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El virus atura Granollers: un positiu,
sanitaris en quarantena i actes cancel·lats

Un usuari de 77 anys del Casal Cultural de
Mollet, primer cas confirmat al Baix Vallès

Una veïna de Lliçà d’Amuntusuària d’un
centre de dia de Parets també es contagia

Una escola de la Garriga, com totes les del
país, tanca avui després d’un contagi

PARETS pàg 12
Els paretans ovacionen
Jordi Turull en el seu primer
dia de feina a Terrassa

ESPORTS pàg 21
El BM Granollers fa
història i ja és a semifinals
de la Challenge Cup

SANT FOST pàg 14

Anna Martínez,
del poble a investigar
la gravetat artificial

MONTMELÓ pàg 15

El Circuit aposta per
treballar amb la indústria
de l’entreteniment

MOLLET pàg 3

El feminisme també entra
als centres d’internament:
el cas del mòdul molletà

El coronavirus
colpeja la comarca

LÍNIA VALLÈS,
A LA TEVA PANTALLA
Línia Vallèsposarà en marxa 
a partir de dilluns vinent un 
dispositiu digital de seguiment 
de la crisi del coronavirus a la 
comarca i de la resta de l’actualitat. 
Al web liniavalles.cat i també 
al compte de Twitter @liniaxarxa
hi trobaràs tota la informació 
destacada en temps real. 
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“Sense tu (mi) no soc res” o “És
(Soc) l’amor de la meva vida” són
algunes de les frases que la @fe-
ministailustradapenja al seu per-
fil d’Instagram, que han inspirat
les 16 internes d’Els Til·lers de Mo-
llet i que ajuden les noies a de-
construir el llenguatge masclista
present a la societat actual. 

Al nou mòdul amb perspecti-
va de gènere, que es va obrir el
passat novembre al centre Els
Til·lers de Mollet,  hi ha 16 me-
nors internes privades de lliber-
tat perquè han comès algun tipus
de delicte, que en un 32% dels ca-
sos és un robatori. L’objectiu del
mòdul és que aquestes noies,
durant la seva estada, rebin re-

cursos i un ensenyament des
d’una mirada de gènere, focalit-
zada en el seu empoderament:
“Durant la setmana del 8-M hem
fet un intensiu de tallers per vi-
sibilitzar la dona”, comenta la di-
rectora del centre, Elisenda
Camps, que s’alegra que es tre-
balli amb les noies internes des
d’un enfocament feminista “per-
què, per desgràcia, estem tots in-
vestits de micromasclismes”.

El Departament de Justícia as-
senyala que un 25% de les inter-
nes que ara mateix estan al centre
han comès delictes empeses per
les seves parelles, “fruit d’una re-
lació de domini”. De fet, la majo-
ria no venen d’una vida fàcil: un
35% ha tingut intents de suïcidi, un
65% ha patit violència a la llar i un
70% ha estat víctima de maltrac-
tament infantil. És per això que
aquest mòdul pioner ha creat ac-

tivitats, tallers i tutories personals
per identificar el masclisme i fer
créixer l’autoestima de les ingres-
sades. “Una de les internes, que
sortirà en llibertat la setmana que
ve, ha estat maltractada per la seva
parella”, explica Camps. 

“Si fossis una influencer amb
molt de poder entre els teus se-
guidors, ¿què li diries a una noia
que estigués vivint situacions de
control en la seva relació -per
exemple, que la seva parella li miri
el mòbil, es barallin sovint o li doni
indicacions de com vestir?”.
Aquest plantejament va obrir l’ac-
tivitat del 8-M, preparada per
conscienciar totes les menors de la
violència de gènere d’avui. La res-
posta de les participants va ser
unànime: “Li diríem: atura-ho!”.
Alhora, va portar a reflexions in-
teressants, com és la que va pro-
nunciar una de les menors  sense

llibertat que ha patit maltracta-
ment: “Va advertir a les seves
companyes que quan estàs dins de
la situació no veus les coses amb
tanta claredat”, explica Camps a
Línia Vallès. Afegeix que és ne-
cessari fer activitats que parlin

amb el mateix llenguatge que uti-
litzen les noies per comunicar-se,
com són les xarxes socials, i tam-
bé que s’aconsegueixi teixir un es-
pai de suport i cures entre elles:
“L’experiència i ajuda de les seves
companyes molts cops hi fa més
que la veu adulta o d’una experta.

Juntes tenen molta potència”,
afirma.

Durant la setmana del Dia In-
ternacional de la Dona van fer al-
tres activitats, com va ser pintar da-
vantals amb frases empoderadores
com ara “una cosa avorrida no és
un conyàs”. A més, amb les noies
que estan en règim semiobert van
anar a veure el clàssic de futbol fe-
mení: “És essencial que les noies
puguin relacionar-se amb el seu en-
torn i l’exterior perquè tota aques-
ta informació que interioritzen
aquí la puguin posar en pràctica a
la seva vida diària”, diu Camps. 

Fa poc al mòdul ha entrat una
noia transgènere i l’equip de pro-
fessionals ja es prepara per a una
nova formació: “Nosaltres també
necessitem treballar-ho per res-
pondre a totes les realitats i des-
fer-nos del llenguatge romàntic,
masclista i patriarcal”, conclou.  

Un internament lila
» La Generalitat obre un mòdul a Mollet en clau feminista per a noies privades de llibertat
» Un 25% de les menors internes han comès un delicte empeses per les seves parelles

Una proclama feminista i una noia del centre Els Til·lers de Mollet a l’exterior de la seva habitació. Fotos: Departament de Justícia

A les menors se’ls
donen eines per sortir
de relacions tòxiques 
i situacions abusives

Júlia Gamissans
MOLLET
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La lupa

per Xavier Graset

Existència

Aquells sobres que venien al quiosc,
i que quan els obries t’omplien el
terra de petits indis i vaquers, i de ni-
notets de soldats o amb gorra de pala
o amb barret en funció de si eren del
nord o sudistes americans, tornen al
meu cap. Ho veig ara mateix. La re-
creació del joc, que anava
complementada per l’ofer-
ta fílmica d’aquells anys,
em ve a la memòria, ara
havent llegit A l’horitzó,
una novel·la meravellosa
escrita per l’argentí resi-
dent a Brooklyn Hernán
Díaz, traduïda per Josefina Caball, i
editada per Periscopi. 

La conquesta de l’oest, que el relat
oficial havia revestit d’una èpica triom-
fant, ha quedat despullada pel pas del
temps. El genocidi de tants i tants po-
bles indis esdevé vergonya. El fotògraf
Edward S. Curtis en va fer gairebé un
inventari fotogràfic, i Hernán Díaz,
sense haver trepitjat el terreny, tam-

bé revela imatges, moments, perso-
natges, escenaris, accions amb pa-
raules ben trobades. “La nostra mis-
sió suprema és distingir les paraules
que ens permetin participar més ple-
nament en l’èxtasi de l’existència”, diu
un dels personatges de la seva novel·la. 

I just el protagonista, un jove im-
migrant suec, Hakan, que per un des-
cuit se separa del seu germà en co-
mençar el seu periple, l’un farà cap a
Nova York i l’altre a Califòrnia, és es-
cadusser, maldestre en paraules. Tot
i això, passarà anys en aquest recor-
regut de cerca del germà, iniciàtic,
amb trobades i aventures de tota
mena. Aprenent a ser en un desert.

Com diu Lorimer, un naturalista amb
qui coincideix: “Conèixer la natura vol
dir aprendre a ser”. Malgrat tot, Ha-
kan serà sempre un estranger en un
espai que encara no està definit del tot,
encara no està organitzat com a estat,
ni té consciència nacional. 

No estic convençut que
aquest anti-western agra-
di a Donald Trump. No-
més veient la seva reacció
al fet que l’Oscar a la mi-
llor pel·lícula hagi estat
per a Paràsits ja ho podem
intuir. No li ha agradat

que s’hagi premiat una pel·lícula
sud-coreana perquè els EUA hi tenen
conflicte d’interessos comercials.
Trump clama perquè es recuperi
l’estil d’Allò que el vent s’endugué. Si
veiés Paràsits, potser s’hi veuria re-
tratat i, si llegís A l’horitzó, li cauria
el món als peus. 

Publicat a El Punt Avui

Trump clama perquè es recuperi l’estil
d’‘Allò que el vent s’endugué’. 

Si veiés ‘Paràsits’ potser s’hi veuria retratat

Veure diputats d’Es-
querra i Junts per Ca-

talunya utilitzant les
agressions masclistes com una arma
partidista i electoralista, en lloc de po-
sar les dones al centre, em produeix
una profunda pena, la de constatar que
no entenen què és per a nosaltres
aquesta xacra.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El 8 de marzo se cele-
bra para que no vuel-

van a suceder atrocida-
des como las que sufrieron Nerea y
Martina, y sigue sufriendo su madre, Iz-
tiar; una madre sin hijas porque el sis-
tema no la creyó a ella, pero sí decidió
que el maltratador tenía que seguir
viendo a sus niñas.

Veo muchas faltas de
respeto con el tema de

Javier Ortega Smith y el
coronavirus, y me da pena. Os recuer-
do que todos merecemos un mínimo
de respeto y que nadie se merece su-
frir por estar infectado. Todo mi apoyo
al coronavirus y espero que se recupere
de esto. 

@undertalelou@Virginiapalonso@yeyaboya

No es una falsa alarma.
No lo es. El coronavirus

(SARS-CoV-2) #NoEsCo-
moUnaGripe. La tasa de letalidad se
consolida en el 1,1%, diez veces más
alta que la gripe estacional. Desde
las pandemias de los años 1918 y
1957 no nos enfrentábamos a esta si-
tuación. 

@oriolmitja

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix

Maresme), Júlia Gamissans (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-

ga (Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola Surri-

bas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept.

Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i

Rosa Bertran Controller: Mauro Favieri Distri-

bució: Andrés Meca, Yussef Elakel, Pablo Fa-

vieri i Wiliam Hernández.

Els semàfors

Generalitat
La Generalitat ha obert un mòdul a Mo-
llet en clau feminista per a dones priva-
des de llibertat. L’enfocament de gènere
és cabdal també en aquestes situacions,
ja que un 25% de les internes han comès
un delicte empeses per les seves parelles.

pàgina 3

BM Granollers
Diumenge passat el club va viure una al-
tra jornada històrica. El sènior femení,
que debuta enguany en competicions
europees, va remuntar contra el JuRo
Unirek. L’equip de Robert Cuesta ja 
és semifinalista de la Challenge Cup. 

pàgina 21

Anna Martínez
La jove de Sant Fost, de només vint-i-

dos anys, ha entrat a formar part de l’e-
quip internacional The Institut of Artifi-

cial Gravity, que investiga la gravetat 
artificial. Amb el seu talent, una dona

més s’obra pas a la ciència. 
pàgina 14
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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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Granollers

SALUT4Aquest dimecres l’OMS
reconeixia que el coronavirus
havia adquirit les magnituds
d’una pandèmia. Amb aquesta
notícia cridava els governs a re-
forçar les mesures per contenir-
ne la transmissió. Però, a les onze
del matí del mateix dimecres, a
Granollers ja es confirmava el
primer cas de coronavirus.

Ahir, l’Hospital de Granollers
va rebre un nou positiu de la ma-
laltia, el segon. Es tractava d’una
veïna de Lliçà d’Amunt, usuària
de la residència de dia per a gent
gran Pedra Serrada de Parets. Ac-
tualment, la residència està tan-
cada per indicacions del Servei
d'Epidemiologia de Catalunya
[veure secció de Lliçà d’Amunt]. 

D’altra banda, alguns dels
treballadors de l’Hospital de
Granollers es troben en qua-
rantena a casa perquè van tenir
contacte amb persones que ha-
vien donat positiu del virus. Al-
gunes d’aquestes persones por-

ten seguint aquesta prevenció
des de divendres passat perquè
els contactes els han mantingut
fora de la feina. 

No obstant això, la primera
alerta de l’arribada del virus a la
zona va ser dimarts a la tarda,
quan una dona de 68 anys, veï-
na de La Torreta (Roca del Va-

llès), era traslladada al Vall
d’Hebron per haver donat posi-
tiu a la prova del coronavirus.  

Amb tot, l’Ajuntament de
Granollers ha suspès totes les ac-
tivitats programades fins al 25 de
març. De moment, però, manté
oberts els equipaments munici-
pals amb aforament limitat. 

Roda de premsa sobre el coronavirus. Foto: Ajuntament

El coronavirus atura la ciutat: 
es cancel·len tots els actes

» L’Hospital atén dos casos positius, un d’ells de Granollers mateix
» Un grup de treballadors del centre hospitalari, a casa en quarantena

Problemes al pont de l’estació
de Granollers-Canovelles

INFRAESTRUCTURES4Adif ha
reconegut que el pont inferior de
l’estació de Granollers-Canove-
lles, de la carretera de Lliçà, té
danys importants que afecten les
armadures que el sostenen. 

Adif ha atribuït aquests des-
perfectes al continu impacte que
rep el pont de vehicles que ex-
cedeixen les mesures exteriors
permeses per creuar el túnel.
Respecte a la notícia dels greu-
ges del pont, ERC Granollers
ha repiulat una mare que cada

dia passa amb la seva filla pel vo-
ral peatonal que hi ha al pont in-
ferior per agafar el bus: “A ban-
da de la grisor, el soroll i la pu-
dor que no suporta la meva filla,
ara sabem que també és peri-
llós”, lamenta. 

Adif ha licitat, amb un pres-
supost de 10,5 milions d'euros,
un paquet de projectes per mi-
llorar 259 punts de les infraes-
tructures viàries on cal actuar.
Entre aquestes hi ha aquest pont
inferior de l’estació nord. 

FEMINISME4Pancartes on es
llegien missatges feministes com
ara “Gritemos hasta quedarnos
sin Vox” van omplir els carrers de
Granollers durant la manifesta-
ció del passat 8 de març. 

Centenars de persones van
participar en la marxa feminis-
ta del Dia Internacional de les
Dones convocada al migdia a la
Porxada, a la qual també es van
afegir les dones de les Franque-
ses amb crits reivindicatius. To-
tes juntes van desfilar pels ca-

rrers granollerins amb cants fe-
ministes i cartells que retrataven
l’imaginari masclista i patriarcal
que encara hi ha a la societat.

Uns dies abans s’havia fet la
lectura del manifest institucional,
on van participar 200 dones. El
missatge de l’Ajuntament deixa-
va clar quin era el camí que les ins-
titucions volen seguir per com-
batre la desigualtat de gènere:
“Lluitarem per un futur  radical-
ment igualitari”. Com a cloenda
de l’acte, la companyia Lilith va re-

presentar Tres bodes i un príncep
blau, una obra que ironitzava al
voltant de tres dones desespera-
des per trobar un home. 

D’altra banda, durant aquest
mes de març Granollers ha aco-
llit algunes activitats programa-
des amb motiu del dia de la
dona, tot i que l’alerta del coro-
navirus n’ha acabat cancel·lant
unes quantes. A Can Jonch, per
exemple, es pot visitar l’exposi-
ció Montserrat Roig, cronista
d'un temps i d'un país. 

El pont inferior de Granollers-Canovelles està malmès. Foto: Google Maps

Records del 8 de març 

Clima | Neix la Taula d’Emergència Climàtica
Una desena d’entitats i col·lectius preocupats per l’emergència climàtica van

constituir, el passat 5 de març, la Taula d’Emergència Climàtica de Granollers
per conscienciar la població i presentar propostes a l’Ajuntament.  
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“S’ha donat l’esquena
a les treballadores de la llar”

CULTURA4Greta Thunberg no
només ha motivat milions de jo-
ves a lluitar pel planeta, també
ha inspirat la nova producció
d’òpera infantil que acollirà el
Teatre Auditori de Granollers, el
28 i 29 de març.

Greta i els Trihumans se si-
tua a principis del segle XXI on
la pol·lució, el malbaratament de
recursos i l’excés de població han
provocat al cataclisme ecolò-
gic, del qual queden pocs su-
pervivents. L’òpera és una pro-
ducció pròpia del TAG, enca-
rregada al guionista Piti Español
i al compositor musical Joan Vi-
ves. Amb aquesta obra el teatre
granollerí reafirma el seu com-
promís amb la sostenibilitat a
través de les arts escèniques. 

La lluita
mediambiental
puja a l’escenari

CULTURA4Del dijous 26 al diu-
menge 29 de març se celebrarà
la primera edició d’Opera aper-
ta, el festival d’art i paraula gra-
nollerí, que neix per generar un
espai de reflexió en un context
hipersaturat de missatges com és
l’actual. 

El festival té com a objectiu
posar la paraula en valor a través
de l’art: “És un festival fet a foc
lent amb la gent de la ciutat i que
vol crear relats múltiples”, ex-
plica la coordinadora del Museu
de Granollers i co-comissària
d'Opera aperta, Glòria Fusté. 

Una performance amb el
bust de Bacus donarà el tret de
sortida a  les 11 activitats gratuï-
tes,  que inclouen diàlegs, lliçons
magistrals, tertúlies, interven-
cions artístiques i accions poèti-
ques, en mans d’intel·lectuals
de diferents àmbits. 

La primera edició
d’Opera aperta
arriba a Granollers

SOCIETAT4Dona, llatinoameri-
cana, sense autorització adminis-
trativa i treballadora de la llar.
Aquest és el perfil de persona que,
principalment, recorre als Centres
d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE), situats a Gra-
nollers i Canovelles. Aquestes ofi-
cines van rebre 351 persones l’any
2019 i van resoldre 879 consultes. 

Es calcula que el 50% de les
consultes les fan persones llati-
noamericanes, de les quals gai-
rebé el 80% són dones. Una dada
que coincideix amb la resta d’o-
ficines catalanes, on s’observa
que la majoria de consultes les fan
dones que treballen a la llar i que

es troben en una situació d’irre-
gularitat i precarietat. A la invi-
sibilitat laboral se’ls sumen pro-
blemes administratius. És per
això que un 43,3% de les consul-
tes són per saber com regularit-
zar la situació administrativa. 

“Es creu que les feines de la
llar i les cures les pot fer qualse-
vol dona pel simple fet de ser-ho”,
lamenta Carmen Juares, cofun-
dadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i la precarietat de CCOO.
“L’economia considerada pro-
ductiva ha donat l'esquena a les
treballadores de la llar, que són les

que s'encarreguen de les cures i
fan possible que tothom pugui
anar a l'oficina”, comenta. 

CREIX LA IMMIGRACIÓ
D’altra banda, l’Observatori-Cen-
tre d’Estudis del Vallès Oriental
revelava fa poc que la població es-
trangera ha crescut un 5,94% a la
comarca, de la qual predominen
persones de nacionalitat marro-
quina, senegalesa i romanesa.
Juares explica que, probable-
ment, les dones llatinoamericanes
s’apropen més a les oficines d’in-
formació per a treballadors es-
trangers per facilitats idiomàti-
ques i xarxes de suport. Les treballadores de la llar són les que més acudeixen als CITE. Foto: Pexels 
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Mollet

SALUT4El coronavirus ha co-
mençat a fer estralls a Mollet del
Vallès. Un home de 77 anys,
usuari del Casal Cultural, es
convertia dimarts en el primer
cas positiu de contagi al muni-
cipi i obligava a clausurar el cen-
tre de manera preventiva al-
menys fins al 25 de març.
Aquest dijous, l’Ajuntament
anunciava el tancament dels
equipaments municipals i la
suspensió durant 15 dies de to-
tes aquelles activitats previs-
tes, tant en espais oberts com
tancats, siguin esportives, lúdi-
ques o culturals.

Les mesures aplicades pel
Comitè d’Emergències Munici-
pals del consistori venen acom-
panyades d’un reforç dels canals
comunicatius d’informació.
Aquest suport consisteix a ha-
bilitar noves vies de contacte
entre govern local i ciutadania.
Des de l’administració encapça-
lada per Josep Monràs també es

va fer una crida a la prudència i
la responsabilitat per part de
les diferents entitats amb pre-
sència al municipi, sobretot pel
que fa a l’organització d’esdeve-
niments o d’actes multitudinaris. 

A més del tancament d’espais
i de la suspensió d’activitats,
l’Ajuntament també ha posat

en marxa dues comissions –una
diària i l’altra setmanal– per fer
el seguiment de l’epidèmia del
covid-19. “Qui marca les direc-
trius de què s’ha de fer són els
professionals de Salut del Go-
vern”, apuntava Monràs, el qual
feia una crida a la “tranquil·litat
i al sentit comú”.

Una de les comissions que ha posat en marxa Mollet pel coronavirus. Foto: Aj.

Equipaments tancats i activitats
suspeses pel coronavirus

» Un usuari de 77 anys del Casal Cultural, primer cas confirmat
» L’Ajuntament ha suspès tots els actes previstos durant 15 dies

El consistori es compromet
amb la protecció dels animals
ANIMALS4La Regidoria de Res-
pecte Animal de l’Ajuntament ha
impulsat una declaració d’in-
tencions per promoure la pro-
tecció dels animals. 

Aquest nou full de ruta va ser
consensuat dimarts en una reu-
nió entre la regidora Núria Mu-
ñoz, els tècnics municipals i di-
verses entitats animalistes im-
plicades com Red Solidaria,
Adopta un Amic, Espai Gos o
Vallès Natura. La declaració
d’intencions fixa les línies de

treball en dos àmbits princi-
pals: la convivència i el civisme
i la protecció i defensa dels ani-
mals. “Hi ha molt per fer, però es
podran aconseguir polítiques i
propostes interessants”, apun-
tava dimarts Muñoz, que agraïa
la bona predisposició de les di-
ferents agrupacions implicades. 

En un comunicat, l’entitat
animalista Espai Gos demana al
consistori que doni resposta a les
demandes “sense excuses” ni
canvis de normativa.

FEMINISME4Els col·lectius fe-
ministes de la ciutat van sortir al
carrer el 8 de març per comme-
morar el Dia Internacional de les
Dones amb una manifestació
multitudinària. Centenars de per-
sones es van concentrar diumen-
ge al migdia a la plaça Prat de la
Riba, on va començar una marxa
amenitzada per la música d’una
batucada no mixta.

Un cop acabada la mobilitza-
ció, les entitats organitzadores
van organitzar un taller de pan-

cartes i una paella popular vegana.
Tot seguit, es van aplegar a l’esta-
ció de Sant Fost per anar a la ma-
nifestació unitària de Barcelona.

Però els actes no es van limi-
tar només al 8-M. El dia anterior
es van fer les primeres Jornades
Feministes de Mollet al Centre
d'Informació i Recursos per a
Dones (CIRD) Joana Barcala.
Durant tot el dia, aquest espai va
acollir xerrades i tallers de temes
tan diversos com la ginecologia,
l’habitatge, l’educació i el lleure o

la salut mental. A més, per acabar,
es va projectar el documental
Cuidar entre tierras, que parla de
les tasques de cures.

Pel que fa als actes institucio-
nals, l’Ajuntament va llegir di-
vendres passat un manifest a fa-
vor de la igualtat. D’altra banda, el
mateix dia, la CUP va voler rei-
vindicar la figura de la primera al-
caldessa de la ciutat, Anna Bosch,
rebatejant la rambla Balmes amb
el seu nom, tal com es va aprovar
per unanimitat fa un any. 

Els participants de la reunió de dimarts. Foto: Ajuntament

Mollet es tenyeix de lila

Medi Ambient | Èxit de la Festa de l’Arbre i la Biodiversitat
Prop de 700 persones van participar en l’última edició de la Festa de l’Arbre i la Bio-

diversitat. La jornada va consistir en la ja tradicional plantada d’arbres i també en
tota una sèrie de tallers, com per exemple la construcció de caixes niu per a ocells.
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La Tramolla puja a 
l’escenari i obre el teló  

CULTURA4A partir d’ara, Mollet
tindrà una nova sala de teatre de
petit format gràcies a una ini-
ciativa de La Tramolla. 

L’Espai d’Art i Creació La
Tramolla està equipant una de
les seves aules amb una instal·la-
ció de so i il·luminació teatral,
per tal de transformar-la en un
espai escènic que podrà acollir
espectacles de petit format. 

Amb motiu de la inauguració
de la nova sala, que tindrà una
capacitat de cinquanta especta-
dors, La Tramolla organitzarà un
cicle anomenat Teatre de Prop.
En aquest cicle hi ha programats
un total de tres espectacles: el
primer pendent de nova data
per motius del coronavirus, el se-
gon al mes de maig i el tercer a
finals de juny. 

El cicle es preveu que s’es-

treni amb l’obra de teatre Els
Nuvis, en mans de la compan-
yia valenciana Bullanga Com-
panyia Teatral, que tracta sobre
el record dels bons moments
d’una relació que com tot té un
final.

El 16 de maig es podrà veu-
re 30 anys. Un acte poètic de re-
sistència, una proposta escèni-
ca que sorgeix de l’escriptura
d’Ingeborg Bachmann i que els
artistes Toni Cots i Esther Frei-
xa interpretaran mitjançant un
diàleg poètic. 

Per últim, dissabte 20 de
juny el grup La Boira Teatre
presentarà La família de les
germanes Algaba, una història
de dues germanes, filles d’una
parella lesbiana, que explicaran
el seu model de família a través
de la història d’un mosquit. 

ECONOMIA4Aquesta setmana
s’ha celebrat el primer fòrum
participatiu per elaborar el nou
Pla de Màrqueting Turístic Ope-
ratiu de Mollet.  

A la trobada es va analitzar
quin és l’estat actual del turisme
molletà i després es va crear
una estructura de treball per
definir una estratègia i tenir
clars quins són els punts forts
que poden incentivar el turisme.

En aquesta primera sessió
van participar-hi una trentena
d’agents, tant de l’àmbit públic
com del privat, i el teixit asso-
ciatiu del municipi que està re-
lacionat amb la promoció del tu-
risme. 

La regidora de Turisme i
Promoció de la ciutat, Encarna
Ortiz,  va comentar que l’objec-
tiu del Pla és orientar i prioritzar
el turisme com una font d’in-
gressos de la ciutat. Ortiz consi-
dera “que amb una metodologia
participativa” i col·laboració de
tots els agents implicats és més
fàcil aconseguir que Mollet rebi
turisme. 

Prèviament a la reunió, des
del consistori es va portar a ter-
me una investigació de camp
amb els agents de la ciutat més
implicats amb el sector turístic,
per tenir una diagnosi de la si-

tuació actual i així facilitar el dis-
seny d’objectius i d’actuacions
estratègiques per tirar endavant
els anys vinents durant la sessió
participativa. “Mollet té un gran
potencial en matèria de promo-
ció de la ciutat i ara és el moment
de definir i preparar un pla com-
partit per tots els actors que in-
tervenim en la projecció del tu-
risme”, deia Ortiz.

Després d’aquesta primera
sessió,  on s’ha analitzat el punt
en el qual es troba el turisme a la
ciutat, s’ha acordat una cele-
bració d’un segon fòrum parti-

cipatiu perquè els agents impli-
cats aportin propostes d’accions
que afavoreixin el Pla de Màr-
queting Turístic de la ciutat.

L’objectiu de l’Ajuntament
molletà és donar valor a la imat-
ge de la ciutat i atraure visi-
tants amb el patrimoni cultural
del municipi, com són el Parc de
Can Mulà, el Museu Abelló, l’Es-
glésia de Santa Maria de Gallecs,
el Menhir de Mollet, el Parc de
les Pruneres, la Font Modernis-
ta, la Casa-Museu de Joan Abe-
lló o el Mercat Municipal Mer-
camollet, entre altres. 

Assistents al primer fòrum participatiu per un pla turístic. Foto: Aj. de Mollet

Mollet s’obre a les càmeres 
i els souvenirs: vol més turisme
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Parets

Cotxes a alta velocitat 
per l’avinguda Espanya

SOCIETAT4Els veïns que viuen
a l’avinguda Espanya van fer
arribar les seves queixes sobre la
circulació dels vehicles a la regi-
dora Casandra Garcia durant
una trobada al carrer organitza-
da pel consistori recentment.

En primer lloc, els veïns van
denunciar que la majoria de cot-
xes que circulen per l’avinguda
excedeixen la velocitat permesa
i que molts s’estacionen en zones
on no està permès aparcar. Tam-
bé van proposar invertir el sen-
tit de la circulació per trams, per
evitar que l’avinguda Espanya

s’utilitzi com una via paral·lela a
l’avinguda Catalunya. D’aquesta
manera creuen que es reduirà el
volum de vehicles que transiten
aquestes calçades diàriament. 

D’altra banda, en aquesta tro-
bada del passat dimarts 3 de
març els veïns van demanar més
arbres al seu carrer i van pre-
guntar si es pot estudiar conver-
tir l’avinguda Espanya en un es-
pai per a vianants. 

En la trobada van participar-
hi una trentena de veïns, la regi-
dora i un tècnic municipal de via
pública per donar consells.  

ACN4Desenes de veïns de Parets
i de Terrassa van donar la ben-
vinguda a l'exconseller Jordi Tu-
rull en el seu primer permís pe-
nitenciari per anar a treballar al
despatx d'advocats Badia.

L’exconseller Turull va arri-
bar a les oficines de Terrassa
amb la seva dona. Els veïns va-
llesans l’esperaven aplegats al la-
teral de la plaça Vella amb pan-
cartes, fotografies i estelades.
El van rebre entre aplaudiments,
abraçades i corejant-lo a crits  de
“llibertat”. A la rebuda també hi
van ser presents alguns mem-
bres de JxCat, com Eduard Pu-
jol o Albert Batet.

L’exconseller, davant de l’o-
vació, va mostrar-se visiblement
emocionat per la gentada que
s’havia apropat a la plaça per
acompanyar-lo i donar-li suport
en aquest dia de primer permís
penitenciari per treballar.

Gran part del públic que va
anar a rebre’l era de Parets, el po-
ble d’on és l'exconseller. “El co-
neixem de tota la vida, érem
veïns i estem aquí perquè volem

expressar-li el nostre suport”,
comentava un paretà i veí de
Turull. 

La Junta de Tractament de
Lledoners va decidir aplicar a
Turull l'article 100.2  el passat di-
jous 5 de març. A partir d’ara po-
drà sortir de la presó 12 hores al
dia de dilluns a divendres per
anar a la feina.

Aquest dilluns també va sor-
tir de Lledoners l'exconseller Jo-
sep Rull, que treballarà a Mú-
tuaTerrassa. Actualment, els nou
presos independentistes con-
demnats pel Suprem en el judi-
ci del Procés ja s’estan beneficiant
de l'aplicació de l'article 100.2,
que els permet sortir de la presó
per treballar a l’exterior. 

Un ciutadà abraçant l'exconseller Jordi Turull a Terrassa. Foto: ACN

Els paretans ovacionen Turull
en el seu primer dia de feina 

Salut | El Glòria va afectar la residència Pedra Serrada 
L’Ajuntament ha encarregat una auditoria estructural de la residència Pedra Serrada. Després

del temporal, aquesta té goteres en diverses habitacions. Tot plegat ha coincidit amb un cas 
de coronavirus que ha obligat a tancar el centre de dia [veure secció de Lliçà d’Amunt]. 

Un moment de la trobada amb la regidora. Foto: Ajuntament/Sílvia Ferran
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Martorelles | Sant Fost

L’Ateneu de Sant Fost queda
en mans de l’Ajuntament 

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Sant Fost va municipalitzar l’e-
difici de l’Ateneu després que la
proposta quedés aprovada amb
tots els vots a favor de l’equip de
govern i l’abstenció de l’oposició
en el ple extraordinari celebrat
aquest dimarts.  

L’Ateneu estava en mans
d’Arc Concesionaria de Obras y
Servicios, a la qual se li va  donar
la gestió del centre el 2006 per
a un període de trenta anys, a
canvi d’oferir uns serveis com-
promesos amb la ciutadania. 

A l’Ateneu hi ha l’Escola

Municipal de Música, la biblio-
teca, la sala d’exposicions i l’au-
ditori, el bar El Xaragall, Aqua-
lia, l’oficina de Correus i un lo-
cal que preveu oferir  serveis
municipals.

La municipalització de l’e-
difici pretén millorar la quali-
tat dels serveis, treure més
profit a l’espai i replantejar les
activitats,  adaptant-les a les
necessitats dels santfostencs. A
més, servirà per aconseguir
una gestió més transparent i
suposarà un estalvi d’uns
125.000 euros anuals. 

FEMINISME4Les dones a la cièn-
cia sempre han existit, però sovint
els llibres de text s’han encarre-
gat d’invisibilitzar les seves ac-
tuacions. És per això que to-
thom coneix Einstein, però po-
ques persones saben que Hedy
Lamarr, a més de ser una actriu
coneguda al cinema, va ser una de
les coautores de la tecnologia
del wifi modern. 

Anna Martínez és una sant-
fostenca de vint-i-dos anys que,
recentment, ha entrat a formar
part de l'equip internacional The
Institut of Artificial Gravity.
Aquesta companyia investiga els
efectes que té la gravetat zero en
la salut dels astronautes i la cre-
ació de gravetat artificial. “Em
van contactar per LinkedIn i fa
unes quantes setmanes que ho
compagino amb l’últim any de ca-
rrera i les pràctiques a l’aerolínia
Volotea”, explica.

Ella i les seves amigues de ca-
rrera van sortir el 8-M als carrers
amb un cartell que contenia un
missatge clar: “Nos pega ser lo
que queramos”. Totes estudien

enginyeria aeronàutica a la UPC
i estan cansades de conèixer per-
sones que els diguin “no te pega”
ser enginyera: “No sé quina apa-
rença hauria de tenir perquè em
quedés bé la meva professió”, diu
l’Anna.  

D’altra banda, lamenta que en
el camp científic hi hagi una
bretxa de gènere: “Jo des dels deu

anys aixeco la mà i dic: vull ser
enginyera”. Per això, a la ESO van
reclutar-la per estudiar mate-
màtiques a la Facultat. Però
“sempre”, com a noia, s’ha trobat
en minoria.  A  l’optativa de Tec-
nologia era l’única alumna i re-
corda que el degà “va alegrar-se
perquè hi havia 20 noies entre
una promoció de 120 alumnes”. 

La santfostenca i enginyera Anna Martínez, de vint-i-dos anys. Foto: A.M.  

De Sant Fost a investigar 
la gravetat artificial 

Indústria | 200 treballadors de la MAM, cap a Martorelles
Les necessitats d’expansió de l’empresa Manipulados y Acabados (MAM) han

motivat el trasllat de gran part de la producció que es feia a Santa Perpètua 
a unes instal·lacions de 14.000 metres quadrats al polígon de Martorelles.    
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Montornès

Montmeló Societat | Prohibició de fer foc al bosc
L’Ajuntament ha recordat aquesta setmana que entre el 15 de març 

i el 15 d'octubre es prohibeix fer foc en els terrenys forestals (poblats o no 
per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

EQUIPAMENTS4El Circuit de
Montmeló vol anar més enllà
dels àmbits amb els quals tre-
balla actualment i trobar noves
vies d’expansió, com ara la in-
dústria de l’entreteniment. Així
ho va explicar Joan Fontserè,
director general del Circuit,
aquest dimecres 11 de març en
el marc del Consell d’Alcaldies
del Vallès Oriental al mateix
Circuit de Montmeló. De fet,
durant la trobada es va detallar,
tal com recull Som Mollet, que
ja s’ha redactat un nou pla es-
tratègic per al període 2020-
2026, el qual està pendent del
vistiplau per part del Consell
d’Administració del Circuit. 

Tot plegat després que la
setmana passada l’equipament
acaparés l’actualitat informativa
pel ball de xifres en relació amb
les pèrdues amb les quals tan-
carà el 2019, polèmica que venia

precedida de la dimissió de Vi-
cenç Aguilera, president del Cir-
cuit els darrers nou anys. “El mi-
lió i mig de pèrdues de la nota de
premsa s’ha d’agafar amb pinces
i sembla una operació de ma-
quillatge com el green washing
que anuncien des de fa anys”,
criticaven divendres passat des
de la plataforma No ens vendreu
la Moto a Línia Vallès.

CORONAVIRUS
Sigui com sigui, i més enllà del
Circuit, la situació creada pel
coronavirus va centrar bona
part del Consell d'Alcaldies. El
conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet, que va
assistir-hi per presentar el Pla
Específic de Mobilitat del Va-
llès, va traslladar als presents
els protocols d'actuació previs-
tos pel Govern davant l'alerta
sanitària. El president del Con-

sell Comarcal, Francesc Colo-
mé, i la resta d'alcaldes i alcal-
desses van destacar la necessi-
tat que des dels governs es tras-
lladi un missatge de tranquil·li-
tat a la ciutadania. 

Pel que fa al Pla de Mobili-
tat i la polèmica Ronda del

Vallès o Quart Cinturó, Calvet
va reconèixer que el Vallès
Oriental “és un territori sensi-
ble” i el Pla anima que “ho de-
batem i acabem trobant la di-
mensió i el traçat, si s'escau
necessari, per donar resposta a
aquesta mobilitat”. 

En el transcurs de la troba-
da també es va parlar del des-
doblament de la línia R3 o de
les dades actualitzades sobre
afectacions pel temporal Glòria,
que ascendeixen a 13,7 milions
d’euros, així com de les dife-
rents línies d'ajuts existents. 

Més enllà de l’esport i el motor
» El pla estratègic del Circuit de Montmeló aposta per treballar amb la indústria de l’entreteniment
» L’expansió de l’equipament es va tractar al Consell d’Alcaldies de la comarca aquest dimecres

Els alcaldes i alcaldesses, al Circuit de Montmeló. Foto: Consell Comarcal

SOCIETAT4El grup motor del
CRÍTIC, el Pla de prevenció en el
consum de drogues, pantalles i
riscos associats de la Manco-
munitat del Galzeran, ha pro-
posat un nou protocol per a la
detecció precoç de problemàti-
ques associades al consum de
drogues i l'ús de pantalles.

Aquest dimarts l'Ajuntament
de Montornès va acollir una tro-
bada que va comptar amb la pre-
sència de representants de tots
els municipis que compartei-
xen el projecte (Montornès, Sant
Fost de Campsentelles, Vilano-
va del Vallès, Martorelles, Vall-
romanes i Santa Maria de Mar-
torelles), de la Diputació de Bar-
celona, que hi dona suport, així
com de la cooperativa EINES,
encarregada de la gestió.

El nou protocol planteja l'ac-
ció coordinada dels agents co-
munitaris per afavorir la detec-
ció precoç del consum de dro-
gues i l'ús addictiu de pantalles,
especialment en menors. Entre
els agents implicats hi ha la Po-

licia Local, els Serveis Socials,
així com personal tècnic d'àmbits
com l'esport, la joventut i l’edu-
cació. El document es començarà
a aplicar un cop sigui aprovat per
la comissió política de la Man-
comunitat del Galzeran.

A la trobada d'aquest di-

marts també es va començar a
treballar en el Pla de Drogues i
Pantalles (2021-2024) que do-
narà continuïtat al vigent des de
l'any 2017. La primera actuació
serà la realització d'una diag-
nosi que servirà de base per a la
redacció del nou pla.

Trobada del grup motor del CRÍTIC a l'Ajuntament de Montornès. Foto: Aj.

Objectiu: detectar problemes
de drogues i pantalles

Salut | 400 signatures per exigir una residència 
L’Associació de Veïns i Veïnes de Montornès ha demanat al consistori 
a través d’una recollida de signatures que s’agilitzi la construcció 
d’una residència-centre de dia per a la gent gran del municipi. 

FEMINISME4Un grup format
per nou veïnes de Montornès,
d’entre 35 i 56 anys, ha creat
Ilusiona-T,  una associació que
vol apoderar les dones del mu-
nicipi. 

El nom d’aquesta nova enti-
tat encaixa amb l’objectiu de la
mateixa: oferir solucions i be-
nestar tant social com econòmic
a les dones del poble. 

Les nou dones que han posat
en marxa la iniciativa són exa-
lumnes de la primera edició del
programa Dones amb Talent,

impulsat per l’Ajuntament de
Montornès dins del projecte de
Treball als Barris subvencionat
pel SOC i el consistori. 

L’Associació s’enfocarà a cre-
ar grups de conversa amb les do-
nes nouvingudes al municipi, per
així generar un teixit associatiu.
També serà un espai on com-
partir problemes i alliberar-se de
tensions diàries que pateixen
les dones.

La finalitat d’Ilusiona-T és
crear una xarxa perquè les dones
puguin emprendre juntes. 

Nou montornesenques
lluiten per les dones 
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Santa Perpètua

EDUCACIÓ4No és la solució
que hauria volgut l’Ajuntament,
però ja és una realitat. A finals de
la setmana passada es va conèi-
xer que, a partir del curs 2021-
22, els Aigüerols i l’Escola San-
tiga es fusionaran en un mateix
centre educatiu. El consistori
havia demanat que el nou edifi-
ci dels Aigüerols es construís
en els terrenys de l’antic camp de
futbol, però Ensenyament ha
descartat aquesta opció.

Així, la nova escola farà ser-
vir les instal·lacions de l’Escola

Santiga, que actualment només
té una línia per curs, però que al
seu edifici hi ha prou aules com
per assumir-ne dues. Així, l’espai
que no necessitaven els estu-

diants de Primària s’aprofitarà
per als alumnes de Secundària.

Des del departament d’En-
senyament han apuntat que
aquesta fusió també permetrà
que en el curs 2020-21 hi hagi
dues noves línies d’ESO, de ma-
nera que es podran repartir els
alumnes d’uns altres dos centres
de la vila que estarien al màxim

de les seves capacitats, l’Estela
Ibèrica i la Rovira-Forns.

Una de les derivades que pot
tenir la solució de la problemà-
tica dels Aigüerols (tot i que
això ja seria més a mitjà termi-
ni) és que l’Escola d’Adults po-
dria tenir més aules que actual-
ment, cosa que li serviria per am-
pliar la seva oferta formativa.

Una imatge recent de l’escola Els Aigüerols. Foto: Twitter (@Aiguerols)

Els Aigüerols i l’Escola Santiga
es fusionaran en un sol centre

Serveis | Bonpreu ja ofereix servei d’entrega al poble
Des de principis d’aquesta setmana, els supermercats Bonpreu ja ofereixen 
la possibilitat d’enviar a domicili les compres online que els veïns facin en el
portal web del supermercat. També s’ofereix aquest servei a Mollet i Parets.

FEMINISME4Divendres passat
va ser el darrer dia en el qual es
va poder visitar la mostra A la in-
dústria, on són les dones?, una
exposició impulsada pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental
que ha volgut donar visibilitat a
la situació actual de la dona en
el sector industrial.

La mostra, de fet, forma part
d’una sèrie d’activitats impulsa-
des per aquest organisme, ano-
menada Talent femení i trans-
formació de la indústria, que vol
trencar els estereotips i la poca re-

lació que sovint es dona a les do-
nes en aspectes com la indústria. 

BOLCADES AMB EL 8M
Dos dies després d’aquesta clau-
sura, la vila va bolcar-se en la ce-
lebració del Dia Internacional de
les Dones. En el marc del 8M
d’aquest any, a banda de la lec-
tura del manifest, es van orga-
nitzar tallers i xerrades (com
Conviure amb el dolor crònic) i
es va treballar de forma especí-
fica amb els joves per “desmiti-
ficar l’amor romàntic”.

S’acaba l’exposició
sobre indústria i dones

Els estudiants dels
Aigüerols estudien en
mòduls prefabricats
des de fa una dècada

‘Tiempo perdido’,  
el microrelat del 8-M

CULTURA4Azahara Matas, una
veïna de la Llagosta, ha guanyat
la segona edició del Concurs de
microrelats amb motiu del  Dia
Internacional de les Dones. 

El lliurament de premis va
tenir lloc al Centre Cultural del
municipi durant l’acte institu-
cional per commemorar el 8-M.  

Amb el microrelat Tiempo
robado, Matas va endur-se el
primer premi del concurs. Aques-
ta llagostenca també va imposar-
se en la primera edició. 

Aquest any el Concurs de
microrelats portava per títol El

mite de la “superwoman” i gira-
va entorn del treball invisible, el
no remunerat i el treball visible
i precari que fan les dones: “La te-
màtica estava definida i era fàcil,
perquè encara avui dia hi ha di-
ferències entre el paper de l’ho-
me i de la dona en tasques com
ara amb la família”, explicava
Matas. 

El segon premi va guanyar-lo
Ramón Ferreres amb la història
Retratos asimétricos i el tercer
va ser per a Mari Carme Marí i el
seu microrelat Crònica d’una
tarda qualsevol. 

SOCIETAT4La Generalitat ha
obert un concurs de projectes per
fer realitat l’obra del nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) de la
Llagosta. 

L’alcalde llagostenc, Óscar
Sierra, comentava, il·lusionat,
que “el nou ambulatori de la
Llagosta està cada cop més a
prop”. També afegia que “la nova
instal·lació és una oportunitat
per tenir a la nostra localitat mi-
llors serveis sanitaris”. 

Està previst que aquest pro-
jecte, que afavorirà els tràmits i
visites mèdiques dels veïns de la
Llagosta, comenci a redactar-se
enguany i que les obres comen-
cin el 2021. 

L’edifici que acollirà el nou
CAP serà l’espai que el consisto-
ri ha cedit al Servei Català de la
Salut. En concret, el CAP es cons-
truirà  a la zona de darrere de l’e-
difici de l’Ajuntament, entre l’a-
vinguda de l’Onze de Setembre i
els carrers del Mercat i de Jaume

Balmes. L’ambulatori ocuparà
1.700 metres quadrats i substi-
tuirà l’actual que està situat al
Parc Popular i només té 950 me-
tres quadrats. Aquest va ser in-
augurat el 1987 i els seus serveis
han quedat desfasats a causa de
l’augment de població que ha
experimentat el municipi. 

Ara, la Generalitat haurà d’en-
carregar el projecte i, posterior-

ment, adjudicar la construcció
de l’ambulatori nou. El pressupost
que s’ha destinat a la licitació és
de 443.408,27 euros, la durada
del contracte serà de set mesos i
el termini de presentació d’ofer-
tes finalitzarà el pròxim 6 d’abril. 

D’altra banda, el consistori
demanarà a la Generalitat la ces-
sió de l’edifici de l’ambulatori an-
tic per municipalitzar-lo.

Façana de l’actual ambulatori. Foto: Ajuntament de la Llagosta

Pas endavant per fer realitat 
el nou ambulatori llagostenc

Salut | 3.267 euros per curar la malaltia ELA
L’entitat llagostenca La Murga va entregar 3.267,52 euros al Departament d’In-
vestigació de l’ELA de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron en un acte a l’Ajunta-

ment, dissabte passat. La donació l’han recaptat fent festes populars.   
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Multen veïns d’altres pobles
per llençar brossa a Lliçà

LLIÇÀ D’AMUNT4A finals de la
setmana passada l’Ajuntament
va anunciar que ha multat  tres
veïns de Santa Eulàlia de Ron-
çana, Lliçà de Vall i Sant Feliu de
Codines per haver fet servir, de
forma irregular, els contenidors
d’escombraries del poble.

Els controls iniciats per la Po-
licia Local van permetre detec-
tar aquestes tres infraccions,
que tenen un cost que oscil·la en-
tre els 50 i els 100 euros, en fun-
ció de criteris com la reincidèn-

cia, si s’ha fet malbé el conteni-
dor, si la brossa s’ha deixat al car-
rer o per danys al medi am-
bient, entre altres.

L’Ajuntament assegura que
els agents continuaran treba-
llant per evitar casos com aquest
(i tornar-los a sancionar, si es re-
peteixen) i ha apuntat que en el
punt de la vila on han detectat
més casos és la zona de la Cru-
ïlla, encara que admeten que
aquesta pràctica és habitual en
tots els contenidors del poble.

SALUT4Una veïna de Lliçà d’A-
munt ha donat positiu per co-
ronavirus. Es tracta d’una dona,
usuària del centre de dia Pedra
Serrada de Parets, de qui es co-
neix que és portadora del virus
després de la prova que se li va
fer a l’Hospital de Granollers.

Aquest nou cas ha portat el
govern municipal de Parets a
precintar aquest edifici de forma
permanent i a restringir els ho-
raris de visita dels familiars de les
persones que hi estan interna-
des. De fet, el consistori que en-

capçala el republicà Jordi Segu-
er també ha explicat que posa en
marxa una comissió de segui-
ment i que també precinta altres
equipaments de la ciutat com el
teatre de Can Rajoler, els tres ca-

sals de la Gent Gran o l’Escola de
Música, entre altres.

L’Hospital de Granollers, per
la seva banda, ha activat la qua-
rentena per als infermers i tot el
personal que va atendre la lliça-
nenca a les seves instal·lacions.

EL CONSISTORI MOU FITXA
La darrera reacció d’aquest cas
és la del govern local, que abans-
d’ahir al matí va començar a

anunciar la suspensió de totes les
activitats de lleure, culturals i re-
ligioses en les quals hi hagués
1.000 persones o més, decisió
presa també en altres municipis.

Qualsevol altra activitat que
estigués prevista amb una con-
centració de veïns inferior al
miler es podria fer, però tenint
en compte que només es podria
ocupar com a màxim un terç de
l’espai habilitat.

El positiu l’han detectat a l’Hospital de Granollers. Foto: HdG

Primer cas de coronavirus 
en una veïna de Lliçà d’Amunt

Lliçà de Vall | Tanquen tots els equipaments
Ahir al migdia, l’Ajuntament va anunciar la clausura, durant 15 dies, de
tots els equipaments del poble. L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, en
canvi, funcionarà, tot i que es recomana trucar o fer gestions online.

La dona era una 
de les usuàries 
d’un centre de dia 
que hi ha a Parets

Una imatge dels contenidors de recollida selectiva. Foto: Ajuntament
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Canovelles | Les Franqueses

LES FRANQUESES4La plaça de
l’Espolsada havia d’acollir, demà
passat al matí, un esmorzar soli-
dari amb Josep Maria Jové or-
ganitzat per Esquerra Republi-
cana de Catalunya. L’activitat,
que esta prevista amb el lema
Contra la repressió, el Vallès
amb Josep Maria Jové, va can-
cel·lar-se ahir al matí “com a
mesura preventiva de l’expansió
del coronavirus”, segons van ex-
plicar en un comunicat emès des
de la secció comarcal de la for-
mació republicana.

La concentració, segons ha-
vien explicat des d’ERC, no havia
de ser “un acte de partit ni elec-
toral”, sinó una jornada de reco-
neixement a dues persones (el ra-
pitenc Lluís Salvadó també havia
de ser un dels homenatjats) “que
s’ho van jugar tot per fer possible
el referèndum”. El vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, els
consellers Chakir El Homrani i
Teresa Jordà i la vicresecretària
de Drets, Llibertats i Lluita Anti-
repressiva, la molletana Marta Vi-

laret, havien confirmat la seva
presència en aquest esmorzar.

ES NEGA A DECLARAR
Jové, veí del poble, i Salvadó van
comparèixer abans-d’ahir da-
vant del jutge del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya.
Jové es va negar a declarar i va
tornar a denunciar que el seu ju-
dici forma part “d’una causa ge-

neral contra l’independentisme”
i va assegurar que l’Estat Espa-
nyol “criminalitza” tothom qui
defensa la independència i el
dret a decidir.

Com cada cop que han de-
clarat líders polítics i socials, a les
portes del TSJC, a Barcelona, es
van concentrar centenars de per-
sones, que van mostrar el seu su-
port a Jové i Salvadó.

Un detall del cartell amb la imatge de Jové. Foto: ERC

ERC cancel·la l’esmorzar
solidari amb Josep Maria Jové

Les Franqueses | Tala d’arbres a Llerona
Les Franqueses Imagina ha denunciat una tala massiva
d’arbres al torrent de Can Gorcs, a Llerona. L’entitat la
considera desmesurada i estudia portar-la als jutats.

SERVEIS4Dimarts passat es van
posar en marxa les obres de re-
forma de l’interior d’El Local, el
Centre Municipal d’Iniciatives
Juvenils del poble. Segons ha
informat l’Ajuntament, les re-
modelacions han de servir per re-
formar el bar de l’equipament, de
manera que es pugui treure a
concurs la seva gestió.

Les obres faran que s’obri
una porta per connectar l’espai
interior del bar amb la plaça Nú-
ria Miralles i Creus, tot i que
també es canviaran les finestres

i es construiran parets a l’interior
de l’edifici per separar la zona del
bar de la resta de les habitacions
d’El Local.

També s’aprofitarà per pintar,
polir el terra, canviar els ele-
ments de fusta que estan fets mal-
bé, reformar els lavabos i canviar
la barra i totes les llums.

De forma paral·lela, s’està
aprofitant per fer petites millores
en altres espais de l’edifici, com
la revisió de la instal·lació elèctrica
i la millora dels tancaments que-
tenien algun desperfecte.

Comencen les obres al bar
d’El Local de Canovelles

CONDOL4La setmana passada
es va conèixer la mort de Joaquim
Baucells, de 91 anys, que des de
principis de mes estava ingressat
a l’Hospital de Granollers.

Flequer de professió (va ser el
fundador de la pastisseria la Vie-
nesa a principis de la dècada de
1950, que actualment té quatre
establiments al poble), durant la
seva vida Baucells va ocupar
molts càrrecs de responsabilitat
i va ser una de les grans figures

del comerç local durant dècades:
va presidir la Unió de Botiguers
i l’Associació de Serveis i Co-
merciants i també va ocupar la re-
gidoria d’aquest sector entre els
anys 1992 i 1995. Baucells tam-
bé estava molt vinculat a Unió
Democràtica de Catalunya, i va
ser l’impulsor de la secció del par-
tit democristià al poble.

L’església de Sant Esteve va
ser l’escenari del seu funeral, ce-
lebrat divendres passat.

SALUT4L’escola SEK Interna-
tional School de la Garriga ha en-
viat una carta a les famílies de tots
els alumnes del centre avisant que
un dels joves de 3r d’ESO que hi
estudia ha donat positiu de co-
ronavirus en una prova que se li
ha practicat recentment.

La missiva, enviada abans-
d’ahir, comunicava a les famílies
que per “facilitar la logística”, el
centre obriria amb normalitat
durant la jornada d’ahir, però que
a partir d’avui i fins al dia 29 d’a-
quest mes, l’activitat acadèmica
queda suspesa. L’escola explica
que mentre duri aquest període
es mantindrà en contacte amb les
famílies i aprofitarà per fer “una
desinfecció i una neteja exhaus-
tiva de totes les instal·lacions”.

De fet, també ahir al migdia,
el president de la Generalitat,
Quim Torra, va anunciar que a
partir d’avui l’activitat acadèmi-
ca en totes les escoles i universi-
tats de Catalunya s’atura a causa

de l’augment de casos. La mesu-
ra s’allargarà, com a mínim, du-
rant dues setmanes.

MESURES PREVENTIVES
Sigui com sigui, els governs mu-
nicipals de la Garriga i també de
l’Ametlla, com ha passat arreu del
territori, han anunciat en les dar-
reres hores diferents mesures
preventives que volen fer que
els casos de positius no creixin.

Així, l’Ametlla ha anunciat la

cancel·lació de totes les activitats
que estaven previstes en els seus
equipaments públics durant els
pròxims 15 dies, de la mateixa
manera que se suspèn el mercat
setmanal que s’havia de fer avui.

En la mateixa línia s’han
pronunciat des del govern mu-
nicipal de la Garriga, que ha
penjat en el seu portal web una
sèrie de recomanacions emeses
pel Departament de Salut refe-
rides a la higiene personal.

Una imatge aèria de l’escola SEK, on estudia el jove. Foto: SEK

Un estudiant de 3r d’ESO de la
Garriga, positiu de coronavirus

La Garriga plora la
mort de Joaquim Baucells

La Garriga | Roben les joguines públiques de dues places
Les joguines per ser compartides que hi havia a la plaça del Silenci i a la plaça de

Can Caralt van desaparèixer a finals de la setmana passada. Aquestes pales, grues,
camions i cubells les va comprar l’Ajuntament perquè juguessin els infants.



| 20

Esports

La incògnita va quedar resolta
abans-d’ahir al migdia: totes les
competicions no professionals
(és a dir, de Segona B en avall, in-
clòs el futbol base en el cas del
futbol masculí i totes les compe-
ticions femenines) s’ajornen du-
rant 15 dies per l’alerta del coro-
navirus. Així ho va anunciar la
Federació Catalana de Futbol
(FCF) en un comunicat. 

El text també explica que es
decreta la suspensió “de totes les
activitats esportives i formatives”
organitzades per la FCF, com
campus o qualsevol altra mena
de cites previstes per al cap de
setmana que comença demà i
també per al posterior.

Els dirigents federatius van
prendre aquesta decisió perquè
consideren“que ha de prevaldre

la salut i el benestar dels afiliats,
sent el més aconsellable aplicar
la mesura més restrictiva possi-
ble per raons de salut pública”.

D’aquesta manera, en l’esce-
nari més optimista, tots els con-
junts tornarien a competir en el
cap de setmana dels dies 28 i 29
d’aquest mes, quedant un altre

cap de setmana abans de la Set-
mana Santa. Caldrà veure, doncs,
de quina manera decideix la FCF
resoldre les problemàtiques dels
calendaris, si simplement corre
els partits cap endavant i les lli-
gues s’acaben dues setmanes
més tard del que estava previst o
si s’adopten altres mesures.

No hi haurà partits en cap categoria. Foto: Aj. de Granollers

15 dies sense futbol: 
el coronavirus frena els partits

» Tots els equips de la comarca estaran sense competir, 
com a mínim, fins a l’últim cap de setmana d’aquest mes

Pau Ribes es penja dos 
ors en l’Open de França

NATACIÓ ARTÍSTICA4Pau Ri-
bes continua col·leccionant me-
dalles en la immensa majoria de
les competicions en les quals
participa. El nedador del CN
Les Franqueses va pujar al calaix
més alt del podi en dues ocasions
en l’Open de França, disputat du-
rant el passat cap de setmana a
la capital d’aquest país.

Fent parella amb Emma Gar-
cía, Ribes va ser el millor en les
actuacions de tècnica i de lliure,
demostrant un cop més que és
una de les grans figures de la na-
tació artística masculina del mo-

ment. De fet, aquestes dues eren
les úniques proves que el seu
equip va disputar a París, de
manera que el nedador del CNLF
no podia haver obtingut uns mi-
llors resultats.

‘TRONQUITO’, UNA REALITAT
Ribes va descobrir la natació
artística fa una dècada, quan la
presència masculina era anec-
dòtica. D’aleshores ençà, ha tre-
ballat amb figures com Gemma
Mengual, que li va posar el so-
brenom de Tronquito, per la
seva habilitat per surar.

Cancel·lada la Festa
de l’Esport de Granollers

CELEBRACIÓ4Ahir hauria d’ha-
ver estat un dia gran per a l’esport
de la capital de la comarca, però
el coronavirus va acaparar el
protagonisme. Durant el vespre
estava prevista la celebració de la
Festa de l’Esport de Granollers a
la sala Francesc Tarafa, però l’a-
lerta i la prevenció van fer que
l’Ajuntament la cancel·lés poc
més de 24 hores abans de la seva
posada en marxa.

Malgrat aquesta suspensió
(en el comunicat el govern mu-
nicipal encapçalat per Josep
Mayoral no concretava una nova

data per a la Festa), l’Ajuntament
va voler transmetre un missatge
de tranquil·litat als veïns i va as-
segurar que anirà actualitzant la
informació quan li sigui possible.

El jugador de bàdminton
Carlos Piris, el jugador del BMG
Adrià Figueras, el jugador del CB
Granollers David Martínez, la ne-
dadora Abril Conesa,  la jugado-
ra del BMG Kaba Gassama i la
triatleta Mercè Tusell són els
candidats i candidates a millor
esportista individual, mentre
que també es premiarà les mi-
llors actuacions del clubs.

Patinatge | La nova junta del CPA Mollet visita l’Ajuntament
Després que s’hagi certificat el canvi a la directiva del Club Patinatge Artístic Mollet, la

nova junta, amb la seva presidenta Isabel Hernández al capdavant, va mantenir una
reunió dimarts passat amb l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, a la seu del consistori. 

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Sebas Palou, coordinador de
futbol 11 de l’EC Granollers

El coronavirus haurà
forçat l’aturada de les
competicions, però la
feina a l’EC Granollers

no s’atura. De fet, abans-d’ahir el
club va fer oficial el fitxatge de Se-
bas Palou, que s’incorpora a l’or-
ganigrama del club per assumir
la coordinació de tots els equips
de futbol 11 del planter del club
de la capital.

Palou no és un desconegut a
la comarca, ja que durant una

bona etapa va formar part de la
direcció esportiva del CF Parets,
ocupant la coordinació general
del club paretà. Abans que s’a-
nunciés la seva incorporació a
l’ECG, Palou formava part de
l’organigrama del futbol forma-
tiu de l’Espanyol. 

Professionalment, també ha-
via dut a terme tasques de direc-
ció d’operacions i projectes en
l’empresa Football, Education
and Mentoring, SL.
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El 8 de març de 2020
ja és una altra data
que forma part de la
història del Balon-
mano Granollers. El

seu sènior femení es va plantar a
la semifinal de la Challenge Cup
després de remuntar contra el
JuRo Unirek al Palau d’Esports.
Prop de 2.000 persones (una xi-
fra rècord a la ciutat) van voler
acompanyar les jugadores de Ro-
bert Cuesta en una nova matinal
europea i van gaudir de valent
amb el seu equip, que va derro-
tar les neerlandeses per 36-30.
L’Alimentos Aula Valladolid es-
pera a les semis, però caldrà es-
perar per disputar aquest matx.

El joc de la primera línia amb
la pivot Kaba Gassama i l’encert
de l'Ona Vegué des de l’extrem
van ser dues de les claus que ex-
pliquen la classificació vallesana
per a la següent ronda en la tem-
porada del seu debut europeu. El
BMG va saltar al parquet del Pa-
lau d’Esports conscient que la re-
muntada s’havia d’aconseguir.
Les granollerines van arrencar el
matx amb molta espurna i ben
aviat aconseguirien una renda de

tres gols (6-3) que les visitants
neutralitzarien poc després amb
un parcial d’1-4.

Un nou tram de domini gra-
nollerí permetria que la distància
tornés a ser d’un marge que feia
la goma entre els tres i els cinc
gols, fins al 18-14 que el marcador
mostrava al descans.

Després de passar pels vesti-
dors, el JuRo Unirek donaria el
darrer ensurt de l’eliminatòria
amb un 20-20 quan només s’ha-
vien disputat sis minuts de la re-
presa. D’aleshores en endavant,
de nou, les granollerines man-
tindrien el seu rival a ratlla i, amb
distàncies que arribarien als sis
gols, anirien fent passar els mi-
nuts fins a l’esclat d’alegria defi-
nitiu del minut 60. Vegué, amb 9
dianes, va ser la màxima goleja-
dora de l’equip i del matx.

CAMPIONS DE LA MINICOPA
La del sènior femení, però, no ha
estat l’única gran notícia del dar-
rer cap de setmana. I és que el ca-
det A es va proclamar campió de
la MiniCopa, disputada a la Caja
Mágica de Madrid, igual que la
Copa del Rei. És el segon títol con-
secutiu per al club, que va derro-
tar el Barça a la final (30-25).

En el seu camí cap a la glòria,

els de Miquel Flores van haver de
superar partits contra el Cuenca
(36-17), l’Ademar (23-36) i l’Hel-
vetia Anaitasuna (30-18). El
triomf dels cadets, d’alguna ma-
nera, va servir per venjar-se del
conjunt blaugrana, que va elimi-
nar el sènior d’Antonio Rama
en la ronda de quarts de final. En
el partit de quarts, disputat di-
vendres passat, els granollerins no
van poder contenir el Barça i
van caure per 42-27.

SENSE COMPETICIONS
Aquests, però, han estat els últims
partits d’equips del BMG. I és que
ahir es va conèixer la suspensió de
totes les competicions, absolutes
i de base, com a mínim durant els
pròxims 15 dies.

Aquesta aturada afecta tam-
bé els entrenaments de tots els
equips de la base (inclosos els fi-
lials), menys dels dos sèniors, que
seguiran treballant, si no hi ha
canvis de parer, a les ordres de
Robert Cuesta i d’Antonio Rama.

De la mateixa manera, el
BMG ha anunciat que l’activitat
administrativa habitual del club
i de la Fundació es mantenen po-
sant l’èmfasi en les mesures pre-
ventives d’higiene recomanades
per les autoritats sanitàries.

Històric: el BM Granollers, 
a semifinals de la Challenge Cup

El CNG, campió d’Espanya
de natació en dues categories

Dos nous títols per a les
vitrines del Club Nata-
ció Granollers. Tant l’e-
quip infantil com l’ale-

ví de natació artística van pro-
clamar-se campions d’Espanya a
Castelló de la Plana, en les cites
disputades entre divendres i di-
umenge de la setmana passada.
D’aquesta manera, el CNG torna
a demostrar que és un dels clubs
de Catalunya més potents en
aquesta modalitat.

En categoria aleví, el combo
A es va proclamar campió d’Es-
panya, penjant-se la medalla
d’or i compartint el podi amb el
CN Kallípolis i el CN Sabadell.
Per la seva part, el combo de l’a-
leví B es va classificar en una me-

ritòria 11a posició d’entre un to-
tal de 23 participants. En la
competició de figures, Jana Fran-
cisco es va alçar com a campio-
na d’Espanya, mentre que Arlet
Arnan va ser subcampiona de l’a-
ny 2010 i Nadia Ballo va acon-
seguir el bronze de l’any 2009.

El millor resultat de les in-
fantils va ser el del combo A que
també va superar les barceloni-
nes i les sabadellenques al podi.
El combo de l’infantil B, per la
seva banda, van fer una excel·lent
paper amb una coreografia que va
quedar en 6a posició. L’actuació
més destacada pel que fa a les fi-
gures, va ser la d’Aitana Navarro,
del 2007, que li va servir per gua-
nyar una medalla de bronze.

» Les de Robert Cuesta van superar còmodament el JuRo Unirek
» El cadet A del club es proclama campió de la MiniCopa a Madrid

Se suspenen totes les
competicions de bàsquet

BÀSQUET4Igual que ha passat
en tantes i tantes disciplines, el
coronavirus ha portat a decidir
que se suspenguin totes les com-
peticions de bàsquet, masculines
i femenines, absolutes i de base,
durant les pròximes dues set-
manes com a mínim.

La decisió final (en un prin-
cipi es podia pensar que molts
partits podien jugar-se a porta
tancada) la va prendre la Fede-
ració Espanyola ahir al vespre,
cancel·lant les dues categories de
LEB i la lliga EBA, en la qual
competeix el CB Mollet.

Unes hores abans, cap a les
quatre de la tarda, la Federació
Catalana de Bàsquet (FCBQ) ha-
via comunicat el mateix; com a
mesura de prevenció del coro-
navirus, com a mínim el cap de
setmana que comença demà i
durant els pròxims 15 dies, no es
jugarà cap partit, cosa que obli-
garà aquest ens a refer els ca-
lendaris de totes les seves cate-
gories. En el seu comunicat, la
FCBQ demana “comprensió, res-
ponsabilitat i col·laboració” a
tots els clubs i que s’extremin les
mesures d’higiene.

L’abraçada del triomf d’un nou dia per a la història. Foto: BMG

Esports



| 22

Viu en línia

La periodista Natza Farré i la il·lustrado-
ra Gala Pont han unit els seus talents per
crear Que no t’expliquin contes!, un llibre
infantil on capgiren les històries que
ens van acompanyar en els primers anys
de vida. A través de la Lluïsa, una lecto-
ra amb molta curiositat, sabrem que la
Campaneta era una fada activista o que
la Bella Durment era investigadora.

Llibres

Que no t’expliquin contes!
Natza Farré i Gala Pont

Pecats imperdonables és una comèdia
esbojarrada creada pel dramaturg llati-
noamericà Benjamin Cohen. Ara, el di-
rector Edu Pericas n’ha fet una adaptació
contemporània que té una característica
molt peculiar: és interactiva. Els especta-
dors que volen poden decidir, a través del
seu mòbil, allò que passa a l’escenari.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamin Cohen

Que Sopa de Cabra és el grup més mític
del rock català és innegable. La banda gi-
ronina està en actiu des dels 80 i sembla
que no té aturador: a finals de febrer, va
estrenar el seu desè àlbum d’estudi.
Sota el títol La gran onada, Gerard Quin-
tana i companyia han presentat deu
cançons que mantenen l’essència rockera
i alhora experimenten amb sons nous.

Música

Julia, Elsa i Amelia són tres amigues que,
fa un temps, van decidir sortir a caminar
juntes un cop per setmana. Ho van co-
mençar a fer com una distracció i una ma-
nera de fer esport, però ara és una ne-
cessitat. Aquests passejos els serveixen per
mantenir-se informades del dia a dia de
les altres, però també per acabar ama-
gant-se secrets i explicant-se mentides.

Pelis i sèries

Invisibles
Gracia Querejeta

La gran onada
Sopa de Cabra

Dansa Metropolitana
La tercera edició del festival Dansa Metropolitana, que

aquest any se celebra del 13 al 29 de març, compta amb
una programació de més de 200 activitats en teatres, ca-
rrers, places, transports públics i cinemes de vuit munici-
pis d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Concre-
tament, les poblacions que hi participen són Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat,

Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, que han posat a
disposició un total de 89 espais on es faran espectacles

de dansa local, nacional i internacional. 

L’estiu de 1998, un grup d’amics madrilenys
van començar a fer música i van acabar cre-

ant la banda de rock indie Vetusta Morla.
No va ser fins al cap d’una dècada que van
publicar el seu primer àlbum d’estudi, Un

día en el mundo (2008). L’èxit d’aquell disc va
fer que, en només nou anys, poguessin pu-

blicar tres treballs nous: Mapas (2011), La
deriva (2014) i Mismo sitio, distinto lugar

(2017). Aquest 2020, el grup liderat pel can-
tant Pucho ha començat la gira de presen-

tació d’un àlbum inèdit. Es tracta de Cancio-
nes dentro de canciones, que es publicarà el

pròxim dia 27 i que ofereix les mateixes
cançons que el disc anterior però instru-
mentades d’una altra manera. En el marc
d’aquest tour, Vetusta Morla va actuar els
dies 6, 7 i 8 de març a l’Auditori del Fòrum
de Barcelona, dins del festival Guitar BCN. 

V E T U S T A  M O R L AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de rock alternatiu
Fa més de dues dècades que estan en actiu

Famosos

Fer tres concerts a Barcelona
Van actuar al festival Guitar BCN els dies 6, 7 i 8 de març

Tres concerts, tres èxits
El públic dels tres concerts va quedar molt satisfet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Nioh 2
Aquest març arriba Nioh 2 per a Play Station 4. Si bé és la segona part de Nioh,

en realitat és una preqüela, ja que explica els fets previs al primer videojoc.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

OBERT A TOTHOM

Practicar-lo permet gaudir de la companyia de 
familiars i amics i, alhora, conèixer gent nova

RESISTENT AL CLIMA

ESPORT SOCIAL

BENEFICIS PERSONALS

i ESPORT

L'activitat física és un dels hàbits imprescindibles que
hem d'incorporar en el nostre dia a dia per gaudir d'una
bona salut. Com que sovint és difícil trobar el temps i la

motivació necessaris per fer exercici, cal buscar un esport
que realment ens vingui de gust practicar. En els últims anys,
un dels esports que ha aconseguit aixecar més gent del sofà
ha estat el pàdel.

Però per quin motiu el pàdel s'ha convertit en l’esport de
moda? D’entrada, perquè hi pot començar a jugar tothom,
independentment de l’edat o del nivell esportiu que tingui.
A més, permet gaudir de la companyia d’amics i familiars i,
alhora, conèixer gent nova: és un esport social. Un altre dels
punts positius és que es pot practicar tant en interior com en
exterior, de manera que la meteorologia no és un problema.

A nivell individual, també són molts els beneficis que
aporta. Principalment, ajuda a desconnectar dels problemes
quotidians i, de retruc, redueix l’estrès. També millora els re-
flexos i la coordinació, tonifica els músculs, enforteix el cor i
augmenta la capacitat de compromís i superació personal.

El pàdel, l’esport de moda

El pàdel és un esport apte per a tothom, 
independentment de l’edat o el nivell esportiu

Les claus

Es pot jugar en interior i exterior, de manera 
que la meteorologia no és un problema

Millora la salut tant mental com física, 
reduint l’estrès i enfortint els músculs i el cor
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