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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.
Aquest no és, ni de bon tros, un

cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 
A això se li ha de sumar el fet

que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.
Per a una persona que té, com

a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és un repte molt compli-

cat. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 
Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 
Per a Valle, aquest fet és es-

pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals

Anna Utiel
VALLÈS ORIENTAL

A fons
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La lupa

per Antonio López (Comunistes de Catalunya)

Per uns moviments socials forts

Com  un important pas endavant, el pas-
sat 29 de febrer es va celebrar la primera
trobada de militants de Comunistes de Ca-
talunya i alhora activistes en els moviments
socials. Una jornada on es van poder in-
tercanviar les diferents experiències del
treball  realitzat en els moviments socials
crítics i alternatius des d'una perspectiva
de classe i nacional.
Es va coincidir en reco-

nèixer, com a  molt positiu,
l'auge de moviments eman-
cipadors i transformadors
amb propostes de canvis pro-
funds, com són el potent mo-
viment feminista, el movi-
ment contra la crisi climàtica, els movi-
ments per  la defensa dels serveis bàsics,
drets socials i habitacionals, així com la re-
sistència de la classe treballadora contra
la precarietat i la lluita pels seus drets, com
ara unes pensions i un treball dignes.
En aquest marc de debat, es van

constatar  algunes de les febleses dels mo-
viments, com   la fragmentació de les llui-
tes o  l'envelliment  dels activistes,  sobretot
aquells que històricament  vam conque-

rir els drets laborals i socials que estan po-
sats en qüestió per les polítiques neoli-
berals. Una autèntica bretxa generacional.
Però observem amb optimisme les no-

ves generacions que s'incorporen a la llui-
ta social, especialment dones joves im-
plicades en la lluita feminista, la lluita eco-
logista i per un habitatge digne, l'antifei-

xisme o pel reconeixement dels drets na-
cionals de Catalunya.
És inevitable veure amb certa sim-

patia els canvis en governs anomenats
progressistes, tant en l'Estat  com  en al-
gunes comunitats autònomes i ajunta-
ments, com és el cas  de Barcelona,  on es
plantegen canvis  i millores per a la ciu-
tadania, si bé també som conscients de
les limitacions que tenen perquè les po-
lítiques de la Unió Europea amb l'auste-

ritat  i el límit de la  despesa condicionen
les seves polítiques.
Què fer davant aquests governs des de

l'esquerra i els moviments socials?
Primer, no s'ha de caure en la temp-

tació de convertir-se en corretja de trans-
missió i, per això, és imprescindible
mantenir la lluita de transformació, can-

vi social i oposició a les polí-
tiques de les dretes reaccio-
nàries.
Els moviments socials

han de ser lliures, autònoms
i plurals. Han d’estar enfront
de les institucions sempre
amb esperit crític i objectiu,

no partidista però tampoc apolític.
Per això, es conclou que  els activistes

comunistes han  d'ajudar els moviments
socials i enfortir el teixit social, dotant-lo
de perspectives de conquestes socials per
al conjunt de les classes treballadores i, així,
aturar lleis com ha  fet  la Plataforma Atu-
rem la Llei  Aragonès o el moviment pel
dret a un habitatge digne, entre d'altres.
Una crida final: el pròxim 21 de

març, totes al carrer contra el racisme.

És imprescindible mantenir la lluita de
transformació, canvi social i oposició a les

polítiques de les dretes reaccionàries

La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap

novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-

reros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas

a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a

Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente
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Els semàfors

Damià Calvet
Tot i que el conseller de Territori va des-
cartar fa un parell de setmanes la creació

d’una “infraestructura pesada” entre
Granollers i Sabadell, el moviment social
veu en el nou Pla de Mobilitat una pro-
posta “maquillada” del Quart Cinturó. 

pàgina 8

Pa Artesà del Vallès
El xuixo és un pastís típicament gironí,
però la fleca Pa Artesà del Vallès, de
Jaume Junyent, ha dominat a la 
perfecció l’art de preparar aquests 

dolços fins al punt que ha guanyat el
premi de millor xuixo del món. 

pàgina 20

Carmen Sánchez
La velocista de Mollet va ser una de les

grans protagonistes del Campionat d’Es-
panya d’atletisme disputat a Ourense. La
corredora va penjar-se el bronze en la fi-

nal dels 400 metres, quedant-se 
a només dues centèsimes de la plata. 

pàgina 26
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El nou CAP de Corró d’Avall, 
en marxa el pròxim 23 de març1

2
Mollet defensarà l’ús públic 
dels terrenys dels jutjats

Es disparen els delictes sexuals a Granollers

La qualitat de l’aire millora 
a la comarca respecte del 2018

Willy Toledo

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

“Me crezco en el amor, amor in-
tegral, infinito, sin barreras ni
moral. Amor que siempre nos
da vergüenza confesar y que
como un tonto, el cobarde, el hé-
roe y el santo íntimamente an-
helamos. Ánimo y confiança. Os
estima. Salvador”.
Aquesta és la carta inèdita

que ha estat oculta durant 45
anys i ha estat entregada per un
donant anònim al Memorial
Democràtic. Les germanes de
Puig Antich han certificat l’au-
tenticitat de la carta.
Són paraules escrites a mà en

castellà per Salvador Puig An-
tich, des de la presó Model de
Barcelona poc abans de ser ex-
ecutat per garrot vil el 2 de març
de 1974 per la justícia feixista de
la dictadura franquista.
Aquell dissabte de març  gris

i fred, molts cors es van glaçar
per la mort d’un jove lluitador
per la llibertat.
Avui, 46 anys després del seu

assassinat, el seu record segueix
viu i exigeix justícia.
Ni oblit ni perdó.

Puig Antich
per J. Tuset (ERC Canovelles)

Safata d’entrada

Gràcies, Perpinyà!
per Jordi Lleal 

Dissabte 29 de febrer de 2020
passarà a la història, i no per ser
un dia d’any de traspàs, sinó
perquè més de cent mil catalans
van peregrinar fins a Perpinyà
convocats pel Consell de la Re-
pública, allà a la Catalunya del
Nord, sense traspassar imagi-
nàries fronteres inventades, que
són una qüestió administrativa
però no sentimental ni històri-
ca, perquè són els nostres ger-
mans, com ho són els del País
Valencià i les Balears. Milers
d’autocars, autocaravanes, cot-
xes i motos vam formar una
serp entusiasta per carreteres i
autopistes fins al Parc d’Expo-
sicions de Perpinyà, on ens re-
beren motoristes de la Gen-
darmeria, que amb una previ-
sió excepcional ens anà situant
en aparcaments previstos pels
diferents tipus de vehicles. Un
centenar d’autocars varen re-

cular cap a casa, gràcies als
controls de la Policia Nacional
que interromperen el seu viat-
ge al pas per la Jonquera, fent-
los circular en fila d’un en un i
en ziga-zaga. Una vegada més
denunciem aquest infame com-
portament de les forces de re-
pressió i també de retenció. 
La població de Perpinyà ens

rebé com a compatriotes, a la
plaça del Castellet hi havia au-
dició de sardanes i al parc del
costat, un concert de rock i mú-
sica catalana amb parades de di-
verses organitzacions catala-
nistes. Els perpinyanesos ens
han dit: “Casa nostra és casa vos-
tra”. Serà un oferiment mutu,
nosaltres els hem de dir també
el mateix, diuen que és de gent
ben nascuda ser agraït. Ho fem
amb la veu ben clara i alta: 
Moltes gràcies, sempre ens

quedarà Perpinyà al cor!

Tenir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers

de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

La bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’a-
tura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les dar-
reres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfec-

tants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests produc-
tes s’estan venent per més de 100 euros.

Un repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes bole-

tes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

Beneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En

un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

Anar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,

durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada. 

A les xarxes

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#PuigdemontAPerpinyà

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#JunquerasDePermís #CauElBarça

Les millors
perles

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com
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INFRAESTRUCTURES4La pre-
sentació del Pla de Mobilitat del
Vallès per part del conseller de Te-
rritori, Damià Calvet, fa un parell
de setmanes, lluny de tancar la
polèmica de la B-40 o Quart Cin-
turó sembla que l’ha tornat a po-
sar damunt la taula. Almenys
així ho indica la reacció de la Cam-
panya Contra el Quart Cinturó,
que no ha trigat gaire a valorar
aquest pla, i no precisament bé:
creu que “no resol els reptes reals
de mobilitat del Vallès” i el veu
com “una estratègia de maqui-
llatge del Quart Cinturó”.
Malgrat que Calvet va des-

cartar totalment la creació d’una
“infraestructura pesada” entre
Granollers i Sabadell assegurant
que el pas d’una via així per
aquesta zona “és inacceptable”,
des de la campanya que s’hi opo-
sa creuen que aquest pla “vol ser-
vir d’excusa per seguir avançant
amb el Quart Cinturó”. “El pla
proposa un nou tram viari sota el
nom de ‘Ronda nord dels siste-
mes urbans de Terrassa i Saba-
dell’, una proposta viària que
dona continuïtat a la B-40”, ar-
gumenten. De fet, Calvet ja va
parlar de “projectes comple-
mentaris” per “resoldre” la mo-
bilitat entre ambdós territoris. “La
formulació del pla no hauria de
ser una excusa per vestir i bastir
el Quart Cinturó de manera cap-
ciosa”, insisteixen des de la cam-
panya opositora a la també co-
neguda com a Ronda del Vallès.

MÉS ENLLÀ DE LA B-40
Però aquest “maquillatge” del
Quart Cinturó no és l’única críti-
ca que l’oposició social fa al nou Pla
de Mobilitat del Vallès. I és que, se-

gons la Campanya Contra el Quart
Cinturó, el pla presentat pel con-
seller de Territori “no és creïble, no
té capacitat de ser executat ni pot
aconseguir els objectius que es per-
segueixen”. En paraules dels ac-
tivistes, “no presenta cap mesura
clau, cap decisió valenta, que per-
meti aconseguir els canvis neces-

saris en la mobilitat al Vallès, so-
bretot en el context de la lluita efec-
tiva contra l’emergència climàti-
ca”. Una crítica que va en la línia
de la primera reacció que va mos-
trar ERC al Pla, partit i soci de Go-
vern que creu que “es queda a mig
camí del desenvolupament sos-
tenible que requereix l’actual si-
tuació d’emergència climàtica”.

Sigui com sigui, la setmana
passada va tenir lloc a les Fran-
queses la tercera sessió de parti-
cipació ciutadana que es fa al
voltant del Pla de Mobilitat, amb
prop d’un centenar de persones,
on el president del Consell Co-
marcal, Francesc Colomé, va re-
ferir-se concretament a la B-40.
Després d’admetre que és “una in-
fraestructura que encara està a de-
bat i on al Vallès Oriental no hi ha
consens”, va demanar “iniciar el
debat de l’oportunitat, de si s’ha
de fer o no”, i en cas de fer-se,
“com i amb quin traçat”. En qual-
sevol cas, “s’ha de tenir en comp-
te el territori i no fer-se des de Ma-
drid traçant una línia en un plà-
nol”, va afegir.
El Consell d’Alcaldies de l’11 de

març analitzarà el pla, el qual es
troba en període d’informació pú-
blica i s’hi poden presentar al·le-
gacions fins al 8 d’abril. L’oposi-
ció social ja ha anunciat que ho
farà i que durà a terme una cam-
panya comunicativa en contra.

Un moment de la sessió participativa del pla a les Franqueses. Foto: CCVOR

La polèmica pel Quart Cinturó
segueix tot i el Pla de Mobilitat
» Els opositors hi veuen una proposta de Ronda del Vallès “maquillada” 
» El president del Consell Comarcal demana debatre’n l’”oportunitat”

L'Hospital inaugura l'edifici
dedicat al coneixement

SANITAT4L’Hospital General de
Granollers va inaugurar ahir de
manera oficial l’Edifici del Conei-
xement, un espai històric rehabi-
litat que es dedicarà a la docència,
la formació i el desenvolupament,
la recerca i la innovació.
El projecte ha estat possible

gràcies a la col·laboració entre la
Fundació Hospital Asil (FPHAG),
la Generalitat i la Fundació la Cai-
xa, i ha permès recuperar l’edifi-
ci modernista de l’antic asil. Pro-
jectat l'any 1933 com a hospital
per a malalts infecciosos, aquest
edifici de més de 1.200 metres
quadrats, inclòs dins del Pla Es-
pecial de Protecció del Patrimo-

ni Arquitectònic i Arqueològic de
Granollers, passa a ser ara un
centre de gestió del coneixement.
La rehabilitació d'aquesta in-
fraestructura històrica ha estat
impulsada per la Caixa, amb una
dotació d'1.850.000 euros.
La inauguració va anar a cà-

rrec de Josep Mayoral, alcalde de
Granollers i president del Pa-
tronat de la FPHAG; Robert Fa-
bregat, director general de Re-
cerca i Innovació del departa-
ment de Salut; Àngel Font, di-
rector corporatiu de Recerca i
Estratègia de la Fundació la Cai-
xa, i el Dr. Rafael Lledó, director
general de la FPHAG.

Llum verda a la reordenació 
de la plaça Josep Barangé 

URBANISME4La Comissió d'Ur-
banisme de Barcelona ha aprovat
aquesta setmana una modificació
del planejament municipal de Gra-
nollers que permetrà reordenar i
revitalitzar la plaça Josep Barangé,
dotant-la de més espais públics.
El govern de Josep Mayoral

vol que la plaça actuï com a
porta d’entrada al nucli històric.
La zona, amb una superfície de
més de 15.000 metres quadrats,
compta amb  equipaments com
la residència privada Torreba-
della, els jutjats o els edificis de
Telefónica, Correus i la Mútua.

Amb la modificació aprovada
aquesta setmana, basada en la
proposta guanyadora d’un concurs
amb jurat, es busca reduir i reor-
denar el sistema viari, aconseguir
més espais lliures i facilitar l’acti-
vitat econòmica a la zona per fer-
la més atractiva. Per aconseguir-
ho, es preveu qualificar d’equipa-
ments la residència Torrebadella
i el seu pati com a espai lliure, al-
hora que es reurbanitzarà tota la
plaça. També es proposa ubicar
oficines i comerços en uns nous
baixos de l’equipament municipal
i de l’edifici de Telefónica.

Tren | Pas endavant per al cobriment de la via
Adif ha adjudicat la redacció del projecte de cobriment de la via del tren 

entre els carrers Agustí Vinyamata i Josep Umbert, un projecte que ja s’havia 
redactat fa anys però que va quedar en un calaix i que ara ha calgut repensar.

ERC ja va dir que el pla
“es queda a mig camí
del desenvolupament
sostenible que fa falta”

Granollers



9 | 

líniavallès.cat6 de març del 2020

É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 14
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.047 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar

Pàgines especials
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Quatre granollerins, nominats
a un premi internacional

TECNOLOGIA4El projecte de
quatre alumnes de 2n i 3r d’ESO
de l’Escola Pia de Granollers ha
estat seleccionat per a formar
part de les propostes que poden
optar al Global Innovation
Awards, que se celebrarà el juny.
El passat dissabte 29 de fe-

brer l’equip Ciberedu-Aprentik,
format pels germans Joan i Jor-
di Vilalta, Pol Fernàndez i Eloi
Prat, va participar en el torneig
FIRST Lego League, a Vic. El
projecte que van presentar, ano-
menat Semàfors, no els va por-
tar a la final estatal. Malgrat no
estar entre els tres equips fina-
listes, però, la seva proposta va
generar molt bona impressió al
jurat,  que va donar-los el Primer
Premi per a la Innovació. 
A més de concedir-los aquest

primer premi, el jurat va consi-

derar-los mereixedors d’una
menció especial que els pot por-
tar al Global Innovation Awards
dels Estats Units d’Amèrica.
Però, abans, hauran de defensar
el seu projecte entre els altres no-
minats de l’Estat i sortir-ne
guanyadors.  

PER UN AIRE MÉS PUR 
El projecte consisteix en el dis-
seny d’un dispositiu electrònic
senzill que permet a particulars
i associacions mesurar la con-
taminació ambiental dels di-
versos punts del municipi. L’ob-
jectiu és fer la ciutadania par-
tícip de la pol·lució i conscien-
ciar-la de la importància que té
respirar un aire de qualitat.
Durant la investigació han re-
b  ut suport de Granollers Peda-
la i dues hackatons.    

FEMINISME4El manifest que
donarà el tret de sortida a les ac-
tivitats d’aquest divendres 6 de
març té un missatge clar: “Per un
futur radicalment igualitari”. La
programació de Granollers en-
torn del dia internacional de les
dones se centrarà a oferir espais
de diàleg, reflexió i eines per fer
visibles les lluites de les dones.
La lectura del manifest es

farà a la plaça de la Porxada, avui
mateix, a càrrec de la Taula d’I-
gualtat de Gènere i, després, la
companyia Projecte Lilith re-
presentarà Tres bodes i un prín-
cep blauper a tota la ciutadania.
A la nit, continuarà la celebració
a ritme de guitarra. A la Fàbrica
de les Arts, Anna Tivel, Julie Ar-
senault i Raquel Lúa, tres  pro-
meses de l’escena independent
nacional i internacional, oferiran
uns concerts intimistes. 
Demà la música seguirà  sent

una de les protagonistes amb
l’Escola de Rock Festival, una ex-
periència preparada per gaudir
amb la família, que recorrerà els
grans èxits del pop i el rock.
També durant la jornada l’asso-
ciació feminista de Granollers,
Sorotopia, organitzarà dues con-
ferències: “Esport femení i pro-
fessionalització, una qüestió de
dignitat” i “Les dones parlen,

puntades de doble tall”. Totes
dues d’inscripció gratuïta. 
Les activitats seguiran fins al

dimarts 24 de març. Entre totes
destaquen les tertúlies de “L’an-
tifranquisme amb ulls de dona”,
el “Cicle sobre la menstruació i
alimentació”, la jornada de “Ge-
gantes i diablesses: trencant es-
tereotips sexistes en la cultura
popular” i la sessió popular “Au-
todefensa personal per a do-
nes”. A més, durant aquest mes
s’han preparat exposicions fe-
ministes a diversos  espais de
Granollers, com la Biblioteca

Roca Umbert i el Museu de Gra-
nollers. 

DONES I ANTIFRANQUISME 
Dilluns 9 de març l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers convida la po-
blació a escoltar les vivències de
Montserrat Lorente, Matilde
Martínez i Asunción Armentia,
tres dones que van viure l’anti-
franquisme a les seves pells. 
Des de 2013, l’Arxiu recull

testimonis ciutadans sobre pe-
ríodes històrics. Ara, coincidint
amb el 8-M, es donarà veu a la
lluita antifeixista de les dones.  

La marxa nocturna feminista del 25-N del 2019 a Granollers. Foto: CDR Granollers

Granollers es posa ulleres  
de color lila durant tot el mes 

Granollers
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.

Pàgines especials
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MOBILITZACIONS4El clam po-
pular per la construcció d’una
nova residència pública d’avis no
para de sumar adeptes. L’últim
col·lectiu en adherir-se a la de-
manda ha estat la Comissió de
Jubilats i pensionistes de Mollet
del Vallès. A la tradicional ma-
nifestació de cada dijous, l’agru-
pació va voler llegir la setmana
passada un manifest en favor del
nou centre per a la gent gran i va
apel·lar als diversos grups mu-
nicipals per unir forces i acon-
seguir pressionar la Generalitat
per poder fer realitat aquest des-
itjat projecte.
Segons assenyalava el res-

ponsable de comunicació de la
comissió, Josep Torrecillas, si el
Govern no cedeix a aquesta de-
manda popular, des de l’entitat
es col·laborarà activament amb
un procés de “mobilització uni-
tària” obert a tota la ciutadania.
El manifest es va llegir el dijous
de la setmana passada en acabar

l’habitual manifestació, que
aquest cop va reunir prop d’un
centenar de persones per rei-
vindicar un sistema digne de
pensions. En el comunicat, a
més a més de demanar la cons-
trucció de la residència, també es
reclamava que, mentre l’equi-
pament públic no sigui una re-

alitat,  es creïn més places con-
certades.
El futur centre per a la gent

gran podria estar ubicat als te-
rrenys dels jutjats, un espai que
l’Ajuntament ja s’ha compromès
a defensar perquè es destini a
equipaments públics, com per
exemple el CUAP del Baix Vallès.

Un grup participa en l’última concentració de la comissió. Foto: @defensasanitatbv

Els jubilats de Mollet es mullen
per reclamar la nova residència
» La Comissió de Jubilats i Pensionistes ha decidit donar suport 

a la demanda de construir un nou centre públic per a la gent gran

S’aproven les obres per
millorar l’accés a Can Magarola
MOBILITAT4L’Ajuntament de
Mollet del Vallès ha aprovat el
projecte per millorar l’accessi-
bilitat al polígon de Can Maga-
rola. Les obres se centraran en
les voreres del carrer Sertürner
ubicades entre les rotondes de la
Merck i d’Urbaser i permetran el
pas a peu dels vianants i la mo-
bilitat en bicicleta per la zona.
Després de donar llum verda

a la iniciativa, el consistori ara
iniciarà la fase de licitació de les
obres. La previsió és que les ac-

tuacions s’allarguin durant un
període de dos mesos i mig i que
costin prop de 63.000 euros.
La primera fase del projecte

consistirà en la urbanització de
les dues voreres del carrer Ser-
türner, que millorarà l’accés a
peu dels veïns. Després es pro-
cedirà a la prolongació del carril
bici existent i s’habilitarà un
nou pas de vianants vora la Rie-
ra Seca, que alhora servirà com
a element de reducció de la ve-
locitat dels vehicles.

TRANSPORT4El bus exprés e21
que connecta Mollet del Vallès
amb Barcelona augmenta la seva
freqüència de pas els dies feiners.
La línia comptarà de dilluns a di-
vendres amb dotze noves expe-
dicions per cada sentit, fet que
reduirà el temps d’espera a vint
minuts. La freqüència en hora
punta arribarà a ser només de
quinze minuts tant d’anada com
de tornada.
Segons ha informat la Ge-

neralitat, la previsió és que s’in-

corporin quatre noves expedi-
cions entre les 6:45 i les 9:15 en
ambdós sentits i vuit més entre
les 13:55 i les 19:10. La línia e21
tindrà quatre parades: plaça de
Can Borrell, Avinguda d’Anto-
ni Gaudí - Enric Morera, Avin-
guda de Burgos, Parc de Can
Gomà i Avinguda de Burgos -
Girona - Martí l’Humà. A més a
més, la principal aturada del
trajecte -situada a la plaça Can
Borrell- també ha estat recent-
ment reformada.

“La millora del transport pú-
blic és essencial per lluitar con-
tra el canvi climàtic, així que re-
bem aquesta notícia amb satis-
facció donat que serà una bona
alternativa al cotxe per a moltes
persones que viatgen a Barcelo-
na”, apuntava el regidor de Se-
guretat Ciutadana, Convivència
i Mobilitat de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, Juan José Ba-
ños. La línia e21 va transportar
685.617 persones durant el 2019,
un 4,64% més que l’any anterior.

Una imatge d’arxiu del polígon de Can Magarola. Foto: Google Maps

Més freqüència del bus exprés

Política | Reapareix la Joventut Socialista de Mollet
La Joventut Socialista de Mollet va renovar la seva directiva dimarts en un acte multitudi-
nari al Centre Cultural La Marineta. Noa Monràs, filla de l’alcalde, assumeix el càrrec de
primera secretària amb la proximitat, el compromís i els valors socialistes per bandera.

Mollet
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Màgia molletana a les terres
ataronjades d’Àfrica 

INTERNACIONAL4Més de 2.000
persones en rotllana a l’expecta-
tiva de què passaria amb la puça
de Tortell Poltrona i, de cop,
una dona etiòpica de Gambela,
amb un vestit de dibuixos colo-
rits, s’aixeca i deixa a prop del
mag un bitllet en símbol d’a-
graïment. “En aquell moment
se’m va compungir el cor i se’m
va posar la pell de gallina”, re-
corda Pau Segalès, el mag mo-
lletà que va participar en l’expe-
dició de Pallassos Sense Fronte-
ra del mes passat a Etiòpia. La
dona formava part d’un dels tres
camps de refugiats que van visi-
tar. En aquest cas el de Jewi. 
L’expedició estava integrada

per Tortell Poltrona, Luara Ma-
teu, Neus Ballbé, Beatriz Garrido,
Anna Montserrat, Jordi Saban,
Nacho Camarero, Nacho Morán

i el mateix Pau Segalés, membres
escollits per l’oficina de Pallassos
Sense Fronteres per la seva im-
plicació dins de l’organització els
darrers dos anys. Tots ells van es-
tar del 19 al 29 de febrer al país
africà i van repartir més de
12.000 somriures durant set es-
pectacles multitudinaris. 
L’equip d’artistes voluntaris

va actuar per donar suport emo-
cional a les persones refugiades
que viuen en aquest país a cau-
sa dels conflictes al Sudan del
Sud, la regió de Gambela i d’al-
tres conflictes que hi ha a la ca-
pital, Addis Abeba. 
Pau Segalès, que durant el

viatge va fer un espectacle de fa-
quir en solitari, explica que un al-
tre objectiu de l’expedició era
consensuar el Pla Estratègic
2020/2030 de l’organització.

FEMINISME4Amb el crit d’“És
l’hora que la igualtat sigui una re-
alitat: sabem que la lluita és llar-
ga perquè volem arribar lluny,
però també perquè venim de
lluny!” finalitza el manifest insti-
tucional de Mollet, que es llegirà
a les dotze d’avui mateix a la
plaça Major.
Un any més, l’Ajuntament de

Mollet i les associacions de dones
del municipi han organitzat la lec-
tura del manifest per comme-
morar el dia internacional de les
dones, denunciar les situacions de
violències diàries i reivindicar la
igualtat. 

FEMINISME A PEU DE CARRER
Les activitats al voltant del 8-M
van començar el passat 29 de fe-
brer i s’allargaran fins al 27 de
març. Entre aquestes destaca la
tertúlia “La bretxa salarial de gè-
nere”, organitzada per l’Associa-
ció de Dones Àgora (12 de març).
També el taller “Inqüestiona-
bles: no ens sobren ganes, ens fal-
ten els perquès” que promou la
Creu Roja i que vol reflexionar so-
bre el feminisme a través de la veu
i  les històries de les dones grans
del municipi (16 de març).  O la
proposta infantil “La fi nestra de
la ciència en femení: Marie-Anne
Pierrete i el pH”, on  es descobrirà

el pH de diferents substàncies i
s’aprendrà com canviar-ne el co-
lor de manera divertida (12 de
març). Tampoc passarà des-
apercebut el pica-pica de dones al
Mercat Vell de demà, que girarà
entorn d’una pregunta: “Elles
portaven cotilla, i nosaltres?”. 
El 8-M en qüestió comença-

rà amb la lectura del manifest dels
col·lectius agrupats en el movi-
ment Vaga Feminista. Tot se-
guit, la cercavila reivindicativa
guiarà els vilatans fins al parc de
Can Mulà. Allà, l’organització
Mollet Feminista ha preparat

una sèrie d’activitats per a tots els
públics, que conclouran amb un
dinar distès i popular. 
Un dels objectius principals de

la programació d’activitats que
proposa el municipi per al mes de
març és posar en relleu el paper de
la dona a la nostra societat, tren-
car estereotips culturals, pro-
moure la igualtat d’oportunitats i
erradicar les violències masclistes. 
D’altra banda, demà Ecofe-

minisme Mollet en Comú farà
una crida, des d’un estand, per
integrar noves mirades femi-
nistes  molletanes.

La manifestació del 8-M de l’any passat a Mollet. Foto: Oriol López

El feminisme surt als carrers 
de Mollet per quedar-s’hi

Mollet
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Parets

Carme Herrero substituirà 
el regidor Enrique Villegas

POLÍTICA4En el ple del passat
dijous 27 de febrer el regidor d’A-
RA Parets-ERC, Enrique Ville-
gas, va renunciar públicament i
per motius personals al seu cà-
rrec. Es preveu que, després del
ple del 26 de març, la regidora
d’ARA Parets-ERC, Carme He-
rrero, el substitueixi en fun-
cions. És per això que l’alcalde
del municipi, Jordi Seguer, ha
assumit de manera provisional
les regidories d’Hisenda, Re-
cursos Humans, Promoció Eco-
nòmica i Empresa, Serveis Ge-
nerals i Ocupació, que fins ara

encapçalava Villegas. Aquestes
se sumen a les d’Esports, Segu-
retat Ciutadana i Via Pública i
Serveis Urbans que ja estaven en
mans de l’alcalde. 
Villegas també era segon ti-

nent d’alcalde i membre de la
Junta de Govern Local. Ara, la
regidora Kènia Domènech n'as-
sumirà el relleu. 
Des del juny, Villegas ha  tre-

ballat a l’Ajuntament paretà. Ell
assegura que encara que deixi la
regidoria continuarà vinculat
amb ERC i que actualment vol
gaudir de la seva jubilació. 

POLÍTICA4Els equips de govern
de Parets i Granollers es van
reunir dimecres a la tarda per es-
tablir accions i prendre decisions
que afecten tots dos municipis. La
mobilitat va destacar entre els te-
mes d’interès comú: l’estudi de l’i-
tinerari ciclable, el tercer carril de
la C-17 o el desdoblament de la lí-
nia R3 van ser temes clau. 
També van posar el focus

en aspectes de medi ambient,
com la qualitat de l'aire, i en te-
mes de territori, com la xarxa C-
17,  el polígon Els Xops o el mo-
del de Parc Fluvial. “Els aspec-
tes relacionats amb les infraes-
tructures,  medi ambient i qua-
litat de l'aire són els que més
compartim entre Granollers i
Parets”, afirmava l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral. 
D’altra banda, l'alcalde de

Parets, Jordi Seguer, comenta-
va que “aquestes trobades són
molt necessàries perquè es trac-
ten qüestions d'infraestructu-
res que transformaran ambdues
poblacions”, com és el cas de les
obres de la C-17 o el desdobla-

ment de l'R3, uns projectes amb
repercussions. “També estem
pensant a reunir-nos  amb altres
municipis”, afegia Seguer.
L’objectiu principal de la pri-

mera tinent d'alcalde de Parets,
Casandra García, era “poder co-
nèixer l'experiència que té Gra-
nollers en l'execució d'alguns
projectes per així aplicar-la en les

iniciatives paretanes”. En con-
cret, li interessava rebre infor-
mació sobre el funcionament
del Parc Fluvial per tal de mi-
llorar la llera del riu Tenes.
La reunió va estar presidida

pels dos alcaldes, Josep Mayoral
i Jordi Seguer, i per la primera
tinent d'alcaldia de Parets, Ca-
sandra García.  

Reunió de treball conjunta entre Parets i Granollers. Foto: Aj. de Parets

Parets i Granollers, reunits per la
C-17 i el desdoblament de l’R3 

Habitatge | L’Ajuntament busca pisos buits  
El servei d’Habitatge de Parets ha impulsat la campanya “Vols llogar el teu 
habitatge?” amb l’objectiu de nodrir la borsa de lloguers assequibles que 
només compta amb 27 habitatges. El municipi té 363 pisos desocupats. 
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El mes de març és de 
les dones a Martorelles

FEMINISME4A partir d’aquest
divendres i fins al 27 de març l’A-
juntament de Martorelles ha pro-
gramat diverses activitats entorn
de la celebració del dia interna-
cional de les dones. Unes iniciati-
ves que les ha orquestrat la regi-
doria d’Igualtat.
La primera activitat comen-

çarà avui mateix i estarà pro-
moguda pels alumnes de cinquè
curs del municipi al Celler de Ca-
rrencà. Tot seguit hi haurà una
taula rodona a la Biblioteca
M.Roig amb Pepi Milà, del celler
de Can Roda, i Patrícia de Gol-

ferichs, de l’agència de comuni-
cació Vilateral. 
Demà se celebrarà un concert

a càrrec de Gisele Cornjeo i es fa-
ran tallers d’estampació al Mer-
cat de Carrencà. A la tarda tin-
drà lloc Juntes fem història,
una activitat organitzada pel
Consell Jove. 
El 8-M l’Ajuntament convi-

darà la ciutadania a sumar-se a
la manifestació de Mollet i Bar-
celona. Per acabar, el 20 i 27 de
març es farà un recital de poesia
i es comentarà la novel·la Les
possessions.

SOCIETAT4A les deu del matí
d’aquest passat diumenge la pla-
ça de la Vila de Sant Fost  s’om-
plia d’amants dels animals. Du-
rant la jornada, un miler de per-
sones va participar a la FostAni-
mal. Aquesta festa animalista té
com a objectiu promoure els
drets dels animals i conscienciar
la ciutadania de la importància de
tenir cura de les seves mascotes. 
ADA i ADYLA, dues associa-

cions santfostenques de defensa
dels animals, conjuntament amb
el consistori, van ser les orga-
nitzadores del festival. Aquest va
comptar amb una trentena d’en-
titats i empreses, exhibicions de
gossos de rescat, concursos ca-
nins, exposicions d’invertebrats,
atraccions infantils i desfilades de
gossos en procés d’adopció. A
més, la colla bastonera i l’escola
de dansa Pas a Pas van oferir di-
verses actuacions.
La FostAnimal també és un

punt de retrobada per als tre-
balladors de protectores i els
animals que han cuidat mentre
no trobaven llar. “En Nacho,

trobat fa uns anys lligat amb el
seu germà en un estat de des-
atenció horrorós i una infecció a
la pota, que li vam haver d'am-
putar, ens ha vingut a veure i
continua guapíssim. Gràcies fa-
mília!”, piulava Voluntariat Pro-
tectora Mataró. 
Entre els moments que van

fer compungir els assistents

destaquen la desfilada de cans
sense casa, en la qual una gos-
seta va trobar família adoptiva
en directe, i quan es va anunciar
la xifra de pinso recaptat al llarg
del cap de setmana: 4.000 qui-
los de menjar per a animals. La
donació es repartirà entre ADA,
ADYLA i la Protectora d’Ani-
mals de Granollers.  

Un moment de la FostAnimal. Foto: Ajuntament de Sant Fost 

Un miler de persones visita
la festa animalista de Sant Fost

Martorelles | Benvinguda a 170 nous veïns
El Celler de Carrencà va acollir divendres passat el tradicional acte de benvinguda
al poble de les persones nouvingudes i nascudes a Martorelles l’any passat. Du-
rant el 2019 Martorelles va rebre 170 nous veïns i va registrar 38 naixements.

Martorelles | Sant Fost
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Montornès

SUCCESSOS4El passat diumen-
ge 1 de març una dona d’uns cin-
quanta anys va ser arrossegada
per un tren. L’accident va tenir lloc
entre les estacions de tren de
Mollet-Sant Fost i Montmeló. 
L’incident, que va causar un

mort i un ferit, va succeir men-
tre aquestes dues persones ca-
minaven per les vies al voltant de
les quatre de la tarda. L’home fe-
rit va ser traslladat a l’Hospital
de Mollet.

A causa de l’atropellament,
els trens van circular durant
tota la tarda de diumenge amb
uns retards superiors els 90 mi-
nuts, afectant l’R2 nord i  l’R11,
on la circulació va fer-se per
una única via. 
Els Mossos d’Esquadra han

obert una investigació per es-
clarir els fets, però les fonts po-
licials, de moment, han confir-
mat que es tracta d’un atrope-
llament accidental.  

SOCIETAT4La notícia saltava di-
vendres passat. “El col·lapse fi-
nancer de Montmeló i la fuga ins-
titucional deixen Barcelona sen-
se Fórmula 1”, assegurava El
Confidencial. Ràpidament, el Cir-
cuit emetia un comunicat des-
mentint aquestes informacions i
exposant que l’evolució dels re-
sultats mostra una tendència po-
sitiva: “Es preveu tancar el 2019
amb unes pèrdues d’1,6 milions
d’euros, davant els 7,8 del 2018”,
asseguraven des de l’entitat. 
A la nota de premsa també s’hi

deia que el Circuit “sempre”
compta amb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les
principals institucions i ajunta-
ments. A més, l’equipament es-
portiu va fer públic que està a
punt d’iniciar converses amb Li-
berty Media per garantir la con-
tinuïtat de la Fórmula 1. Per
aquest motiu, el passat novembre
van obrir una comissió de treball
encarregada de dissenyar un mo-

del que permeti a l’organització
celebrar curses sostenibles a par-
tir del 2021.  
Sigui com sigui, des de la

plataforma No ens vendreu la
Moto posen l’accent en la di-
missió de Vicenç Aguilera, di-
rector del Circuit els darrers nou
anys, i en les xifres de pèrdues es-
timades, reportades als pressu-
postos de la Generalitat, que  se
situarien sobre els 3,9 milions
d’euros. “El milió i mig de la

nota de premsa s’ha d’agafar
amb pinces i sembla una opera-
ció de maquillatge com el green
washing que anuncien des de fa
anys. Però on és el pla de viabi-
litat que van prometre fa cinc
anys?”, es pregunten. Tanmateix,
també lamenten que els diners
públics s’utilitzin per a entitats
que fomenten la crisi climàtica:
“La Generalitat ha pressupostat
46,8 milions per a un forat eco-
nòmic com el Circuit”, conclouen.

Una vista aèria de les instal·lacions del Circuit. Foto: Circuit de Catalunya 

Realitat o ficció: el Circuit tancarà
el 2019 perdent 1,6 milions

Mor una dona després de ser
atropellada per un tren 

ACN4La contaminació de l'aigua
superficial del Besòs que va pro-
vocar l'incendi de l'empresa Di-
tecsa de Montornès el passat mes
de desembre "pràcticament ha
desaparegut". Així ho indiquen les
anàlisis que l'ACA va recollir el
mes de gener i que s'emmar-
quen en el pla de xoc per avaluar
l'impacte d'aquest incendi en el riu
a mitjà i llarg termini.
Tot i això, els estudis també

han revelat que els pous subte-
rranis d'ús industrial propers a
l'empresa contenen restes de
dissolvent. Per aquest motiu,
l'ACA intensificarà les prospec-
cions en aquests punts.
Les dades s'han presentat

en una reunió que el departa-
ment de Territori, l'ACA i el
Consorci del Besòs Tordera han
celebrat aquest dimarts i on
també hi han participat els mu-
nicipis afectats. La previsió és
que la darrera tanda d'inspec-
cions, prevista per al mes d'abril,
permeti verificar l'eliminació de
la contaminació química al riu.

Per altra banda, l'Oficina de
Gestió Ambiental Unificada de
Barcelona ha enviat un requeri-
ment a l'empresa perquè pre-
senti i executiu amb caràcter ur-
gent un pla de descontaminació
dels sòls i de les aigües al voltant
de les seves instal·lacions. El con-
seller de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, ha detallat que
haurà d'extreure, netejar, filtrar i
retornar l'aigua al medi en bones

condicions. Alhora, ha avançat
que la companyia ja ha demanat
els permisos pertinents per iniciar
aquesta intervenció. 
"Volem recuperar la funcio-

nalitat del riu el més ràpid pos-
sible", ha explicat Calvet, que ha
dit que es treballarà per cons-
truir una infraestructura verda
que permeti "renaturalitzar el riu
i recuperar tota la seva capacitat
d'acollir biodiversitat". 

Reunió sobre el pla de xoc del Besòs. Foto: Generalitat

L’aigua superficial del Besòs ja
gairebé no està contaminada

Matemàtiques | Fase final de la Copa Cangur
Avui dijous 5 de març la Sala Polivalent acull la fase final de la Copa Cangur, un concurs

presencial de resolució de problemes de matemàtiques per equips, organitzat per 
la Societat Catalana de Matemàtiques i que rep el suport logístic d’Isotropic. 

Successos | Detingut per intentar atropellar un policia 
La Policia Local ha detingut un veí del municipi després que intentés 
atropellar un dels agents, que per aturar el vehicle amb el qual fugia 
va disparar amb la seva arma reglamentària una de les rodes del cotxe.

ENSENYAMENT4Els alumnes
montornesencs i montmelonins
ja han començat els preparatius
per a una fira de robòtica que tin-
drà lloc cap a finals de maig. 
La fira serà un aparador de

tots els projectes que cada esco-
la ha preparat al llarg de l’any, re-
lacionats amb la robòtica i les no-
ves tecnologies. La idea princi-
pal és reforçar el treball en equip
entre els estudiants, la capacitat
de resoldre problemes, oferir
solucions creatives i desenvolu-
par la imaginació. 

L’esdeveniment ha decidit
centrar-se en la robòtica per-
què és una matèria que acos-
tuma a restar oblidada a les es-
coles i té molt a dir en el futur
pròxim. 

Segons la International Fe-
deration of Robotics, entre el
2020 i el 2022 es preveuen 2 mi-
lions de noves unitats de robots
industrials al món: “La robòtica
i l’automatització són vitals per
afrontar les noves tendències
del consumidor, la demanda i les
barreres comercials”.

Els robots arriben a
Montornès i Montmeló

Montmeló



6 de març del 2020

La Llagosta

| 20

líniavallès.cat

Santa Perpètua

REBOSTERIA4El xuixo és un
pastís típicament gironí, però la
fleca Pa Artesà del Vallès de
Santa Perpètua ha dominat a la
perfecció l’art de preparar
aquests dolços fins al punt que
ha guanyat el premi de millor
xuixo del món en la segona edi-
ció del Concurs Mundial de Xui-
xos, celebrat a Girona.
El “sabor harmònic” del pas-

tís va ser el que va convèncer el
jurat (format per professionals
del Gremi de Pastissers, perio-
distes, professors de pastisseria

i flequers, entre altres profes-
sionals), a banda de la seva ela-
boració, completament artesana,
sense injectar-hi la crema. L’or-
ganitzador del certamen, el pe-

riodista gastronòmic Salvador
Garcia-Arbós, va explicar a l’A-
gència Catalana de Notícies
que “fer un xuixo és un risc
enorme, ja que ha de ser una
harmonia simfònica”.
La proposta presentada per

Pa Artesà del Vallès, la fleca de
Jaume Junyent, va ser la millor
de les 35 que hi havia en aques-

ta segona edició del concurs. A
banda de presumir d’aquest ho-
nor, la fleca guanya un premi
econòmic de 1.500 euros. 
A la capital del Gironès, Ju-

nyent va rebre el reconeixement
de la resta dels professionals
del sector i, va poder parlar amb
Joan Roca, una de les ànimes
mater del Celler de Can Roca.

Junyent (dreta) amb el seu premi. Foto: Pa Artesà del Vallès

La fleca Pa Artesà del Vallès
fa el millor xuixo del món

Seguretat | Menys delictes al poble durant el 2019
El consistori ha publicat les darreres xifres de seguretat, que diuen que el
2019 es va tancar amb 1.254 delictes. Aquesta quantitat significa la segona
dada més baixa registrada, per darreres dels 1.134 de l’any 2016.

EMPRENEDORIA4Santa Perpè-
tua no ha volgut concentrar els
actes del 8-M en el cap de set-
mana i, per això, durant aquests
dies ja està duent a terme accions
relacionades amb el femenisme
des de diferents àmbits. Un d’a-
quests va ser el fòrum Dones Em-
presàries de Santa Perpètua,
celebrat dimarts passat al Vapor.
Una vintena de professio-

nals de diferents àmbits van ex-
plicar les seves experiències pro-
fessionals, van poder conèixer-se
i van compartir les solucions

que apliquen quan es troben
problemes de diferents tipus.
Aquesta trobada, segons ha-

via explicat la regidora d’Igualtat
i Drets Civils, Sandra Gómez, es
va impulsar per fer “un reconei-
xement i visibilitzar el col·lectiu
de perpetuenques que són em-
presàries i emprenedores”.
De fet, Gómez va explicar

també que la intenció del govern
municipal és impulsar la creació
d’un punt de trobada entre elles,
que permeti organitzar aquesta
mena de trobades més sovint.

Les empresàries de la vila 
es reivindiquen al Vapor

El jurat dels guardons
va triar el xuixo fet a
Santa Perpètua pel 
seu “sabor harmònic”

ECONOMIA4Encara que vuit lla-
gostencs han trobat feina recent-
ment, els resultats del mes de fe-
brer mostren que hi ha 843 veïns
del municipi desocupats. Això
suposa una taxa d’atur del 13,07%,
la segona més elevada del Baix
Vallès després de Montornès. 
La xifra de desocupats al Baix

Vallès continua incrementant-se
d’una manera lleu. En el conjunt
dels municipis ja són 7.160 per-
sones registrades a les oficines
del SOC. 
Cal destacar que la Llagosta és

l’únic municipi que ha aconseguit
reduir el nombre d’aturats,  ja que
el mes passat vuit persones van
sortir de les llistes de la borsa de
treball. D’altra banda, els muni-
cipis on més ha incrementat l’a-
tur respecte del mes anterior han
estat Mollet, amb 17 persones, i
Montornès, amb vuit. A Sant
Fost hi ha set aturats més, a Pa-
rets quatre, a Montmeló tres i a
Santa Maria de Martorelles dos. 

Malgrat que la taxa més alta
de persones aturades s’ha regis-
trat a Montornès, amb un 13,21%
i 1.088 persones que busquen fei-
na, la Llagosta segueix sent un
dels municipis amb el percentat-
ge d’atur més elevat. La  franja d’e-
dat més afectada és la dels 55 als
59 anys, amb 137 aturats.   
Mollet té una taxa del 12,41%

i 3.264 persones a l’espera d’u-
na feina; Martorelles d’un 11,79%

i 267 veïns aturats; i Montmeló
del 10,38% i 446 persones des-
ocupades. A Parets la taxa és del
9,41% amb 825 persones sense
feina i a Sant Fost d’un 9,24%
amb 385 d’aturats. Santa Maria
és la població amb una desocu-
pació menor, amb 42 aturats i
una taxa del 9,14%. En total a la
comarca ja hi ha 21.777 persones
sense feina, 41 més que al febrer
de l’any passat. 

FEMINISME4L’Ajuntament de
la Llagosta, conjuntament amb
diverses entitats del municipi, ha
preparat un mes de març ple
d’activitats per celebrar el 8-M.
Avui mateix es farà la lectura del
manifest al Centre Cultural i el
lliurament de premis de la se-
gona edició del Concurs de mi-
crorelats, sota la temàtica “El
mite de la superwoman. Del
treball invisible i no remunerat
al treball visible i precari”. Tot se-

guit s’inaugurarà l’exposició del
Foto-Club, on es veu La Llagos-
ta captada per dues amigues. 
Durant la jornada del 8-M

se celebraran activitats d’hand -
bol al Poliesportiu Antonio Gar-
cía Robledo. Els altres dies del
mes de març hi ha previstos un
concert de la pianista Ruth
Garlet, un cinefòrum sobre La
batalla de los sexos, xerrades
sobre feminisme i l’acte “La
nit de les dones”. 

La taxa d’atur a la Llagosta és d’un 13,07%. Foto: Arxiu

843 llagostencs truquen a les
portes dels serveis d’ocupació  

Esclat d’activitats pel dia 
de les dones a la Llagosta

Participació | Ja pensen la Festa Major d’enguany
Les sis entitats que organitzen la Festa Major de la Llagosta es van reunir a Can
Pelegrí dimarts a la tarda. Els Saltats, els Volats, la Llagosta Brava, Sangrinaris,

Bips i el Grup Pessebre van dissenyar una primera estructura dels actes. 
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Augmenta la freqüència 
de pas de la línia de bus e7

MOBILITAT4Des de principis
d’aquesta setmana ha augmen-
tat la freqüència de pas de la lí-
nia de bus e7, que connecta La
Vall del Tenes amb Barcelona.
En el seu recorregut, el vehicle
passa per Lliçà de Vall i Lliçà d'A-
munt, però també per altres
municipis de la comarca com Pa-
rets, Santa Eulàlia de Ronçana,
Bigues i Riells i Riells del Fai.
D’aquesta manera, des de

principis d’aquesta setmana hi
ha vuit nous combois que surten

des de Bigues i van cap a la ca-
pital del país (la primera surt
quan falten cinc minuts per a dos
quarts de 10 del matí i la darre-
ra quan passen cinc minuts de
les 9 del vespre) i 11 de nous que
fan el trajecte invers.
Tots els autobusos de la línia

són accessibles per a persones
amb mobilitat reduïda i tenen
diaris impresos i xarxa de WiFi.
També estan equipats amb pan-
talles que anuncien als usuaris la
següent parada.

LLIÇÀ D’AMUNT4Maria del
Carmen Brito i Julio Alejandro
Mendoza, dos veneçolans veïns
de Lliçà d’Amunt des de l’estiu
del 2017, han rebut els seus cer-
tificats de primera acollida.
Aquest document, que concedeix
la Generalitat, certifica que
aquests dos adults, mare i fill,
han fet cursos de català, conei-
xen la cultura del país i també
han rebut formació laboral, cosa
que els ajuda en el posterior
procés de recerca de feina. Tam-
bé és un document útil a l’hora
de posar en marxa el procés per
demanar la residència.
L’Ajuntament ofereix aquest

servei de primera acollida en

col·laboració amb el Consell Co-
marcal (els de Brito i Mendoza

són el segon i el tercer, respecti-
vament, que dona el CCVO) i el
suport de la Generalitat i el Fons
Social Europeu i vol “promoure
l’autonomia personal de les per-
sones estrangeres i catalanes
retornades i la igualtat d’opor-
tunitats entre la ciutadania”.

“ÉS UN PAÍS MOLT BELL”
“Catalunya és un país molt bell,
amb la gent molt agradable”, va

explicar Brito en el moment de
rebre el document de la mà de
les regidores de l’Ajuntament
Lourdes Martín, d’Acció Social i
de Companyies de Serveis i d’I-
gualtat, Gènere i LGTBI, i de la
responsable de Cohesió Social i
d’Habitatge Feli Romero.
Els veneçolans van decidir

venir a viure al poble perquè la fi-
lla de Brito i germana de Men-
doza hi vivia des d’abans de 2017.

Un moment de l’acte d’entrega del document. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Lliuren certificats de primera 
acollida a dos veneçolans

Lliçà de Vall | Nadia Ghulam visita el poble
L’escriptora afganesa Nadia Ghulam visitarà el poble aquesta tarda per
parlar del seu llibre El secret del meu turbant, que ha escrit a quatre

mans amb la periodista i escriptora badalonina Agnès Rotger.

Tothom que s’acull 
a aquest servei rep
classes de llengua 
i de cultura catalana

Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall
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Canovelles | Les Franqueses

GASTRONOMIA4La fusió en-
tre tradició i innovació serà el leit-
motiv de la 9a edició de la Fira de
la Botifarra, que se celebrarà
durant els dos dies d’aquest cap
de setmana a la Garriga.
Al centre del poble els assis-

tents podran visitar una mostra
del sector cansalader, el mercat
de la Xarxa de Productes de la
Terra, el mercat de productes lo-
cals i la primera edició de la
Mostra de Formatges Artesans

del Vallès Oriental. Com és ha-
bitual, també hi haurà el Buti-
Tast, l’espai gastronòmic de la
fira, que gestionarà l’entitat Pro-
jecte Mexla’t, que permetrà des-
cobrir tapes i platets preparats
amb botifarra i cuinats per esta-
bliments locals.
Aquesta trobada vol servir

per “potenciar aquest producte
estrella del poble i convertir-se en
un aparador agroalimentari i
del producte de proximitat”.

FEMINISME4El Dia de la Dona
se celebra arreu del món el dia 8
de març, però els actes reivindi-
catius i feministes ja han arren-
cat a l’Ametlla i s’allargaran du-
rant tota la setmana que ve.
I és que el 8-M està en mar-

xa a la vila des de divendres de la
setmana passada, quan es va in-
augurar la mostra col·lectiva
Dona, feta per membres de l’A-
grupació d’Artistes de la vila. Es
tracta d’una exposició de pintu-
res i escultures en les quals la
dona és l’eix vertebrador. Dona es
pot visitar a la Sala d’Art Carles
Sindreu fins al diumenge 15.
De cara a aquest cap de set-

mana, les propostes es multipli-
quen; d’aquesta manera, a partir
de les 10 del matí, la Sala Poliva-
lent de la Biblioteca serà l’escenari
del taller Dona, vine i desperta el
teu swing, pensat per a majors
d’edat que vulguin “emprendre
un viatge d’autoconeixement i
connexió amb elles mateixes, ex-

perimentant i gaudint a través de
la música, el ball i altres tècniques
artístiques”. També demà a la tar-
da (a partir de les sis), el Casal de
la Gent Gran acollirà la Confe-
rència vivencial Mariart, pensa-
da per a dones grans.
El 8 de març es posarà en

marxa amb la representació de
l’espectacle infantil La rateta
que escombrava l’escaleta, a càr-
rec de Núria Clotet. La funció es
farà al parc de Maria Lluïsa. A les

sis de la tarda de demà passat es
farà la proposta escènica multi-
disciplinària Guspires de so, amb
Mariona Sagarra, Raül Costa-
freda i Daniel Berdala.
A banda de la mostra Dones,

els dos darrers actes del 8-M es
faran durant la tarda del dimecres
que ve. La Sala Polivalent acolli-
rà el taller Cicle menstrual i mo-
viment, mentre que l’advocada
Marisa Fernández oferirà una
xerrada a la Biblioteca.

Algunes de les obres de la mostra ‘Dones’. Foto: Aj. de l’Ametlla

El 8-M s’allargarà fins 
diumenge 15 a l’Ametlla

La Garriga es lleparà els dits
amb la Festa de la Botifarra

LES FRANQUESES4El vot ne-
gatiu del govern municipal (Junts
per Catalunya i el PSC) durant la
sessió plenària del mes passat a
dues mocions per refermar el
compromís de municipi acollidor
per als refugiats i migrants i per
facilitar l’empadronament de
persones sense domicili fix o
sense feina ha generat crítiques
de l’oposició i d’entitats del poble.
La primera d’aquestes, d’I-

magina Esquerra en Comú,  de-
manava al govern que deixés
clars els serveis que pot oferir per
acollir els sol·licitants d’asil i que
col·laborés amb les entitats i les
associacions que treballen en l’a-
collida de col·lectius com els me-
nors no acompanyats. La masia
de Can Santa Digna, de fet, ha
d’acollir una trentena d’aquests
joves, un cop estigui enllestida la
seva reforma (l’alcalde Francesc
Colomé va remarcar que el pro-
jecte de remodelació de l’edifici ha
rebut centenars d’al·legacions).
L’argument del govern mu-

nicipal per votar no a aquest pri-

mer punt era que instava el ma-
teix executiu “a no dificultar les
iniciatives de la Generalitat i de les
entitats socials que busquen com-
plir aquests objectius”, cosa que
va negar la regidora de Règim In-
tern, Montse Vila.
L’altre punt, també rebutjat,

instava l’Ajuntament a donar
una adreça d’un habitatge mu-
nicipal a les persones sense do-
micili fix o sense sostre i agilitzar
els tràmits i les resolucions de les

sol·licituds d’empadronament en
un període màxim de tres mesos.
La nova negativa del govern

(que reconeix el dret de tothom
a empadronar-se però que diu
que sempre ha de comprovar la
veracitat de les dades) va provo-
car les crítiques dels represen-
tants de Papers per a Tothom,
que van assistir al Ple, i de Vallès
Oriental Vol Acollir. Vila va dir
que el govern local vol reunir-se
amb aquestes entitats.

Can Santa Digna ha d’acollir menors no acompanyats. Foto: Arxiu

Crítiques al govern municipal
per la gestió dels migrants

La Garriga | Xerrada sobre economia col·laborativa
El Patronat serà l’escenari, a dos quarts de set de la tarda de dimarts de la
setmana que ve, d’una xerrada sobre economia col·laborativa. L’activitat,
organitzada per la Fundació Martí l’Humà, la coordinarà Enric Crusafont.

Les Franqueses | Una nova biblioteca
La nova Biblioteca Municipal de l’Espai Can Prat, a Corró
d’Avall, obrirà el dia 28 d’aquest mes. Durant la primera
setmana se celebraran espais de lectura i tallers especials.

MEDI AMBIENT4Canovelles
teva i neta! Així si, així no! és el
nom de la campanya de civisme
i cura del medi ambient i de
l’espai públic que ha posat en
marxa el govern municipal. 
La conscienciació sobre la

importància del reciclatge i de ge-
nerar menys residus, la obligació
de recollir els excrements dels
gossos i la necessitat de trucar per
telèfon (al 900 720 648, un nú-
mero gratuït) abans de llençar els
mobles i els trastos vells al car-
rer són alguns dels eixos al vol-

tant dels quals s’articularà aques-
ta campanya. 
De fet, per fer més visible

aquesta iniciativa, ja s’han co-
mençat a instal·lar cartells, ban-
deroles i pancartes als carrers del
centre del poble i, a més, dife-
rents agents cívics també ajuda-
ran i aconsellaran els veïns de Ca-
novelles a peu de carrer.
Aquesta campanya s’allarga-

rà durant els pròxims mesos i es
complementarà amb activitats
divulgatives i la propera reedició
de les ordenances de civisme.

Canovelles vol reciclar 
més i generar menys residus
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Demà passat pot ser un dels dies
més grans de la història del Ba-
lonmano Granollers. El club pot
escriure una nova pàgina d’or en
la seva història continental... de
la mà del sènior femení, un con-
junt debutant en competicions
europees, però que fins ara està
demostrant que combat la inex-
periència amb qualitat. L’equip de
Robert Cuesta ha de remuntar un
26-25 contra el JuRo Unirek per
plantar-se a les semifinals de la
Challenge Cup.
“Tinc el feeling que diumen-

ge serà un gran dia. Serà una jor-
nada històrica per al club, per a
l’handbol català i l’handbol fe-
mení”, explica el tècnic a Línia
Vallès, poques hores després de
tornar de Gijón, on abans-d’ahir
van competir en una setmana de
bojos. “Avui (per ahir) farem una
sessió de recuperació a la tarda i
a partir de demà (avui) ja co-

mençarem a preparar els aspec-
tes tàctics i el treball de pista del
partit”, afegeix Cuesta.
L’entrenador de Montornès

considera que de cara a la torna-
da “hem de finalitzar les jugades
quan ataquem. En el partit d’a-
nada vam permetre massa tran-
sicions, fruit d’anticipacions de-
fensives, no vam replegar bé i en

aquest tipus de partit elles són su-
periors. També ens interessa que
els seus atacs siguin més lents” i
espera que el seu equip pugui por-
tar la iniciativa en el matx.
Per acabar, Cuesta valora la

inclusió de Kaba Gassama i de Ni-
cole Wiggins en convocatòria de
la selecció espanyola per al Pre-
olímpic i la classificació per a l’Eu-
ropeu. “És un gran reconeixe-
ment per a elles, per la gran fei-

na que estan fent, però també ho
és per a totes les seves company-
es”, conclou l’entrenador.

TAMBÉ ÉS L’HORA DE LA COPA
Però molt abans que l’equip hagi
començat a competir en aquest
diumenge històric, els seus com-
panys del sènior masculí hauran
encetat un altre repte majúscul:
la seva participació en la Fase Fi-
nal de la Copa del Rei, que es dis-
puta entre avui i demà passat a la
Caja Mágica de Madrid.
El calendari, a més, va voler

que els granollerins hagin de
veure’s les cares contra l’etern fa-
vorit a totes les competicions es-
tatals, el FC Barcelona. El derbi
que enfrontarà l’equip d’Antonio
Rama contra el conjunt de Xavi
Pascual arrencarà avui a tres
quarts de nou del vespre i tanca-
rà la primera jornada copera.
Si el BMG surt victoriós, ju-

garà la segona semifinal demà a
la mateixa hora contra el vence-
dor de l’emparellament entre
Ademar i Logroño, mentre que
per l’altra banda del quadre s’en-
fronten Anaitasuna, Cuenca, Bi-
dasoa i Benidorm.

L’equip va perdre d’un gol en el partit d’anada. Foto: X. Solanas / BMG

Cuesta: “Tinc el ‘feeling’ que
diumenge serà un gran dia”

» El BM Granollers ha de remuntar un gol per seguir viu a Europa
» Repte majúscul: el sènior masculí afronta la Copa contra el Barça

Lliçà i Mollet B s’enfronten 
en el derbi de Copa Catalunya

BÀSQUET4La lluita per ser en-
tre els millors equips de Copa Ca-
talunya masculina serà el gran
al·licient del derbi que enfronta-
rà el CB Lliçà d’Amunt i el filial
del CB Mollet demà a la tarda.
L’enfrontament entre els lliça-
nencs, segons, i els molletans, se-
tens, es posarà en marxa quan
passin cinc minuts de les sis de la
tarda al Pavelló d’Esports de Lli-
çà d’Amunt.
Per la seva banda el líder, el

CB Granollers (que suma 14 vic-
tòries, una més que el Lliçà) es
desplaçarà a la pista del tercer per

la cua, el CB Salt, necessitat de
victòries per intentar fugir de la
zona perillosa de la classificació.
El partit en aquesta localitat del
Gironès arrencarà a les cinc de la
tarda de demà.
Per últim, el Sant Gervasi

també jugarà a domicili i demà
passat a tres quarts de sis de la
tarda. Esperonats per la victòria
en l’enfrontament directe a la pis-
ta del CB Sant Josep (74-89),
els homes de Jordi Grau vol-
dran sumar la novena victòria de
la temporada 2019-20 en la seva
visita a la UE Montgat.

Les Franqueses corona Agustí
Pericas i Cecilia Jiménez

CELEBRACIÓ4Els nedadors
Agustí Pericas i Cecilia Jiménez
van ser els grans triomfadors in-
dividuals en la 24a edició de la Nit
de l’Esport de les Franqueses, ce-
lebrada divendres de la setmana
passada.
Pol Guillén (Club Atletisme

Canovelles) i Vinyet Domènech
(CN Les Franqueses), en catego-
ria promoció, i Gerard Domingo
(Club Balonmano Granollers) i
Claudia Julià (CN Granollers), en
formació, també han estat guar-
donats com a Millors Esportistes
en les categories de formació,

mentre que el reconeixement a la
millor entrenadora va ser per a
Carla Pey, del Club Patinatge Ar-
tístic Les Franqueses. L’infantil A
del CF Les Franqueses i el conjunt
aleví del CN Les Franqueses van
ser triats millors equips, mentre
que també es va reconèixer la fei-
na de Rafael García, del Bellavis-
ta Milán, i de José Gallardo del
Club Petanca Bellavista.
El CF Les Franqueses, pel

seu 75è aniversari, l’AEH Les
Franqueses que celebra 60 anys,
i l’A.E. Ramassà, pel seu projec-
te solidari, van rebre felicitacions.

Patinatge | Arriba la 12a edició del Ciutat de Granollers
El Pavelló Municipal d’Esports El Parquet serà l’escenari, aquest cap de setmana,
de la 12a edició del Trofeu Ciutat de Granollers de patinatge. Entre demà i demà
passat es faran exhibicions i també competiran clubs arribats d’arreu del país.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

26-25
va ser el resultat 
del partit d’anada 
jugat dissabte passat 
als Països Baixos

Esports
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ATLETISME4Millor marca de la
temporada i medalla de bronze en
el Campionat d’Espanya absolut
de pista coberta. La molletana
Carmen Sánchez va ser un dels
noms propis de la cita disputada
a Ourense (Galícia) durant el
passat cap de setmana, pujant al
podi en la final dels 400 metres.
L’atleta, que des de fa anys

competeix amb el Valencia Club
Atletismo, va ser la tercera més
ràpida en la final dels 400 metres
(amb un registre de 54 segons i
86 centèsimes) en una prova que
va guanyar la jove castellano-
lleonesa Andrea Jiménez amb
una marca de 53 segons i 73
centèsimes. L’argent, en aquesta
ocasió, va ser per a la cordovesa
Carmen Avilés.
D’aquesta manera, la velo-

cista de Mollet de 29 anys con-
firma les bones sensacions que ja
va mostrar en competicions com
el Campionat de Catalunya de fa
unes setmanes, tot i que no poder

igualar el rècord de Catalunya que
va establir a Madrid en el Meeting
de l’estiu de l’any passat (53 se-
gons i 46 centèsimes).

A LES PORTES DE LA FINAL
L’altra representant de la co-
marca que també va competir en
aquesta ciutat gallega va ser la pa-
retana Ingrid Andrés. La velocista

del Barça va quedar-se a tocar de
la classificació per a la final dels
60 metres, aconseguint també la
seva millor marca de la tempo-
rada (7 segons i 71 centèsimes). 
L’eliminació de la barcelo-

nista va ser enormement cruel, ja
que en la sèrie de classificació per
a la final va registrar una marca
de 7 segons i 72 centèsimes.

Carmen Sánchez, bronze a la
final de 400 metres de l’Estatal

El CB Mollet viatja a la pista
d’un JAC en hores baixes

El CB Mollet vol
aprofitar el nefast
moment de for-
ma del JAC Sants

per seguir sumant victòries. 
El conjunt de Josep Maria

Marsà, que va trencar la seva pe-
tita crisi diumenge passat, viatjarà
a Barcelona per jugar contra l’e-
quip que viu un pitjor moment de
forma del grup C-B de la catego-
ria. En concret, l’equip barceloní
ha perdut els sis darrers partits
que ha jugat, però malgrat aques-
ta mala ratxa continua tenint
dos triomfs de marge sobre les
dues posicions de promoció de
permanència i sobre la plaça de
descens (que ara ocupen Barbe-
rà, Palma i CB Roser).

RECUPEREN SENSACIONS
La voluntat, doncs, serà sumar la
catorzena victòria de la tempo-
rada i continuar immers en la ba-
talla per les posicions de la zona
noble de la taula.
Això pot passar després que el

CBM deixés enrere la petita mala
ratxa de dues derrotes seguides
gràcies al triomf de diumenge
passat contra el Palma (90-79).
L’arrencada, amb un 24-14 de
sortida, va ser clau perquè el
conjunt negre tingués un marge
d’uns 10 punts sobre els balears
que va defensar sense problemes.
Àngel Soto, que va fregar el do-
ble-doble amb 14 punts i 9 rebots
(cinc d’ells ofensius) va ser el mi-
llor jugador del Mollet.

L’EC Granollers vol seguir
creixent a Cerdanyola
Començar a construir
una nova ratxa de bons
resultats. Aquest és
l’objectiu que es marca

l’EC Granollers de cara a la visi-
ta de demà passat a les 12 del
migdia al Municipal de les Fon-
tetes, el camp del Cerdanyola.
El conjunt del Vallès Occi-

dental només ha guanyat un par-
tit dels darrers cinc (contra l’Eu-
ropa, un dels equips de la zona
alta de la taula) i es mostra molt
més fiable com a local que en els
partits a domicili.

TRIOMF EN UN PARTIT BOIG
Els de Jose Solivelles, però, afron-
ten el partit sense la pressió d’ha-

ver de trencar la dinàmica nega-
tiva de quatre derrotes; el segon
triomf del 2020 va arribar en un
dels partits més bojos que es re-
corden a la ciutat (5-4).
La muntanya russa d’emo-

cions contra el Figueres va co-
mençar amb un gol d’Oriol Mo-
lins, i després que els emporda-
nesos empatessin, presentaria
tres moments d’eufòria entre els
minuts 36 i 53, amb un gol de Ñito
i un doblet de Muñi. L’alegria,
però, es va anar apagant de mica
en mica a mesura que anaven ca-
ient els gols visitants (que van tor-
nar a empatar), però Martí Serra,
amb un cop de cap, va fer que els
tres punts no volessin de nou.

» La molletana, que competeix amb el Valencia Club Atletismo, 
va ser un dels noms que va brillar amb llum pròpia a Ourense

El CN Caldes guanya el derbi
de Segona per la mínima

FUTBOL SALA4Un gol de la per-
petuenca Iris Amaro va decidir el
derbi de Segona Divisió de futbol
sala. El CN Caldes va venjar-se
esportivament del CD la Con-
còrdia (que havia guanyat l’en-
frontament de la primera volta al
Turó amb el mateix resultat) i va
sumar tres punts que serveixen
perquè l’equip del Bugarai con-
tinuï immers en la seva persecu-
ció dels quatre primers.
La bona ratxa de les calderi-

nes s’allarga ja a tres triomfs i un
empat en els darrers quatre par-
tits, que els serveix per mantenir-

se a set punts de l’Intersala ara-
gonès, que jugaria la fase d’ascens
a Primera Divisió. El CNC voldrà
ampliar aquesta ratxa demà en la
seva visita a la pista de l’Hispànic
de Torrent.
Les llagostenques, per la seva

banda, voldran que el Turó con-
tinui sent un fortí (només han ce-
dit dues derrotes en tota la tem-
porada davant l’afició) en el par-
tit que jugaran demà a dos quarts
de sis de la tarda contra les ter-
ceres per la cua, el César Augus-
ta de Saragossa. La Concòrdia és
vuitena amb 33 punts.

Sánchez (a la dreta) en el podi després de la final. Foto: RFEA

Foto: ECG

Esports
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al 

Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,

coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,

Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-
tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-
ce, Extras i After Life, de les quals també és el

protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-
pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va

mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A
Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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AVUI 6 DE MARÇ
22:00 Marco Mezquida & JazzGranollers En-
semble seran els protagonistes del concert d’a-
questa nit del 30è Jazz Granollers Festival. /
Casino de Granollers.

AVUI 6 DE MARÇ
Tot el dia Nova crida a la solidaritat dels veïns
de la ciutat i de la resta de la comarca. De 10
del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9
de la nit hi haurà una unitat mòbil del Banc
de Sang. / Sala Fiveller.

DES DEL 9 DE MARÇ
Tot el dia Dilluns que ve es farà la inauguració
de l’exposició de fotografies de la 25a edició
del Premi de Fotografia Sant Vicenç, que es
podrà visitar durant tot el mes. / Centre Cí-
vic de Can Pantiquet.

7 I 8 DE MARÇ
LA GARRIGA Aquest cap de setmana, la vila aco-
llirà una nova edició de la Fira de la Botifar-
ra. Productors locals oferiran els seus millors
productes en estands durant dos dies (Tot el
dia). / Plaça de l’Església.

DIJOUS 12 DE MARÇ
L’AMETLLADe cara al dijous de la setmana que
ve s’ha organitzat una excursió amb dinar a
l’Arumí i una visita guiada a l’interior de la ca-
dral de Vic (08:00). / El punt de partida serà
el casal de la Gent Gran.

DEMÀ 7 DE MARÇ
PARETS El Niu d'Art de Parets organitza la pre-
sentació del llibre Poemes de lluita i resistència,
de Maria Dolors Navarro (12:00). / Sala d’ex-
posicions Can Rajoler.

DEMÀ 7 DE MARÇ
LES FRANQUESES En el marc del cicle musical
Encicla't, demà a la tarda es farà el concert
de l’Argentona Cor de Gospel. Organitzat per
l’Associació d'Intercanvis Socials i Culturals
(19:00). / Santa Maria de Llerona.

DEMÀ 7 DE MARÇ
LLIÇÀ D’AMUNT Partit de bàsquet corresponent
a la 20a jornada de Copa Catalunya mascu-
lina entre l’EC el CB Lliçà d’Amunt i el CB Mo-
llet B (18:05). / Pav. d’Esports de Lliçà.

MONTORNÈS La sociedad literaria y
el pastel de piel de patata, de Mike Ne-
wel, protagonitzarà el pròxim Cine-
fòrum. / Can Saurina.

‘La sociedad literaria y el pastel 
de piel de patata’ al Cinefòrum

Demà 7 de març a les 18:00

Susana Malagón ha preparat la mos-
tra Silencis, les filles del masclisme, que
es podrà visitar fins al dia 15 del mes
que ve. / Centre de Serveis per a la Gent
Gran El Lledoner.

S’inaugura la mostra
‘Silencis, les filles del masclisme’

A partir d’avui

Nans i gegants monstruosos serà el nom
de la sessió de l’Hora del conte de la
setmana que ve que coordinarà la
narradora Rosa Pinyol. / Biblioteca Roca
Umbert.

Una sessió de L’Hora
del conte amb Rosa Pinyol
Dimarts 10 de març a les 17:30

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
tornada dels quarts de final de la
Challenge Cup entre el BMG i el JuRo
Unirek. / Palau d’Esports.

El BMG es juga seguir a
Europa contra el JuRo Unirek
Diumenge 8 de març a les 12:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

BOSSES DE TELA

Ampolles de vidre o d’acer inoxidable,
molt millor que de plàstic

ADEU CANYETES

AMPOLLES REUTILITZABLES

RECICLATGE

iMEDI AMBIENT

La importància de cuidar el medi ambient és un tema
que està a l’ordre del dia i del qual cada cop som més
conscients. En aquesta lluita per protegir el nostre 

entorn, un dels grans enemics a batre és el plàstic, i sobretot
els plàstics d’un sol ús. En aquest sentit, només cal veure
com el darrer temporal de pluja i vent que va afectar Cata-
lunya, el Glòria, va fer retornar a les platges embolcalls de
productes de fa dècades.

Si bé la màxima responsabilitat la tenen els fabricants, hi
ha petites accions a l’abast de tothom que poden ajudar més
del que creiem. Substituir les bosses de plàstic per bosses de
tela quan anem a comprar, per exemple, n’és una molt senzi-
lla i fàcil d’aplicar. Però n’hi ha moltes més, com ara fer servir
ampolles reutilitzables de vidre o d’acer inoxidable, o dir
adeu a les canyetes de plàstic per beure refrescos i passar-se
a les de bambú o acer inoxidable. Tot plegat s’emmarca en
un estil de vida conegut com a zero waste (zero residus), que
cada cop està guanyant més adeptes i que va un pas més en-
llà, ja que busca reduir del tot l’ús dels plàstics en el dia a dia.

Una vida amb menys plàstics

És important deixar de banda les bosses de plàstic 
i fer la compra amb bosses de tela

Les claus

No cal fer servir canyeta per prendre un refresc 
però, en tot cas, pot ser de bambú o acer 

És inevitable que el plàstic aparegui en algun moment 
del nostre dia, per això cal reciclar-lo correctament
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