista i reivindicativa”.
Mentre que l’alcalde, Francesc
Juzgado, destacava “la predis-
posició” dels Diables i la seva
“gran tasca de difusió de la cul-
tura local”, i la “passió, entu-
siasme i optimisme” de Mingote.

Tot plegat en un acte que
servia per inaugurar la Festa
Major d’Hivern, que des de l’A-
juntament han valorat com “un
gran èxit” i com una edició “car-
regada d’activitats.

CINEMA4Núria Dunjó recor-
darà per sempre la nit de di-
umenge. I és que la guionista pa-
retana va triomfar en la 15a edi-
ció dels Premis Gaudí, empor-
tant-se cap a casa una estatueta.
En concret, la de millor curt-
metratge per Harta, escrit per
ella mateixa juntament amb Jú-
lia de Paz, directora del film, i
produït per Sergio Grobas.

“Estic molt emocionada,
molt contenta i molt agraïda”,
explica Dunjó a Línia Vallès.
“De fet, no m’ho esperava gens
perquè compartíem nominació
amb gent molt bona”, afegeix.
Per això, assegura que l’expe-
riència “va ser increïble” i  que,
a més, “va ser una nit molt es-
pecial”. D’una banda, perquè
aquest Gaudí, per a la paretana,
“significa una empenta per se-
guir treballant, per agafar con-
fiança i per ratificar” la seva fei-
na, i de l’altra perquè “també sig-
nifica un impuls per a Harta”,
comenta Dunjó. I és que el seu
curt es va configurar com un dels
grans triomfadors de la gala. 

Aquesta peça explica com la
Carmela, el dia que fa 12 anys, es
veu obligada a veure el seu pare,
sentenciat per violència de gè-
nere contra la seva mare. Però,
segons avança la guionista, el
curt anirà més enllà i tindrà
continuïtat. “Ara mateix estem
treballant en un llargmetratge
d’Harta perquè en tractar-se

d’una realitat molt extensa, i a la
vegada desconeguda, hi ha capes
de les relacions que apareixen
que no hem pogut tocar”, expli-
ca. Tot plegat, amb la mirada po-
sada en seguir visibilitzant, tal
com han fet amb el curt, que “els
fills i filles de les dones que pa-
teixen violència masclista tam-
bé en són víctimes”, conclou.

Grobas, de Paz i Dunjó. Foto: Acadèmia del Cinema Català

De Parets als Gaudí: “És una
empenta per seguir treballant”

Guardonats i membres del consistori. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament

Economia | Definit el pressupost d’aquest any
Parets ja ha aprovat inicialment el pressupost per a aquest any, amb 

uns 29 milions d’euros que es destinaran, principalment, a millorar els
equipaments, la via pública i a invertir en educació, ocupació i cultura. 
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Polèmica per l’increment del
cost de l’energia a pisos socials
SANT FOST4Sant Fost és un
dels municipis afectats per un in-
crement que l’empresa Visoren,
gestora de l’explotació de pisos de
protecció oficial arreu de l’Estat,
ha imposat a diversos veïns que
viuen a pisos socials. Com ha pas-
sat en uns altres municipis, els ve-
ïns de Sant Fost afectats van re-
bre a finals de l’any passat una
carta on se’ls comunicava un in-
crement de fins al 277% del cost
del gas i l’aigua, a més d’informar-
los que els cobrarien els incre-
ments de tot l’any 2022, és a dir,
de manera retroactiva. 

Per tot plegat, l’Ajuntament
s’ha reunit en dues ocasions
amb els afectats, la darrera el dia
17 de gener, per donar-los suport
legal. Els veïns consideren l’aug-
ment “abusiu” i no veuen clar el
cobrament de manera retroac-
tiva que planteja la companyia.

L’empresa s’escuda en el con-
tracte signat amb els llogaters,
que els permet incrementar la
quota, i en l’avinentesa econò-
mica internacional, amb un aug-
ment dels preus i del cost de l’e-
nergia, que diu que no pot as-
sumir tota sola. 

Un dels edificis afectats. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles | Recordant la fàbrica Derbi
L’emblema que hi havia a la façana de la fàbrica Derbi, el llorer, lluirà a
l’entrada del municipi, a Can Puig. Les obres per fer-ho possible ja han

començat, i està previst instal·lar-hi també un cartell de benvinguda al poble. 

MARTORELLES4Els treballadors
del centre logístic d’Amazon a
Martorelles han comunicat que
faran una vaga de l’1 al 17 de fe-
brer en protesta pel tancament de
la planta, segons va avançar ahir
l’ACN. El registre de l’aturada es
va fer el 24 de gener al Tribunal
Laboral de Catalunya, i tot i que
es convoca per a 17 dies, no vol dir
que s’acabi portant a terme du-
rant tot el període. 

Aquest anunci es fa enmig de
les negociacions entre el gegant
nord-americà i la plantilla, que
de moment mantenen postures
allunyades. Mentre que l’em-
presa defensa que el tancament
de la planta és un trasllat de l’ac-
tivitat a uns altres centres –i es
compromet a mantenir els llocs
de feina–, els treballadors con-
sideren que es tracta d’un aco-
miadament col·lectiu i demanen
que els empleats siguin recol·lo-
cats en uns altres centres que
Amazon té a la província. 

La manca d’acord es va es-
cenificar dimecres en una re-
unió entre la plantilla i els re-

presentants d’Amazon a la ma-
teixa planta de Martorelles que
volen tancar. 

La presidenta del comitè
d’empresa, Esther Rodríguez,
reclama que tots els treballadors
siguin recol·locats a les plantes
que l’empresa té a Barcelona,
ateses les dificultats per can-
viar de domicili davant del tras-

llat que planteja Amazon. En
concret, el nombre de treballa-
dors afectats és de 745, tot i
que el número pot ser més alt.
“També hi ha empreses que
presten serveis al magatzem,
com ara de neteja o de recollida
selectiva, i això augmenta en
70 més el nombre d’empleats
afectats”, detalla Rodríguez.

Protesta de dimecres davant la planta. Foto: Albert Segura/ACN

Els treballadors d’Amazon
convoquen vaga per al febrer
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Demanen 30 anys de presó 
a un acusat d’agressió sexual
MONTORNÈS4L'Audiència de
Barcelona acollirà el judici con-
tra l’home acusat d'agressió se-
xual i de robar una dona a Mon-
tornès. Segons la Fiscalia, l’oc-
tubre de 2020 la víctima, vul-
nerable per patir trastorns psí-
quics, es va trobar a la plaça Joan
Miró amb l’acusat, a qui hauria
demanat un cigarret. L’acusat
hauria acompanyat la dona fins
a atacar-la, en un intent d'agre-
dir-la sexualment. L’acusat hau-
ria tret un ganivet i hauria por-
tat la víctima a unes cases aban-
donades, on hauria consumat la

violació. Després, va exigir a la
víctima que les joies que porta-
va, abans de deixar-la marxar.

JUDICI PEL CAS BORA BORA
D’altra banda, el 23 de gener va
començar,  a l’Audiència de Bar-
celona, el judici a l’home acusat
d’agressió sexual als exteriors de
l’antiga discoteca Bora Bora. La
Fiscalia demana 10 anys de pre-
só per a l’acusat, la prohibició
d’apropar-se a menys de 1.000
metres de la víctima o de comu-
nicar-s’hi durant 10 anys i una
indemnització de 8.000 euros.

MONTMELÓ4El Festival Itine-
rant de Cinemes Africans de
Catalunya (FICAC) ofereix la
darrera sessió a Montmeló
aquest mes de gener. Serà avui
amb la projecció del documen-
tal Manoliño Nguema a la sala
la Concòrdia. La cinta tracta la
vida de Marcelo Ndong, un ar-
tista africà sexagenari format a
un poble de Galícia, que regen-
ta una petita escola de teatre a
Guinea Equatorial i que rep la
proposta de muntar una obra de
teatre que relati la seva pròpia
vida. El protagonista repassa
els llaços sovint poc coneguts que
uneixen Guinea Equatorial i Es-
panya a partir del seu periple vi-
tal com a mim, músic, actor de
circ, però sobretot migrant.

Impulsat per l'associació Ci-
nemÀfriques i el Fons Català de
Cooperació, el FICAC apropa
les cinematografies africanes i de
la seva diàspora per així capgi-
rar les mirades cap al continent
veí a través de l'art. L’objectiu fi-
nal del festival és vèncer els re-
lats d’una Àfrica desolada a trac-

vés d’una programació que mos-
tra una visió en positiu d’Àfrica.

ÈXIT DEL CINEXIC
D’altra banda, una vuitantena
de persones van assistir a la in-
auguració del CineXic, el nou
circuit de cinema infantil en ca-
talà, a la sala Polivalent. La pel·lí-
cula de l’estrena va ser Gordon i

Paddy, i per al mes de febrer està
prevista la projecció del film d’a-
ventures Al sostre del món. Serà
el dia 10, a les sis de la tarda. 

El CineXic, una proposta
d’Omnium i l’Ajuntament, con-
sisteix en un cicle anual de vuit
films d’origen europeu, doblats
al català, i destinats a un públic
amb infants d’entre 3 a 12 anys.

Imatge de la sala la Concòrdia. Foto: Ajuntament

Última parada del Festival de
Cinemes Africans de Catalunya

Tots dos judicis tenen lloc a l’Audiència de Barcelona. Foto: Viquipèdia

Mobilitat | Obres a la C-17
La construcció del tercer carril en sentit nord de la C-17 entre Parets i Granollers

provoca el tall del ramal sentit Montmeló des de la C-35. S’accedeix a Montmeló pel
ramal que voreja el pàrquing de l’entrada principal nord. Les obres duraran un mes.
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L’educació afectivosexual 
es reforça a l’Institut Marina

LA LLAGOSTA4Els alumnes de
4t d’ESO de l’Institut Marina de
la Llagosta estan fent, des del
passat 13 de gener i fins al 17 de
febrer, tallers de sexualitat i
afectivitat. Es tracta d’una ini-
ciativa educativa impulsada per
l’àrea municipal de Serveis So-
cials i la tècnica d’Igualtat de l’A-
juntament. De fet, les sessions
són dissenyades i impartides
per la mateixa tècnica i per les
educadores de Serveis Socials.

Tal com detalla el consistori,
els objectius d’aquests tallers
són definir els conceptes de mas-

clisme, feminisme i violències
masclistes, així com promoure
una visió crítica de les relacions
afectives que permeti detectar
conductes de risc en aquesta
mena de vincles i, per tant, pre-
venir situacions de violència. En
la mateixa línia, també conviden
a reflexionar sobre la importàn-
cia de l’autoestima a l’hora de
construir relacions sanes i a des-
muntar idees equivocades res-
pecte a la diversitat sexual i afec-
tiva. A més, les sessions han de
servir perquè l’alumnat conegui
els serveis municipals.

SANTA PERPÈTUA4La Regido-
ria de Seguretat Ciutadana de
Santa Perpètua està treballant en
l’elaboració del nou Pla Local de
Seguretat i vol compartir amb la
ciutadania la tasca que ha fet fins
ara. Per això, l’Ajuntament ja ha
posat en marxa aquesta matei-
xa setmana les sessions partici-
patives perquè veïns i entitats
puguin dir la seva sobre aquest
nou pla que s’està cuinant.

La primera trobada al res-
pecte es va fer dilluns al Centre
Cívic Can Taió i la segona, di-
mecres a Mas Costa. La setma-
na vinent n’hi haurà dues més:
dilluns a Can Folguera i dime-
cres a l’Aula Vapor. Finalment,
el dia 9 hi haurà l’última reunió
amb la participació dels grups
municipals. L’objectiu princi-
pal de les sessions convocades,
segons l’Ajuntament, és “donar
a conèixer” el nou document. 

UNA CONSULTA CIUTADANA
A més d’aquestes reunions en di-
ferents barris del municipi, el
consistori també ha creat una

consulta ciutadana onlineque es
pot respondre fins al 5 de febrer.
L’enquesta, tal com detallen des
de l’Ajuntament, conté una vin-
tena de preguntes sobre el grau
de seguretat que hi ha actual-
ment a Santa Perpètua en ge-
neral, i a cada barri en particu-
lar. El qüestionari pretén detec-
tar quins són, a parer del veïnat,

els principals problemes d’inse-
guretat, el nivell d’incivisme i les
seves causes, el grau de segure-
tat viària o els serveis de la Po-
licia Local que s’haurien de re-
forçar, entre altres aspectes. 

Totes aquestes preguntes es
poden respondre al portal de
participació del web municipal
de Santa Perpètua.

El consistori està elaborant el nou Pla Local de Seguretat. Foto: Ajuntament

Comencen les trobades sobre
el nou Pla Local de Seguretat

Un dels tallers sobre sexualitat i afectivitat. Foto: Ajuntament

Santa Perpètua | Subvencions a entitats
Aquest divendres és l’últim dia per demanar subvencions per

a entitats i associacions sense ànim de lucre a Santa
Perpètua. L’Ajuntament hi destina un total de 166.500 euros. 
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CANOVELLES4Ja fa gairebé tres
anys des que l’Ajuntament de Ca-
novelles impulsava el progra-
ma ‘Patis Oberts’, que sorgia a fi-
nals de febrer del 2020 i pocs
dies després quedava aturat per
la pandèmia. Però aquesta set-
mana s’ha reprès després de tot
aquest temps, per oferir els pa-
tis de les escoles Congost i Joan
Miró i de l’institut Bellulla com
espais segurs de trobada i oci per
a nens i joves del municipi.

Es reprén el
programa
Patis Oberts

CALDES DE MONTBUI4Caldes
de Montbui reprèn aquesta set-
mana una nova edició de les
passejades de la gent gran. Una
iniciativa que es fa conjunta-
ment amb altres localitats com
Esparreguera i Torrelles de Llo-
bregat, i en la qual enguany fa 20
anys que Caldes hi participa.
Tot plegat, amb l’objectiu de fo-
mentar l’envelliment actiu i tam-
bé per promoure espais de so-
cialització i interacció.

Vint anys de les
passejades de 
la gent gran

CARDEDEU4Un total de 214
persones, la majoria d’elles do-
nes i joves, van participar l’any
passat en els cursos que impar-
teix el Servei de Formació i
Ocupació La Mongia, de Car-
dedeu. Un conjunt de lliçons
que serveixen per obtenir tí-
tols o certificats relacionats amb
alguna feina concreta i que, a
més, facilita als participants
l’entrada al món laboral.

Èxit dels cursos 
i formacions 
de La Mongia

LA ROCA4La Generalitat con-
tinua executant els treballs per
adequar la carretera BV-5105
per fer-la més segura, després de
les reiterades peticions del con-
sistori i del veïnat. Per això,
aquesta setmana ha començat la
segona tanda d'actuacions, que
consisteix a repintar les línies
amb pintura reflectant vermella
i a posar balises reflectants, per
després modificar l'amplada i la
longitud del carril central.

Noves millores 
a la carretera 
de Santa Agnès

LLIÇÀ D’AMUNT4El Rentador,
com popularment s’anomena a
l'antic safareig públic del Parc del
Tenes, forma part del patrimo-
ni del poble que es vol preservar.
Per això, aquests dies, s’està res-
taurant i també s’està netejant
l’entorn, que comptarà amb un
nou accés fins al safareig des de
l’entrada principal del Parc. Tot
plegat, per fer que aquest espai,
on les dones anaven a rentar
roba, torni a tenir vida.

Lliçà restaura
l’antic safareig 
del Parc del Tenes

LES FRANQUESES4L’Ajuntament
de les Franqueses està treballant
en la redacció del Protocol local
d'actuació davant les violències se-
xuals en espais públics i d'oci
nocturn. Un document que ha
d'establir el marc general que
permetrà donar una resposta uni-
ficada a les possibles situacions de
violència sexual que es donin al
municipi i que es farà tenint en
compte l’opinió de la població.

Les Franqueses
vol actuar davant
la violència sexual

CLIMA4El Vallès Oriental ja ha
vist la primera neu de la tempo-
rada. I és que dimarts, moltes
poblacions de la comarca es van
llevar veient com queien del cel
uns flocs de neu que, en alguns
municipis, van continuar caient
al llarg del matí i, en altres, es va
convertir en aiguaneu. 

La zona del Montseny va ser
la que més neu va acumular,
deixant escenaris de postal tant al
massís com als pobles que hi ha
a la seva falda, on la neu qualla-
va als vorals de les carreteres, a les
teulades i al mobiliari urbà.  Men-
tre que a altres poblacions menys
elevades, com l’Ametlla, les Fran-
queses, la Roca o Granollers, en-
tre altres, els flocs de neu es van
deixar veure poca estona, però
amb força, fent que la gran ma-
joria de veïns sortissin a gravar la
nevada amb el mòbil. Una esce-
na que es repetia, també, a ciutats
del Baix Vallès com Mollet, Sant
Fost o Parets, on la neu, en aquest
cas, va caure amb menys inten-
sitat que a la resta del territori.

Aquesta nevada, a més, tal
com ja havien advertit des de Pro-

tecció Civil i des del Servei Me-
teorològic de Catalunya, va anar
acompanyada, els dies previs,
d’un episodi de fred que deixava
temperatures que rondaven els
zero graus a la majoria de muni-
cipis de la comarca. Un temporal
que no es veia des de fa temps al
Vallès Oriental i que també ana-
va acompanyat de vent fort.

El mateix dimarts al mig-
dia, però, Protecció Civil desac-

tivava l'alerta per onada de fred,
tot i que la matinada de dimecres
a dijous les temperatures torna-
ven a baixar a la comarca. Encara
que, per ara, no hi torna a haver
previsió de neu a cotes baixes i,
tot i que semblava que l’hivern
per fi ha arribat, es preveu que
les temperatures tornin a pujar
al llarg dels pròxims dies per aco-
miadar-nos definitivament d’a-
quest episodi meteorològic.

Parc Natural del Montseny. Foto: Jordi Pujolar i Albert Segura/ACN

La neu es deixa veure a 
diferents punts de la comarca

El Vallès, destí d’un dels futurs 
trens turístics de la Diputació
TURISME4El Vallès Oriental serà
el destí d’una de les sis línies de
trens turístic temàtics que la Di-
putació de Barcelona posarà en
marxa a la primavera. Una ini-
ciativa que pretén posar en valor
els principals atractius turístic
del voltant de la capital catalana
amb sis rutes en tren.

La que connectarà l’estació de
França amb Granollers serà la lí-
nia Natura i relax i, segons ex-
pliquen a Línia Vallès des de la

Diputació, tot i que encara no
s’han definit els espais que es vi-
sitaran, la idea és que l’experièn-
cia comenci un cop el turista en-
tra a dins del tren. “Abans d’arri-
bar al destí ja hi haurà activitats
i propostes”, avancen.

Tot plegat,  diuen des de la Di-
putació, per apropar a les perso-
nes que visiten Barcelona noves
oportunitats i destins, promo-
vent un turisme verd, sostenible
i respectuós amb el medi ambient.Foto: Maria Asmarat/ACN

Salut | La vaga del personal mèdic es fa notar
Salut ha xifrat en un 30% el seguiment de la vaga de facultatius als CAP del
Vallès Oriental, encara que el sindicat de metges ha elevat la xifra al 75%,

mentre que a l’Hospital de Granollers s’hi han adherit un 50% dels metges.
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Esports Bàsquet | El CB Granollers rep el CB Igualada
El conjunt de Martí Roget rebrà el pròxim dissabte 28 de gener el CB Igualada, en partit

corresponent a la 14a jornada de la Copa Catalunya femenina. El CB Granollers hi arribarà
després de la seva derrota per 48-58 contra el Joventut Les Corts del passat dia 22.

Aquella cavalcada impossible al
Philips Stadion d'Eindhoven,
amb una recuperació amb el
cap, malgrat fer 1,71 metres, i en
camp propi, i després un esprint
fabulós, l'habilitat per fer-se
amb el rebuig del porter després
del primer xut i la retallada a un
defensa per concretar el 2-3
contra el PSV és una de les
imatges més icòniques de Ser-
gi Barjuan (Les Franqueses,
1971) amb el Barça.

Format a l'EC Granollers i a
la Masia, va ser un lateral es-
querre explosiu. Barjuan va de-
butar al primer equip blaugra-
na en la penúltima temporada
del Dream Team de Johan Cru-
yff, el 24 de novembre de 1993
a l'Ali Sami Yen d'Istanbul,
contra el Galatasaray, i ja no va
tornar a jugar mai més amb el
filial. Aquella temporada va
guanyar la Lliga.

Després de nou cursos, nou
títols i 403 partits amb el con-
junt blaugrana, Barjuan va mar-
xar a l'Atlético de Madrid, on es
retiraria el 2005. Ara és el di-
rector esportiu de l'Acadèmia
del Barça (Barça Academy).
"Una escola de vida" adreçada
a nens i nenes d'entre 6 i 18
anys, als qui ofereix una for-
mació integral amb l'estil i el
model blaugrana i el futbol com
a fils conductors.

De fet, al franquesí li hauria
encantat penjar les botes al
Camp Nou, però, com confes-
sa en una entrevista de Toni

Frieros a Esportiu Maresme,
"Van Gaal tenia altres plans i
ho vaig respectar". "El que sí
que diré és que l'Atlético de
Madrid es va portar increïble-
ment bé amb mi. Em va signar
un contracte de tres anys estant
lesionat i sense passar revisió
mèdica. Vaig ser molt feliç a
Madrid, on sempre em van
tractar molt bé", afegeix.

Paraules que contrasten
amb el seu adeu al conjunt
blaugrana: "Crec que he estat

l'únic jugador del Barça que
s'ha acomiadat amb crosses
després d'haver passat pel qui-
ròfan". Aquest és un dels seus
dos pitjors moments al club.
L'altre és la final de la Copa
d'Europa perduda contra l'AC
Milan el curs 1993-1994, el seu
primer a l'equip. No en tornaria
a jugar cap més.

Barjuan s'emociona quan
recorda la figura de Cruyff, el
seu tutor: "Quan parlava te'l
creies perquè després veies que
tenia raó en tot el que t'havia
dit. Cruyff tenia una gran per-
sonalitat i intel·ligència". Sent
un "orgull immens" per haver
format part del Dream Team,
un llegat etern per al futbol i
l'entitat: "El millor no van ser
els títols, que també, sinó com
va canviar la mentalitat del bar-
celonisme. El Barça va passar de

ser un club perdedor o sense
èxit a ser una ser una entitat
guanyadora i tota una referèn-
cia en el món del futbol".

EL JUVENIL A
La trajectòria com a entrenador
del franquesí va començar al ju-
venil A blaugrana i, després
del seu pas per les banquetes del
Recreativo de Huelva, la UD Al-
mería, l'RCD Mallorca i
l'Hangzhou Greentown FC xi-
nès, va tornar al club per dirigir
el Barça Atlètic mesos després
que Joan Laporta encetés la

seva segona etapa com a presi-
dent. Barjuan ha entrenat el
filial en dues etapes i, entremig,
va ser tècnic interí del primer
equip, entre el cessament de
Ronald Koeman i l'arribada de
Xavi Hernández.

"Sempre sap greu que sigui
per la destitució d'un company,
i més si parlem de Koeman, un
mite del barcelonisme. Em van
demanar que dirigís el primer
equip durant quinze dies, i això
vaig fer: parlar amb els juga-
dors, dir-los què creien que
s'hauria de canviar, què neces-

sitaven de mi, perquè en dues
setmanes era impossible do-
nar-li la volta a la situació", re-
corda el franquesí. "Era obligat
anar a Kíev i guanyar per segu-
ir a la Champions i es va gua-
nyar. I a la Lliga no vam perdre.
Vaig intentar que es jugués de
forma ordenada i amb perso-
nalitat", reivindica.

"No tothom pot dir que ha
estat entrenador del Barça. Va
ser curt, però intens. Un orgull,
un honor, un privilegi i un re-
cord que m'acompanyarà sem-
pre", conclou Barjuan.

Toni Delgado
LES FRANQUESES

L’orgull de Sergi Barjuan
» Brillant lateral esquerre del Barça i exentrenador al club, el franquesí dirigeix l’Acadèmia de l’entitat
» “No tothom pot dir que ha estat tècnic del primer equip del Barça; va ser curt, però intens”, confessa

Sergi Barjuan, director esportiu de l’Acadèmia del Barça. Foto: FC Barcelona

Barjuan es va formar 
a l’EC Granollers i a la
Masia, i es va retirar 
a l’Atlético de Madrid
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L’acció se situa en un poblet del Pirineu
aïllat per l’orografia, el fred, la neu i la bro-
ma. Els joves del poble són a la guerra,
i el Jan, el pare, ha anat a buscar un mos-
so per ajudar-los en les tasques del
camp. L’arribada d’un home jove per-
torbarà l’ordenada vida de la casa i de les
quatre dones de la família.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Quatre dones i el sol
Jordi Pere Cerdà

La cantant Núria Graham va publicar el
passat dia 20 el seu quart àlbum, Cycla-
men (Verve Forecast). En aquest nou tre-
ball, format per tretze cançons, la jove ar-
tista ha creat “un nou espai sonor”, tal
com ella mateixa ha explicat en una en-
trevista concedida a l’ACN. “El disc és ca-
tastròfic en moltes temàtiques, però és
lluminós”, ha detallat. 

Música

Hivern de 1943 al Pirineu. La Sara i l’An-
toni viuen en un petit poble d’Andorra.
Cada dia reben notícies de l’evolució de
la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu
amic Sendo ve amb uns jueus per ama-
gar-los al poble. La vida es torna més
complicada quan els alemanys arriben
al municipi a la recerca d’aquests jueus
que hi ha amagats.

Pelis i sèries

El fred que crema
Santi Trullenque

Cyclamen
Núria Graham

Picasso. Paisatges humans
La Galeria Mayoral de Barcelona (Consell de Cent, 286) va in-
augurar el 18 de gener una nova exposició: Picasso. Paisatges

humans. La mostra, programada amb motiu del cinquantè
aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso, vol exhibir el gust

de l’artista per la naturalesa humana. Així ho va explicar el
dia de l’estrena la comissària de l’exposició, Victòria Comba-

lía, en declaracions a l’ACN. “Els paisatges humans, les figures,
els retrats, són un dels temes cabdals de la seva carrera, i per
això hem reunit un conjunt d’obres on la figura humana és la

protagonista”, va detallar Combalía al mateix mitjà.

Vicky Luengo (Palma, 1990) i Pol
López (Barcelona, 1984) han de-

mostrat ser un tàndem que funcio-
na a la perfecció. S’ha vist en les úl-
times setmanes a les sales de cine-
ma, i es va veure el 22 de gener a

la 15a edició dels Premis Gaudí. La
parella es va endur els guardons a
la millor interpretació protagonista
femenina i masculina per Suro, la
pel·lícula que també va recollir el
premi a la millor direcció novella

per a Mikel Gurrea. De fet, Gurrea i
Luengo també són candidats a en-
dur-se el Goya en les seves catego-
ries. D’altra banda, la triomfadora

de la nit dels Gaudí va ser, per des-
comptat, Alcarràs, de Carla Simón.

L U E N G O  I  L Ó P E Z

A LES XARXES...

Triomfar en el món de la interpretació
Els dos actors s’estan construint una carrera sòlida

Famosos

Guanyar el Gaudí a millor interpretació
Tots dos l’han aconseguit per la pel·lícula ‘Suro’

Reconeixement
Hi ha consens: es mereixien aquests premis

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Mai no és massa tard per fer realitat un
somni. El desembre del 2019, Alba Do-
nati, una reconeguda poeta italiana, va
decidir canviar de vida i obrir una peti-
ta llibreria a Lucignana, el poblet de la
Toscana on va néixer. Amb tan sols 180
habitants, l’empresa semblava con-
demnada al fracàs, però sorprenent-
ment va despertar entusiasme.

Llibres

La llibreria del turó
Alba Donati

| Fire Emblem Engage
La saga Fire Emblem té una nova entrega que ens situa en un continent format

per quatre nacions, on tornarà un enemic que va marxar fa mil anys. Per a Switch. 

Fo
to

: P
au

 C
or

tin
a/

A
C

N

QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGAR-SE

Les persones grans i les que pertanyen a un col·lectiu 
de risc s’han de vacunar contra la grip i la covid

DIETA

VACUNES

MEDICACIÓ

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

i CARDIOLOGIA

El fred ja és aquí i sembla que les temperatures baixaran
molt a partir d’ara. Comença, doncs, la temporada alta de
refredats i de grips, però hi ha altres malalties que també

s’agreugen amb el fred i, particularment, amb l’arribada de Na-
dal: són les malalties cardiovasculars. 

Diversos estudis internacionals adverteixen d’un augment
dels atacs de cor i d’altres problemes coronaris a mesura que
baixen les temperatures. Un de britànic, elaborat per un grup
d’investigadors de la London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, revela que la reducció d’un sol grau centígrad en la tem-
peratura mitjana diària s’associa a un increment d’un 2% en el
risc de patir un atac de cor. Durant aquest estudi es van detectar
200 infarts més a l’hivern que en èpoques amb temperatures
més altes, d’un total de 800 casos analitzats. 

Quant a la proximitat de Nadal, no afecta tant l’emotivitat de
les festes com el fet que coincideixen amb l’inici de l’hivern i
amb la temporada alta de grip i de covid. Les infeccions del trac-
te respiratori estan associades a la insuficiència cardíaca, a les is-
quèmies i a les malalties coronàries.    

El fred agreuja el mal de cor

Quan fa fred cal triar les peces de roba més adients 
en funció de la temperatura, el vent i la humitat

Les claus

El sedentarisme i els menjars contundents de les festes
nadalenques poden augmentar el risc cardiovascular 

Les persones que pateixen alguna cardiopatia 
han de ser especialment curoses amb la seva medicació 
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