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Arxiven la denúncia d’ERC Mollet pel centre de culte d’Al Huda
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Rebuig a l’atac amb un
explosiu a casa d’un regidor
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Més passos cap a 
la normalitat: les UCIs
continuen buidant-se
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Robert Cuesta, del BM Granollers 
femení: “Aquest curs ha estat 
d’un gran aprenentatge”

La desescalada omple Gallecs pàg 10

Torna la vida

Es tripliquen lespeticions
d’alimentsa laCreuRoja

L’entitat ja està repartint setmanalment cistelles d’aliments a més de 400 domicilis de la comarca pàg 3
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418 portes del Vallès Oriental s’o-
bren cada setmana. 418 cases es-
peren amb necessitat la cistella d’a-
liments que porten els voluntaris
de la Creu Roja, mentre la cen-
traleta d’aquesta organització so-
cial no para de rebre trucades
d’auxili per part de persones que
es troben en situació de vulnera-
bilitat i no poden fer front a les ne-
cessitats bàsiques. 

Aquesta és la realitat que viuen
la Creu Roja, els Serveis Socials i al-
tres entitats com Càritas durant el
confinament. Des de la Creu Roja
expliquen a Línia Vallès que s’han
triplicat les xifres de sol·licitants
d’aliments durant aquest mes i mig
de crisi sanitària. Entre l’Assemblea
Comarcal de la Creu Roja a Gra-
nollers, l’Assemblea Local de Mo-
llet-Baix Vallès, l’Assemblea Local
de Sant Celoni-Baix Montseny i
l’Assemblea Local de Caldes-Palau-
Sant Feliu, ara mateix estan re-
partint setmanalment cistelles d’a-
liments a  418 domicilis de la co-
marca. Abans de la crisi només
feien un total de 138 entregues. 

D’altra banda, el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental ha des-
tacat que aquest mes d’abril s’ha
registrat un augment del 12% de
l’atur, xifra que deixa a 25.545 per-
sones sense feina, 2.732 desocu-
pats més respecte del mes de
març. Els impagaments de factu-
res, lloguers i hipoteques també
creixen sense aturador, els ajun-
taments de la comarca han co-
mençat a dissenyar plans d’ajudes
socials i des d’Europa es parla de
coronabons i de l’activació d’un
fons de rescat. 

Tot això evidencia que ens
submergirem en una crisi econò-
mica imminent, que molts eco-
nomistes auguren que serà pitjor

que la del 2008, però “el que
també ha posat de manifest aques-
ta crisi sanitària és que el capita-
lisme col·lapsa a l’hora de posar la
vida humana al centre”, opina
Elena Idoate, membre del semi-
nari d’economia crítica Taifa, a Lí-
nia Vallès. “Cal una sèrie de prio-
ritats a escala social i destinar re-
cursos a cobrir les necessitats bà-
siques i el capitalisme no pot su-
portar que com a societat ens hà-
gim de cuidar”, afegeix referint-se
a la situació actual en la qual to-
thom ha hagut d’abandonar els
seus llocs de treball habituals per
lluitar contra l’expansió del virus. 

Idoate creu que l’Estat hauria
d’intervenir amb voluntat políti-
ca i suspendre el deute que estan
contraient les persones perquè
no poden assumir les factures es-
sencials per viure -aigua, llum, gas
i habitatge-. “Ajornant-los els pa-
gaments només estan endeutant
les famílies. Moltes persones per
pagar els subministraments bàsics

als oligopolis malmeten la seva sa-
lut. Per exemple, mengen pitjor  o
menys per no endeutar-se”, rebla. 

Josep Babot, membre de l’A-
liança contra la Pobresa Energè-
tica (APE), opina com Iodate que
el col·lapse actual ha evidenciat
que un sistema basat principal-

ment en prestacions contributives
abandona gran part de la població
i “exclou tots aquells que no com-
pleixen requisits administratius”,
com són els migrants en situació
no regularitzada o les persones que
es dediquen a les cures, entre al-
tres. Babot afirma que es necessi-
ten solucions sistèmiques i es-
tructurals. “El model actual és el

problema i la clau de partida va ser
quan es van començar a privatit-
zar empreses com Endesa als
anys vuitanta”, argumenta, afegint
que oferir reduccions o ajudes
per pagar les factures és posar es-
paradraps. La solució, creu, pas-
saria per democratitzar el control
del sector energètic. “És trist que
ara que tota la societat s’ha quedat
confinada a casa hàgim entès la
importància que té prohibir els
talls dels subministraments bàsics.
Quan no hi ha crisi és menys greu
que hi hagi gent vivint sense aigua
o sense llum?”, es pregunta.

D’altra banda, Lucía Delgado,
la portaveu de la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH) i
membre de l’Observatori DESC,
s’enfoca en la situació actual de
l’habitatge. “Durant la crisi del
2008 l’Estat va triar rescatar els
bancs en lloc de les persones.
Això va comportar que moltes
famílies es veiessin abocades a la
pobresa, i ara no està prenent

decisions prou valentes. La solu-
ció no ha de passar perquè les fa-
mílies s’endeutin, perquè abans de
no pagar deixaran de fer àpats sa-
ludables o malviuran. No ens po-
dem permetre tenir una societat
malalta”, sintetitza. 

Fent referència a l’alimentació,
Ángeles Parra, promotora del mo-
viment ecològic i directora de la
fira BioCultura, mostra que la
crisi també ens ha ensenyat “que
és hora de solidaritzar-nos amb les
economies locals, els petits agri-
cultors i que l’agroecologia ha de
ser la solució multifacètica per aca-
bar amb les desigualtats del sis-
tema alimentari” que cada any dei-
xa boques buides i morts de fam.

Tant Idoate, Babot, Delgado
com Parra apunten que la crisi sa-
nitària ha servit per ensenyar-
nos que el sistema capitalista ha
menyspreat les feines essencials i
ha produït sense tenir en compte
la demanda. “Ara podem apren-
dre a prioritzar”, conclouen. 

Un copde realitat 
» El confinament i la crisi del coronavirus han triplicat les demandes d’aliments a la Creu Roja
» Línia Vallès parla amb quatre veus referents sobre les ensenyances que ens deixa la Covid-19

“Quan no hi ha crisi és
menys greu que hi hagi
gent que visqui sense
aigua o llum?”

En Portada

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL  

Els voluntaris de la Creu Roja preparant les cistelles d’aliments. Fotos: Creu Roja
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Quan hem pogut sor-
tir a fer esport i a pas-

sejar, hem vist que les
voreres són petites i que les àrees no
estan adequades per a la pràctica de
l’esport. I és que el model de ciutat que
tenim prioritza els vehicles i no els via-
nants, prioritza els pàrquings i no les
zones verdes...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rafa Nadal está en su
derecho de opinar todo

lo que quiera sobre la
pandemia, pero yo soy más de lo que
dice Jürgen Klopp: “La opinión de los
famosos sobre el coronavirus no es im-
portante. Yo solo soy un entrenador de
fútbol. Pregúntenle a gente más inte-
ligente”.

@pablom_m

Si el curs que ve l’es-
cola torna a mitges o

torna en mode virtual,
ho pagaran els infants de les famílies
amb menys recursos i ho pagaran tam-
bé les dones en general, que són les qui
més assumeixen les tasques de crian-
ça. Les desigualtats creixeran de forma
dramàtica.

En Italia se podrá visitar
a la pareja “estable” y a

la familia, pero no a ami-
gos o amantes. El Estado nunca será
muy bueno ordenando los afectos hu-
manos y no tiene ningún interés en dar
soporte a la amistad, mientras que la fa-
milia sirve para reproducir la sociedad
de clases.

@nu_alabao@EvaPiquer@IgnasiBrugues

La lupa

per Joan Tuset i Assía Cherdal (ERC Canovelles)

Cementiris i diversitat
La crisi sanitària de la Covid-19 ha po-
sat damunt la taula el debat sobre el
preu dels serveis funeraris  i el dret de
llibertat de creences en els cementiris.

Al nostre país, la diversitat religiosa
ha crescut de manera notable en les úl-
times dècades, en bona part per l’in-
crement de població vinguda d’altres
països. Aquest creixement s’ha fet
molt més visible en els darrers vint
anys, amb l’obertura  de nombrosos
oratoris islàmics, esglésies cristianes
evangèliques, noves sinagogues, cen-
tres budistes i hinduistes i altres espais
de religions més minoritàries.

El creixement de les minories re-
ligioses implica el sorgiment de nous
reptes, que requereixen respostes via-
bles que fomentin el respecte a la di-
versitat de creences dins del marc le-
gal vigent.

Un dels reptes en
aquest àmbit està relacio-
nat amb la gestió de la
mort. Les diferents reli-
gions desenvolupen rituals
específics per fer-hi front i
tenen normes i indicacions
precises sobre com gestionar el decés.

A Catalunya, la minoria religiosa
més gran que té  uns rituals específics
és la musulmana. Malgrat que la ma-
joria han seguit demanant la repa-
triació dels difunts per ser enterrats en
els seus països d’origen, cal tenir en
compte que les persones i famílies que
s’han arrelat al país, així com els seus
fills, cada vegada tindran menys ne-
cessitat de repatriar els seus difunts i
voldran que siguin enterrats aquí.
També cal tenir en compte les perso-
nes autòctones que s’han convertit a
l’islam i que necessiten espais en els
cementiris per rebre sepultura se-
gons la seva creença religiosa.

La crisi del coronavirus i la im-
possibilitat de repatriar els cadàvers

als països d’origen, pel tancament de
l’espai aeri, ha augmentat la deman-
da dels enterraments islàmics, que es-
tan mancats d’espai a Catalunya.

El marc jurídic (tant el català com
l’estatal) reconeix el dret de llibertat
religiosa de ciutadans i comunitats,
que inclou el dret a una sepultura dig-
na. La legislació reconeix específica-
ment a les comunitats musulmanes i
jueves el dret a tenir espais reservats
per als seus fidels als cementiris mu-
nicipals. Aquestes dues confessions re-
ligioses també tenen reconegut el
dret a posseir cementiris propis. Tot
i que l’existència de cementiris propis
per a aquestes confessions religioses
seria del tot legal, pensem que la ges-
tió de la diversitat de creences en l’àm-
bit dels cementiris ha de ser de titu-

laritat pública, i l’ha de gestionar
l’administració local, en coordinació
amb les diferents confessions reli-
gioses.

Només a Manresa, Calonge, Sant
Feliu de Guíxols i Barcelona tenen un
espai habilitat per a enterraments
dels ciutadans de la comunitat mu-
sulmana. I únicament a Barcelona, en
concret a Collserola, tenen una àrea en
la qual es pot enterrar persones de la
resta de Catalunya.

Les competències dels cementiris
són municipals, però és evident que no
tots els cementiris municipals són
susceptibles d’acollir espais reservats
per a aquestes confessions, per tant cal
valorar l’alternativa de crear espais
d’àmbit comarcal mancomunats, en

forma de consorci, o en zones  amb de-
manda creixent.

El Vallès Oriental és una de les co-
marques amb una comunitat musul-
mana important. Canovelles, en aquest
sentit, ha començat a fer els deures,
aprovant per unaminitat en el darrer
ple municipal una moció presentada
pels grups municipals d’Esquerra i el
Partit Socialista per tal d’avançar cap
a un cementiri municipal que con-
templi la diversitat de creences

És necessari un esforç d’adaptació
per part de tots, ajuntaments i comu-
nitats religioses, però també cal l’as-
sessorament i l’acompanyament per
part de la Direcció General  d’Afers Re-
ligiosos de la Generalitat de Catalunya
als ajuntaments, ja que les realitats són
diferents en cada municipi.

Aquesta crisi sanitària
també ha posat de manifest
l’opacitat i el monopoli del
mal anomenat negoci de la
mort. Algunes empres fu-
neràries han utilitzat la in-
certesa de l’emergència del
coronavirus per apujar els

preus dels enterraments de manera
desorbitada. Les  moltes queixes sobre
factures abusives han obligat al Govern
de la Generalitat a limitar el preu
dels enterraments, per evitar que s’es-
peculi amb la mort. El Govern ha es-
tablert una metodologia per definir
quin és el preu adequat que s’haurà de
coordinar amb el món municipal.

La  nostra societat és diversa i, per
tant, els debats per incloure les dife-
rents realitats socials, culturals i de
creences seran cada vegada més ha-
bituals, i cal afrontar-los amb serenor
i amb voluntat inclusiva. Per afontar
aquests reptes, el municipalisme té
molt a dir i a fer.

Igualtat per viure i diversitat per
conviure.

El creixement de les minories religioses 
implica el sorgiment de nous reptes 
que requereixen respostes viables 

Els semàfors

Grifols
La farmacèutica catalana Grifols, amb

seu a Parets, ha anunciat a principis d’a-
questa setmana que ha desenvolupat un

test molecular (TMA) que permet 
detectar el coronavirus i obtenir uns 
resultats d’alta sensibilitat i precisió.

pàgina 12

Jaume Mauri
El segon tinent d’alcalde i regidor d’ERC
a Caldes, Jaume Mauri, va patir un atac
amb un explosiu a la porta de casa seva.

Lluny d’arronsar-se, però, ha plantat
cara a aquest lamentable episodi. “Ens

ha fet més forts”, ha afirmat. 
pàgina 18

María José Sánchez
El serial al voltant del transfuguisme de
María José Sánchez a Sant Fost ha vis-
cut un nou capítol aquesta setmana. El

PSC ha anunciat que presentarà una de-
manda civil per danys contra la seva ex-
cap de llista i li demanarà 29.000 euros. 

pàgina 14
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Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

No sé qui eres, dona. No sé de
quin color eren els teus ulls, ni
com era el gest del teu somriure.
No sé quins eren els teus somnis
i anhels, o si alguna vegada vas
ballar sota la llum de la lluna,
imaginant ser la fada d’algun
bosc encantat. No sé quines se-
rien les teves pretensions, ni com
imaginaves la teva vida futura.
Però sé que l’ombra d’un mons-
tre va haver de plantar-se davant
teu. Algú escolliria ser el guardià
de la llum dels teus ulls, i va de-
cidir un dia apagar-la sense més,
truncant així els teus somnis. Ja
no podràs ballar, ni riure, perquè
algú es va atorgar el poder dels
Déus i va decidir provocar el teu
últim sospir. Nosaltres no volem
ni una més, nosaltres ens volem
vives. Tant de bo haguessis po-
gut escapar del que segurament
va ser durant molt temps el teu
malson. Tant de bo jo no esti-
gués escrivint això. Malaurada-
ment, són moltes les dones que
han tingut la teva mateixa mala
fortuna, ensopegant un fatídic
dia amb qui acabaria sent el
botxí de la seva vida. Tant de bo
ara, qualsevol dona, víctima de
l’ombra d’aquesta altra pandè-
mia, la de la violència de gènere,
pugui escapar avui mateix, i ser
la propietària de la seva vida i
seguir ballant sota la lluna, sem-
pre. No sé qui eres, però des-
cansa en pau, dona. Ni una més!

Ens volem vives
per Lola Salmerón

La música, llenguatge universal
per Jordi Lleal 

Es diu que la música amanseix
les feres, serà o no serà veritat, el
que sí que produeix són diferents
canvis emocionals en les perso-
nes. Una música sincopada com
dels tambors dels ritmes afro-
cubans anima el personal, el
tam-tam africà és música o se-
nyals sonors de comunicació
entre poblats? Cançó recitada
com la francesa, melòdica ita-
liana,  dels crooners americans
i boleros, a crits com les cantants
de soul americanes. Com es po-
dria definir el raper? No és mú-
sica melòdica, sinó més aviat rit-
me sincopat. 

Segur que molts de vosaltres
posaríeu noms a aquestes tres
formes de cantar les cançons.
Música enaltidora per a alguns,
com la Santa Espina i  els Sega-
dors, o per posar la pell de galli-
na, com el Cant dels Ocells. Mú-
sica que ens porta records d’in-
fantesa, de joventut, quan orga-

nitzàvem les festes particulars.
Música de marxes militars d’al-
guns que van fer el servei militar.
És clar que sempre hi haurà la
polèmica entre els favorables a la
música clàssica i la lleugera o de
la música folklòrica, que és d’u-
na riquesa excepcional. Passats
uns anys, una música pot passar
de lleugera a clàssica, no? El jazz
dels anys vint no és ja ara un clàs-
sic? També és cert que la matei-
xa música no convida a tothom
a la seva acceptació emocional,
a algú no li agradarà i l’altre s’e-
mocionarà fins a plorar. 

La música ens agermana i
ens acompanya moltes hores
del dia, a la ràdio, la televisió, pel
mòbil i altres, el cine, ascensors,
sales d’espera, espectacles... acos-
tumen a embolcallar-nos amb
notes musicals. 

La música, sigui quina sigui,
és el llenguatge que s’entén a tots
els racons del món.       

Les millors
perles

Uns veïns de Girona alerten a la policia que han vist el rostre
d’una dona al riu Onyar. Un cop passat l’ensurt, l’alcaldessa
Marta Madrenas diu a Twitter que es tracta d’una escultura

que “podria ser del segle XVIII o anterior”. Aquesta hipòtesi ha quedat
descartada: és una escultura que va estar exposada a una discoteca.

Anar al supermercat i, amb la compra, endur-te el datàfon
de la caixa. Això li ha passat a la mare d’un tuitaire. La
dona explica que la caixera va estar buscant-lo una bona

estona i que finalment va haver de pagar en efectiu. En arribar a
casa, es va adonar del seu error involuntari. 

Després de quasi dos mesos de confinament, portar els cabells
ben arreglats et converteix automàticament en sospitós. A
Toledo, la Policia Local va descobrir que una perruqueria

continuava oferint els seus serveis de forma clandestina perquè el
pentinat d’un jove els va semblar “impecable”.

Hospital de Llabraguet. Amb aquest nom peculiar va re-
batejar la periodista María Patiño l’Hospitalet de Llobre-
gat, en anunciar el guanyador d’un premi de 3.000 eu-

ros: un espectador de ‘Socialité’ veí de la localitat. Ens trobem
davant del nou Sant Esteve de les Roures?

La Saray, una concursant de la 8a edició de ‘Masterchef’, s’ha
convertit en Trending Topic mundial a Twitter després d’oferir
el plat més desagradable de la història del programa de TVE:

una perdiu morta, sense desplomar ni cuinar, amb tres tomàquets
al damunt. Un plat que li ha valgut l’expulsió immediata.

A les xarxes

@DavidGR1714: Si Ada Colau es volia
gastar 200.000 euros en el concert i no
pensava pagar a tots els cantants, on ana-
ven els diners?

@JordiColomeB: Crec que en general
molta gent simplement està descobrint
que hi ha aglomeracions... perquè a les
ciutats hi vivim molta gent.

#Fase0 #Desconcert

@MarPoyato: El Congrés dona llum verda
a la quarta pròrroga de l’estat d’alarma.
Per tant, el confinament s’allarga fins al
24 de maig.

#QuartaPròrroga
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Granollers

Banyistes es remullen al riu
Congost clandestinament 

POLÈMICA4Xip-xap. Nens amb
banyadors, un flotador en forma
de cotxe de carreres, gossos i fa-
mílies preparades per gaudir d’u-
na primavera que ja fa olor d’es-
tiu. D’aquesta manera es va om-
plir el riu Congost a la desembo-
cadura de la riera Carbonell dis-
sabte passat. Per saltar-se el con-
finament, molts veïns de Grano-
llers, Canovelles i les Franqueses,
les poblacions frontereres amb el
riu, només van necessitar aigua
neta i bona temperatura. 

Mentre els banyistes remulla-
ven els peus al riu, per Facebook
corrien vídeos i missatges de de-
núncia per part dels ciutadans que
es trobaven a casa, esperant la seva
franja horària per sortir a estirar
els peus. És per això que les poli-
cies locals de Canovelles, les Fran-
queses i Granollers van treballar
conjuntament per desallotjar el
Congost. “No podem abaixar la
guàrdia. Siguem responsables”, ha
advertit  l’Ajuntament granollerí
després de l’incident de dissabte. 

Els banyistes de dissabte passat al riu Congost. Foto: Twitter 

Oci | L’Espai Actiu fa classes en línia per a la gent gran 
Tai-txí i ioga, ball en línia o tallers de memòria i creixement personal són 

algunes de les activitats que ofereix l’Espai Actiu a la gent gran de Granollers. 
Ara mateix ja hi ha 146 avis que gaudeixen per WhatsApp d’aquest servei.  

COMERÇ4Els mercats a l’aire
lliure tornen aquest dissabte a
Granollers, després de patir dos
mesos d’aturada de la seva acti-
vitat a causa de la Covid-19. Però
tornen amb canvis. El mercat
municipal dels dijous es traslla-
da a l’avinguda del Parc, entre l’es-
tació d’autobusos i el carrer Vin-
yamata, amb la meitat de parades
d’alimentació, concretament amb
32. El canvi de localització permet
delimitar un perímetre amb tan-
ques i controlar eficaçment els

tres accessos d’entrada al recin-
te, en el qual només podran ha-
ver-hi 170 persones alhora. Dijous
14 de maig els 32 paradistes
muntaran els seus espais dei-
xant entre ells 2 metres de sepa-
ració lateral i 6 de frontals, i hau-
ran de controlar que els clients no
toquin els productes.

D’altra banda, els mercats de
cap de setmana a la plaça Corona
i Can Bassa obriran aquest mateix
dissabte amb una sèrie de res-
triccions d’accés i funcionament,

un aforament de 30 persones i 12
parades en dues fileres.   

Així ho han anunciat l’alcalde
granollerí Josep Mayoral i la re-
gidora de Serveis, Andrea Cane-
lo, en una roda de premsa virtual
aquest dimecres. Pel que fa al
mercat dels dijous han comunicat
que  encara han de contactar amb
els paradistes per saber quins
ocuparan les 32 places, que es pre-
veuen ampliar a 68, la totalitat de
comerços d’alimentació del mer-
cat, a partir del 21 de maig.  

Tornenelsmercatsambulants

SOCIETAT4En un dels carre-
rons del nucli antic de Granollers
hi ha la perruqueria Puigagut, un
de les desenes de comerços del
municipi que ha aixecat la per-
siana aquest dilluns, seguint el
pla de desescalada. “A la perru-
queria només hi baixo a treballar
jo. El meu pare, per seguretat, es
queda a casa”, explica la Maria
Puigagut, que ha obert el nego-
ci aquest dilluns, fa una mitjana
de tres clients cada matí i ja té
l’agenda plena fins diumenge. 

Al seu saló abans de la crisi
sanitària atenien deu persones
alhora, però ara agafen els
clients d’un en un. “Si ho vols fer
bé, entre netejar els estris i el
mobiliari, necessites una mitja
hora de marge entre visites”,
explica la Maria. “Ens hem de
protegir com ho fan els metges
i evitar que ningú que vingui al
nostre negoci es contagiï. Per
això hem comprat mascaretes,
peücs, bosses per aïllar els ob-

jectes personals i guants sanita-
ris perquè no entri cap client
desprotegit al local”, diu la Ma-
ria, lamentant que hi ha clients
que encara hi van sense masca-
reta. És per això que han apujat
el preu de tots els serveis cinc eu-
ros, “per cobrir la despesa sani-
tària” que han fet. 

La perruqueria Brisa, dels
afores del centre històric, també

s’ha afanyat a obrir. “La desin-
fecció abans i després de cada
client es menja gran part de
l’horari laboral, així que aquests
dies treballo durant  l’hora de di-
nar”, diu la Montse Cortés, la
propietària del negoci, que ha fet
una gran inversió en material sa-
nitari però no s’ha atrevit a aug-
mentar les tarifes. “Tots ho estem
passant malament”, conclou.

L’interior de Puigagut Perruquers durant la desescalada. Foto: M.P. 

Permanents, tisores i tint 
de cabells amb mascareta  

» Parlen dues granollerines que han obert les seves perruqueries
» Les mesures de protecció els han suposat un esforç de despesa
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Mollet

SOCIETAT4“Ni quan van mun-
tar la rave al Parc dels Bombers
de Mollet ni durant les camina-
des nocturnes havia vist tanta
gent dirigint-se cap a Gallecs”; “si
a Gallecs no surten famílies sen-
ceres, incloses cosins llunyans,
no entenc com pot haver-hi tan-
ta gentada” o “he fet 10 quilò-
metres per Gallecs esquivant
persones” són alguns dels co-
mentaris que il·lustren la reali-
tat que es viu a l’Espai Rural de
Gallecs des que ha començat el
procés de desescalada.

És per això que l’Ajuntament
molletà ha demanat al Consorci
de l’Espai Rural de Gallecs que
condicioni més camins per faci-
litar el passeig i la pràctica es-
portiva a la zona. La petició es fa
amb l’objectiu d’evitar riuades de
persones que passegin o facin es-
port al parc al mateix temps i
d’habilitar més espai natural du-
rant aquesta etapa de desconfi-
nament que té unes franges ho-

ràries marcades, les quals com-
porten que molta gent surti a la
mateixa hora cada dia al carrer. 

Encara que per les xarxes
socials els veïns de Mollet de-
nuncien aglomeracions despro-
porcionades a Gallecs, la Policia
Municipal ha informat que ma-
joritàriament la ciutadania està

complint amb les mesures de se-
guretat i distanciament esta-
blertes a la normativa vigent. 

“Que la gent s’aglomeri en
els mateixos espais posa en re-
lleu que les ciutats no estan
pensades per a la vida sinó per
al consum”, piulava una usuà-
ria obrint un nou debat.  

Una fotografia feta aquests dies a Gallecs. Foto: Facebook

Gallecs: les rambles 
de la desescalada a Mollet

» Les xarxes socials recullen les aglomeracions a l’espai natural
» L’Ajuntament molletà ha demanat ampliar els camins del parc

Pla de xoc d’1,5 milions
per a famílies i empreses

AJUNTAMENT4“Des de l’Ajun-
tament posarem tots els recur-
sos que estiguin al nostre abast
per no deixar ningú enrere, es-
pecialment les persones i les fa-
mílies més vulnerables, així com
el sector comercial i de serveis”.
Amb aquestes paraules, l’alcal-
de Josep Monràs va presentar
aquest dimarts el Pla de protec-
ció social, reactivació econòmi-
ca i impuls de l'ocupació, un
document que recull una tren-
tena d'accions d'ajuts directes i
indirectes i que suposarà un im-
pacte econòmic per a l’Ajunta-
ment d'1,5 milions d'euros.

Aquesta xifra es destinarà,
específicament, a ajudar a

pal·liar els efectes de la pandè-
mia de la Covid-19 a les famílies
i les empreses de Mollet, inde-
pendentment de les polítiques o
els recursos que puguin venir
d’altres administracions. Se’n
beneficiaran més d’11.000 fa-
mílies i més de 1.000 comerços
i serveis de la ciutat. 

En línies generals, el pla es
basa en la protecció de les per-
sones, l’impuls del comerç i ser-
veis de la ciutat, reactivant l’e-
conomia, i el foment de l’ocu-
pació, i com a primera fase en el
ple extraordinari d’aquest di-
vendres s’aprovarà una modifi-
cació pressupostària de més de
mig milió d’euros.

SERVEIS4Més de 200 comenta-
ris de “a mi també” acompanyen
la publicació de Facebook de la
Mari, una molletana que es quei-
xa del preu “desorbitat” de la seva
factura de l’aigua. 

A Mollet la factura de l’aigua es
paga conjuntament amb la taxa de
recollida de residus. Fa una set-
mana Mollet en Comú  ja va de-
nunciar la “incomprensible” pu-
jada d’aquesta factura, d’aproxi-
madament el 15%, però no ha es-
tat fins aquest dimecres que molts

veïns s’han vist afectats per l’in-
crement. “Deuen haver rebut ara
les factures girades”, comenta a Lí-
nia Vallès la portaveu de Mollet en
Comú, Marina Escribano. La for-
mació també ha explicat en un co-
municat que la part més signifi-
cativa de la pujada se situa a la taxa
de recollida de residus (+13,39%),
mentre que la part fixa domèsti-
ca ha crescut un 15,30%. 

Des d’aquest partit recorden
que quan es van aprovar les or-
denances fiscals es van abstenir

perquè se’ls va assegurar que la
pujada seria d’un 3% i que se li su-
maria un ajustament de preus
del Consorci Comarcal de Residus.
“Se’ns van ocultar les conseqüèn-
cies d’aquesta repercussió i han
arribat enmig del confinament”,
lamenten. 

De moment, l’Ajuntament
molletà segueix les polítiques d’a-
juda establertes durant l’estat d’a-
larma però no ha fet propostes
com el de Montmeló de rebaixar
la factura a la meitat.  

L’Ajuntament destinarà 1,5 milions d’euros a fer front a la crisi. Foto: Arxiu

Queixesper la facturade l’aigua 

Cultura | El Museu Abelló se suma a Museuobert.cat
El Museu Joan Abelló forma part des d’aquesta setmana de Museuobert.cat, 
des d’on posa a l’abast de tothom una col·lecció de 800 peces que pot entrar 
en diàleg amb les altres dels 17 museus catalans que ja hi ha a la plataforma. 
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Parets

HABITATGE4L’Ajuntament pa-
retà ha rebut, aquesta setmana,
la redacció de l’avantprojecte
per convertir l’edifici de l’avin-
guda Lluís Companys en un bloc
de pisos de lloguer assequible. 

El document preveu la cons-
trucció d’11 pisos: tres pisos per
planta més dos àtics, amb una o
dues habitacions per habitatge,
que un cop construïts formaran
part de la borsa de lloguer social
que gestiona el consistori. 

Aquest avantprojecte va ser
encarregat fa uns mesos abans
que el territori se submergís en
la crisi sanitària actual. És per
això que la regidora d’Habitatge
de la localitat, Montserrat Fol-
guera, no ha assegurat que es
doni llum verda a la construcció
d’aquests pisos socials durant el
mandat actual. “Es tracta només
d’un avantprojecte, pendent del
projecte definitiu, i tot i que ens
agradaria poder-lo tirar enda-
vant durant aquesta legislatura,
dependrà en gran part de com
avanci la situació actual en la
qual ens trobem. A més, això su-

posaria el trasllat dels serveis que
ara ocupen l’edifici”, ha pun-
tualitzat Folguera. 

Actualment, aquest edifici
l’ocupen la Policia Local, el Jut-
jat de Pau, el departament de
Drets Socials i el Servei de Co-
municació, inclosa l’emissora
de ràdio local, RAP107. L’objec-
tiu és rehabilitar-lo, reformar-lo

i fer-hi habitatge social que dis-
posi d’un espai comunitari amb
bugaderia i serveis. L’edifici serà
totalment eficient, dotat d’aero-
tèrmia, una tecnologia que uti-
litza la mateixa energia de l’aire
que prové de l'exterior per cli-
matitzar els espais i que és con-
siderada una de les fonts d'e-
nergia més neta actualment.

L’edifici on es preveuen fer els pisos socials de Parets. Foto: Google Maps 

Pisos socials a l’edifici de Lluís
Companys: s’acabaran fent?

Societat | Parets vol fer créixer la borsa d’habitatge social
L’Ajuntament ha aprovat un pla de subvencions destinades a promoure la rehabilita-
ció i adequació d’habitatges buits. El consistori ha engegat aquesta campanya per fer

créixer la borsa d’habitatge social i així fer front a la crisi postconfinament. 

Grifols distribuirà un test
d’alta precisió per la Covid-19
CIÈNCIA4La farmacèutica ca-
talana  Grifols, amb seu a Parets,
ha anunciat, a principis d’aquesta
setmana, que ha desenvolupat un
test molecular (TMA) que permet
detectar el coronavirus i obtenir
uns resultats d’alta sensibilitat i
precisió.

És per això que Grifols posa-
rà a disposició de tot l’Estat, a
partir de la setmana que ve, 1,5
milions d’unitats d’aquests testos
de detecció ràpida del coronavi-
rus. La multinacional catalana
també ha assegurat que aquests
testos moleculars serviran per

implementar estratègies de pool
testing, és a dir, permetran tes-
tejar alhora grans grups de po-
blació i multiplicar la capacitat de
reacció  i anticipació de les forces
sanitàries davant de possibles
rebrots del virus. “El test TMA és
una solució completa i automa-
titzada que inclou tots els reac-
tius, des de la preparació de la
mostra a l’obtenció dels resultats.
A més, cada instrument té la ca-
pacitat d’analitzar més de 1.000
mostres diàries i dona els resul-
tats en tres hores i mitja”, han ex-
plicat des de la companyia. 
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Martorelles | Sant Fost

INDÚSTRIA4El preu del llogu-
er dels solars i les naus indus-
trials que hi ha a Martorelles és
el més alt de tot el Vallès Orien-
tal. Aquesta és una de les con-
clusions que es pot extreure de
l’informe del primer trimestre
que ha publicat recentment l’Ob-
servatori dels Polígons d’Activi-
tat Econòmica del Vallès Orien-
tal (OPAE).

Més enllà de dades com que
en els darrers mesos la quanti-
tat de naus (tant per compra
com per lloguer) havia disminuït
considerablement des de finals

de l’any passat, l’informe expli-
ca que al poble el preu de lloguer
per metre quadrat ha superat els
5,2 euros en els primers tres me-
sos d’aquest 2020. Això situa

Martorelles al capdamunt d’a-
questa classificació (juntament
amb Sant Antoni de Vilama-
jor), mentre que un municipi veí
de Martorelles, Sant Fost, és el
poble amb una mitjana de preu
de lloguer més baixa, per sota
dels 3,5 euros per metre qua-
drat. L’empresa que més factu-
ra a Martorelles és Thyssenkrup
Materials Ibérica, amb uns 194
milions d’euros.

El document també explica
que el Vallès Oriental és la se-
gona comarca del país amb més
polígons industrials i la tercera
amb més superfície industrial.
Pel que fa a l’ocupació, la co-
marca està més de cinc punts per
sobre de la mitjana de Catalunya
(77,4% a 72%) però unes dèci-
mes per sota de les dades més re-
cents de l’àrea metropolitana
de Barcelona (78%).

Dues de les naus de la zona dels polígons. Foto: Google Maps

Les naus i solars de Martorelles,
les més cares de la comarca

Martorelles | La residència Les Moreres, sense positius
Des de finals de la setmana passada, la residència Les Moreres de Martorelles
ja no té cap usuari positiu per coronavirus. Així ho mostren els resultats dels

tests que es van practicar als interns i al personal del centre (57 en total).

El preu de lloguer 
per metre quadrat 
ha superat els 5,2 euros 
el primer trimestre

El PSC de Sant Fost demanda
María José Sánchez

POLÍTICA4El PSC de Sant Fost
presentarà una demanda civil
per danys contra la seva excap de
llista, María José Sánchez, a
través de la qual li vol demanar
una xifra propera als 29.000
euros, segons va avançar ahir a
la tarda El 9 Nou.

Sánchez era la número 1 de la
llista de la formació socialista en
les eleccions municipals cele-
brades fa tot just un any, però en
el ple d’investidura del mes de
juny de l’any passat, després de
desobeir la disciplina de vot que

havia decidit el PSC (que prefe-
ria l’exalcaldessa Montserrat
Sanmartí), va anunciar que aban-
donava els socialistes (deixant la
formació, de pas, sense cap re-
presentant al Ple) i que es pre-
sentava com a candidata de for-
ma independent. Sánchez va
acabar rebent el suport d’Es-
querra-JuntsxSantFost i dels co-
muns i va esdevenir alcaldessa.

Pocs mesos després, a prin-
cipis de setembre, anunciaria
la seva renúncia al càrrec, tot i
que no va abandonar el Ple. 

Sánchez (al centre) durant la campanya electoral del 2019. Foto: PSC
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Montmeló | Montornès

200.000 euros per combatre
els efectes de la pandèmia

MONTMELÓ4El mes d’abril es
va tancar amb la celebració d’un
Ple telemàtic en el qual es va acor-
dar fer canvis en el pressupost
d’aquest any per destinar una
part dels comptes (200.000 eu-
ros) a diferents mesures per aju-
dar a combatre els efectes eco-
nòmics que el coronavirus té i tin-
drà sobre autònoms, empreses i
els veïns del poble. 

Aquest punt de l’ordre del
dia va rebre el suport de totes les
forces del Ple, tot i que els repre-
sentants de Fem i Canviem van
apuntar que els hauria agradat

participar en el procés de decisió.
Els diners, segons van apuntar, es
redirigiran de partides que no es
duran a terme, com la Festa Ma-
jor, que es va suspendre.

Durant la sessió, l’alcalde
Pere Rodríguez va explicar que la
meitat d’aquest import es desti-
narà a ajudar i bonificar veïns, au-
tònoms i empresaris del poble,
mentre que els altres 100.000 eu-
ros es dividiran en dues partides
de 50.000 que serviran per con-
tractar veïns que estiguin a l’atur
amb plans d’ocupació municipals
i per comprar material sanitari.

OCUPACIÓ4Les darreres xifres
d’atur, que es van publicar fa uns
dies i que corresponen a finals
del mes d’abril, mostren que el
15,88% dels veïns de Montornès
no tenen feina. Aquesta xifra és
la segona més alta de la zona del
Baix Vallès (a la Llagosta, amb
un 16,55%, és més alta) i la
quarta del conjunt de la comar-
ca (Canovelles, Gualba i la Lla-
gosta presenten uns percentat-
ges de veïns a l’atur superiors).

En total, més de 1.250 veïns
de Montornès van tancar el
quart mes del 2020 sense cap
contracte laboral vigent. Pel que
fa a aquestes xifres absolutes, no-

més a Mollet, on hi ha gairebé
4.000 persones sense feina, la
quantitat d’aturats és superior.

El Baix Vallès, de fet, és la
zona de la comarca on el per-
centatge d’aturats és més alt (es
queda a quatre centèsimes del
14,5%), per sobre del Baix Mont-
seny (13,4%) i del Mercat de
Granollers (12,53%), tot i que als
municipis més propers a la ca-
pital hi viu gairebé el doble de
població que al Baix Vallès.

Com és habitual, Comissions

Obreres ha fet públic un comu-
nicat valorant les noves dades. El
sindicat apunta que “l’estat d’a-
larma i la paràlisi econòmica
deixen al límit de la subsistència
gran part de la població treba-
lladora” i aprofita per reclamar
als governs “mesures urgents
de protecció social, manteni-
ment de l’ocupació i activació del
mercat de treball”. 

El poble té una de les taxes d’atur més altes de la comarca. Foto: SOC

Gairebé el 16% dels veïns 
de Montornès no tenen feina

Montornès | L’Ajuntament dona ordinadors a 80 famílies
Durant aquesta setmana, l’Ajuntament de Montornès ha repartit una vuitantena

d’ordinadors i una trentena de routers. Això permetrà que els fills i les filles 
d’aquestes famílies puguin continuar el curs acadèmic 2019-20 de forma virtual.

El percentatge de veïns
sense feina només és
més alt a Canovelles,
Gualba i la Llagosta
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La Llagosta |Santa Perpètua

Santa Perpètua treballa en
nous models de casal d’estiu
LLEURE4Amb la desescalada
ja en marxa, els governs muni-
cipals comencen a haver d’a-
frontar els reptes que planteja-
rà la nova normalitat. A Santa
Perpètua, per exemple, l’Ajun-
tament ja treballa en com han de
ser els casals d’estiu, amb les ac-
tivitats adaptades a les directri-
us que marquin des del Depar-
tament de Salut.

L’alcaldessa, Isabel Garcia, va
admetre dimarts passat al pro-
grama especial Línia Directa
de Ràdio Santa Perpètuaque els

nens i les nenes no podran fer les
activitats com ho havien fet fins
ara i que el consistori està pen-
dent de rebre un comunicat de
la Secretaria de Joventut de la
Generalitat, però que tot apun-
ta que com a màxim els grups
hauran de ser de vuit.

Garcia també va apuntar que
aquestes reduccions en el nom-
bre de persones afectarà també
activitats com el campus espor-
tiu i totes les activitats lúdiques
i d’oci pensades per als infants i
per als joves del poble.

LA LLAGOSTA4El Ple ordinari
del dia 30 del mes passat va ser-
vir per aprovar una sèrie de can-
vis en l’Ordenança de convivèn-
cia ciutadania i de la via pública,
que a partir d’ara aplicarà san-
cions més dures als veïns i les ve-
ïnes del poble que llencin al car-
rer material sanitari, com gu-
ants i mascaretes que s’hagin fet
servir, o altres residus. Aquests
fets, considerats fins ara lleus,
passen a ser categoritzats greus.

“Hem detectat que hi ha un
increment d’aquests actes incívics
(també s’ha notat un augment de
la presència d’excrements de gos)
i cal considerar que si els serveis
de neteja dediquen més temps a

la neteja de la Llagosta, es dedi-
ca també menys temps a desin-

fectar”, va explicar l’alcalde Óscar
Sierra en una intervenció. El re-
publicà Xavier Cols va demanar
saber si aquest canvi en l’orde-
nança serà puntual o permanent
i la regidora Conchi Jiménez va
respondre que les mesures “han
vingut per quedar-se”.

Durant la sessió també es van
aprovar per unanimitat decrets
en relació amb la gestió de la cri-
si sanitària i l’estat d’alarma
provocat per la Covid-19 i es va
ratificar la proposta aprovada
per la Junta de Govern Local de

fa dos mesos que demanava
l’adhesió del poble al manifest de
la Diputació 8 de març de 2020.
Dia Internacional de les Do-
nes. Per un futur radicalment
igualitari.

HOMENATGE ALS SANITARIS
La sessió, però, va voler sumar-
se a l’homenatge que cada vespre
a les vuit els ciutadans de tot el
país fan a la feina dels professio-
nals sanitaris i va començar amb
un aplaudiment per part de tots
els representants dels partits.

Un moment del Ple telemàtic de finals del mes passat. Foto: Aj. de la Llagosta

Multes per als veïns que llencin
mascaretes o guants al carrer

Successos |Un senglar passeja per la Llagosta
Alguns veïns de la Llagosta van poder veure, durant el matí de

dimecres, un porc senglar passejant pel poble. Finalment, agents
de la Policia Local el van retenir i entregar al cos d’Agents Rurals.

Aquestes accions, que
abans haurien rebut
una sanció lleu, passen
a ser considerades greus
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SANT CELONI4Un operatiu
conjunt entre la Policia Nacional
i la Guàrdia Urbana de Barcelo-
na va permetre detenir un grup
de sis homes que obligaven do-
nes asiàtiques a prostituir-se en
diferents locals, un dels quals era
a Sant Celoni, mentre que la res-
ta eren a Barcelona.

La intervenció dels policies
va permetre alliberar les dones
i intervenir un total de 30.000
euros en efectiu.

Sis detinguts per
obligar dones 
a prostituir-se

SERVEIS4Ara que ha començat
la desescalada, la Garriga co-
mença a estudiar, entre altres as-
pectes, la forma com pot tirar en-
davant algunes activitats durant
els pròxims mesos, com per
exemple els casals d’estiu.

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment explica que estarà en con-
tacte permanent amb el Depar-
tament de Salut per garantir les
condicions necessàries perquè
aquests es puguin celebrar.

La Garriga ja
estudia com fer
els casals d’estiu

SALUT4Dimarts passat l’Ajun-
tament de les Franqueses va
anunciar que les tres residències
de la vila (Residència Palau, l'Au-
ca i Residència les Franqueses) ja
no tenen cap usuari que hagi do-
nat positiu en els testos de coro-
navirus que se’ls han fet.

La Palau va detectar dos ca-
sos positius a les seves instal·la-
cions, però els interns es van re-
cuperar satisfactòriament.

Les residències 
de les Franqueses,
lliures de Covid

COMERÇ4Demà passat tornarà
a obrir el mercat setmanal de Lli-
çà d’Amunt, després de gairebé
dos mesos de no poder fer-ho per
culpa de les mesures de control
del coronavirus.

Les parades es redistribui-
ran al llarg de l’avinguda dels Paï-
sos Catalans en un únic sentit i se-
parades entre elles (a dos metres
les unes de les altres) i hi haurà iti-
neraris d’entrada i sortida per als
vianants i els compradors.

Lliçà d’Amunt
recupera el seu
mercat setmanal

CANOVELLES4L’Ajuntament
de Canovelles ha instal·lat dos to-
bogans d’acer inoxidable al bosc
urbà de Ca la Tona, pensats com
a espais de joc per als infants. Els
operaris han pogut acabar de
col·locar-los aprofitant la deses-
calada dels últims dies.

Aquestes dues noves atrac-
cions, que han suposat una in-
versió d’uns 18.000 euros, po-
dran ser utilitzats per nens i ne-
nes que tinguin 3 anys o més.

Nous tobogans
instal·lats al bosc
de Ca la Tona

L’AMETLLA4La Sala II del Tri-
bunal Suprem va confimar, el
passat dia 30, les condemnes a Fè-
lix Millet i Jordi Montull pel Cas
Palau. Millet, que viu l’Ametlla, va
ser condemnat a set anys i sis me-
sos de presó pel finançament
irregular de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC), i
juntament amb el seu soci haurà
de tornar 23 milions a les arques
del Palau de la Música.

El Suprem ratifica
les condemnes 
a Millet i Montull

SALUT4Les bones notícies con-
tinuen arribant cada setmana
que passa. Les darreres xifres pu-
blicades pels tres hospitals de la
comarca confirmen la tendència
de les darreres setmanes: les al-
tes hospitalàries segueixen crei-
xent, de manera que les UCIs es-
tan cada vegada més buides.

A la capital, per exemple,
l’Hospital de Granollers va ex-
plicar que abans-d’ahir la xifra
d’ingressats que han donat po-
sitiu per coronavirus és de 37
persones, a les quals cal sumar
les 23 que hi ha a l’hotel medi-
calitzat B&B. La xifra total de pa-
cients que han rebut l’alta és de
457, mentre que el nombre de
morts és de 88.

L’Hospital de Mollet també
va fer públiques les dades fa
dos dies. La quantitat de positius
que encara s’estan tractant és si-
milar a la de Granollers, amb 39
casos, de la mateixa manera que
també ho és la xifra d’altes, fre-
gant el mig miler, amb 490. De
fet, ara mateix, del total de per-
sones ingressades en el centre de
referència del Baix Vallès, les que

han donat positiu per coronavi-
rus representen un 25%.

Per últim, Sant Celoni també
va actualitzar les dades dimecres,
explicant que a les seves ins-
tal·lacions ja hi ha menys de 10
pacients (nou) i que les altes acu-
mulades s’enfilen a les 90. A
l’Hospital de Sant Celoni, durant
aquests mesos, han perdut la
vida 28 persones.

LA FASE 1 HAURÀ D’ESPERAR
Aquestes bones notícies, però, no
aniran acompanyades de l’en-
trada de la comarca en la fase 1 de
desconfinament dilluns que ve.
En una de les seves darreres
compareixences davant dels mit-
jans, la consellera de Salut, Alba
Vergés, va dir que la Regió Sani-
tària Nord (on és el Vallès) està en
risc moderat de rebrot. 

A l’Hospital de Granollers ja només hi ha 37 persones amb Covid-19. Foto: HdG

Més passos cap a la normalitat:
les UCIs continuen buidant-se

Caldes rebutja l’atac amb un
explosiu a casa d’un regidor
SUCCESSOS4Un artefacte ex-
plosiu fet a mà esclatava davant
de la porta del domicili del segon
tinent d’alcalde i regidor d’ERC a
Caldes, Jaume Mauri, durant la
matinada del passat 30 d’abril.

Per sort, aquest lamentable
episodi no causava danys perso-
nals ni materials, tret de lleus
efectes a la via pública i a l’exte-
rior de l’habitatge. “Estem tots bé,
però amoïnats. No entenc res.
L’artefacte va fer mitja llufa, tot i

que va explotar. L’autor d’aquest
disbarat ens ha fet més forts.
Tota la confiança en la policia”,
deia Mauri després de patir l’atac.

Des d’ERC del Vallès Orien-
tal han condemnat els fets, que
han titllat de “vandàlics” i d'”ac-
cions covardes”, mentre que
Twitter es va omplir de missatges
de suport cap a Mauri. Els Mos-
sos d’Esquadra investiguen l’ex-
plosió d’aquest artefacte casolà a
la porta de la casa del regidor.

Ocupació | Més de 4.230 ERTOs a la comarca 
A finals del mes passat es va conèixer que els expedients de regu-

lació temporals d’ocupació (ERTO) per la pandèmia ja superen els
4.230 casos al Vallès Oriental, una xifra que no para de créixer.
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Faltaven pocs minuts per a les 10
de la nit de dilluns passat quan es
va fer oficial una notícia que so-
brevolava des de dies enrere: les
competicions estatals d’handbol
també s’acaben. Això significa,
doncs, que els dos sèniors del BM
Granollers s’han d’oblidar de la
temporada 2019-20 amb un pe-
tit asterisc: la Copa de la Reina
s’acabarà abans de finals d’any.

“A ningú li agrada, però la de-
cisió més intel·ligent i la que més
protegeix la salut de les espor-
tistes és la de donar la tempora-
da per acabada”, reflexiona a Lí-
nia Vallès l’entrenador del KH-7
Granollers, Robert Cuesta, que
considera que “el 2019-20 ha
estat un curs d’un gran apre-
nentatge”. El debut continental i
haver d’afrontar dos partits per
setmana durant una bona part
d’aquest tram més recent del ca-
lendari és un aspecte que el de

Montornès destaca com a as-
pecte que ha fet créixer l’equip i
que ha de servir per seguir fent
passes endavant en el futur.

La Challenge Cup, però, és
l’espineta que queda clavada.
“Igual que excepcionalment s’ha
suspès, crec que s’hauria de pre-
miar els semifinalistes amb una
invitació per a la 2020-21. A no-
saltres no ens ha eliminat ningú”,
apunta Cuesta, repassant l’ex-
cel·lent debut del seu equip en
una competició europea. La Fe-
deració Espanyola ja estaria tre-
ballant perquè això sigui possible.

COMENÇAR ABANS
Així, amb aquesta temporada
històrica acabada, a Cuesta se li
dibuixa un panorama immediat
sense un calendari clar. “Sé que
el club ja treballa en el curs
2020-21 i el més normal seria
que la pretemporada comencés
abans. La inactivitat de la plan-
tilla ha estat més llarga que la
d’un estiu normal”, diu l’entre-
nador, que no ha baixat el nivell
d’exigència amb les seves.
“Menys els diumenges, que eren
dies lliures, cada dia tenien fei-
na física per fer a casa”, conclou.

El tècnic fa un molt bon balanç de la temporada. Foto: Twitter (@KH7_Sport)

Cuesta: “El 2019-20 ha estat un
curs d’un gran aprenentatge”

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Handbol | L’AEH les Franqueses puja a la Lliga Catalana Sènior
La tercera posició a Primera Catalana (i el final precipitat de les lligues) serveix perquè l’AEH

les Franqueses hagi aconseguit ascendir a la Lliga Catalana Sènior, la màxima categoria del
país. Coincidirà amb clubs vallesans com el Canovelles, el Cardedeu o la Roca, entre altres.

Dissabte passat es feia
oficial: David Parra as-
sumeix la banqueta del

CF Mollet de cara al curs que ve.
El nomenament va anar acom-
panyat, 48 hores després, de la
confirmació d’Aitor Tovar com a
nou coordinador general rojo, de
manera que bona part de l’es-
tructura esportiva de cara a la
temporada que ve està resolta.

El relleu es confirma setma-
nes després de l’anunci de la fi-
nalització del curs 2019-20 per
part de la Federació Catalana de
Futbol. El conjunt molletà ocu-
pava la catorzena posició del
grup 1 de Primera Catalana, de
manera que hauria d’haver jugat
el play-out de permanència.

El fins ara primer entrenador,
Jordi López, va acomiadar-se
del club i l’afició en una carta
oberta publicada a La Jornada
del Vallès. El tècnic va donar les
gràcies al seu staff, a la directiva
i als jugadors i va reconèixer que
no va poder “assolir els mèrits
competitius i classificatoris que
tots nosaltres preteníem”.

Canvi de tècnic al
CF Mollet: arriba
David Parra

El Circuit s’ofereix
per acollir dues
curses d’F1

MOTOR4Una setmana abans
de la data prevista originalment
per al Gran Premi d’Espanya de
Formula1 al Circuit (s’hauria
d’haver disputat aquest cap de
setmana) es va conèixer que el
traçat s’ha ofert als responsa-
bles del mundial d’automobilis-
me per acollir dues proves del
campionat del 2020.

Joan Fontserè, director del
traçat, va dir a El Periódico que
per part seva faran tot el possible
“per organitzar el GP en la data
que millor els encaixi al nou ca-
lendari, sempre sota l’autoritza-
ció del Govern de la Generalitat
i les normes i protocols esta-
blerts” i per ajudar que no es per-
din els contractes televisius.
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Després de viure un 2019 per emmarcar
(va guanyar el premi Ramon Llull i va en-
capçalar les llistes dels més venuts amb
El fill de l’italià), Rafel Nadal torna a les lli-
breries quan tot just comencen a reobrir.
El pròxim dia 14 veurà la llum Mar d’estiu.
Una memòria mediterrània, un home-
natge de l’autor a la mar que el va acom-
panyar durant la infància i la joventut.

Llibres

Mar d’estiu
Rafel Nadal

El Grup Focus s’està esforçant perquè els
seus teatres es mantinguin actius i pre-
sents de forma virtual amb diverses ini-
ciatives. Una d’elles és #Anecdotari, una
proposta que convida tant els profes-
sionals del teatre com el públic a gravar
vídeos explicant anècdotes divertides i
curioses que hagin viscut al Romea, al
Condal, al Goya o a La Villarroel.

Teatre

#Anecdotari
Grup Focus

El grup Xiula, un dels referents actuals de
la música infantil, ha estrenat nou disc en
plena pandèmia. Sota el títol Cuarto la-
garto, el quartet ofereix una col·lecció de
cançons inèdites que han creat al llarg
dels seus vuit anys de carrera. Un dels te-
mes, però, és ben nou: Em quedo a casa,
escrita durant la quarantena amb l’ob-
jectiu de promoure el confinament.

Música

La Valeria és una escriptora que està tra-
vessant una crisi vital que afecta tant les
seves novel·les com la relació amb el seu
marit. En aquesta etapa difícil de la seva
vida, es refugiarà més que mai en les se-
ves millors amigues: la Carmen, la Lola i
la Nerea. Aquesta nova sèrie de Netflix es
basa en els quatre llibres de l’anomena-
da Saga Valeria, d’Elísabet Benavent.

Pelis i sèries

Valeria
María López Castaño

Cuarto lagarto
Xiula

DocsBarcelona
La 23a edició del DocsBarcelona estava programada del
19 al 31 de maig, i ni el coronavirus ha aconseguit mou-
re aquestes dates. Això sí, el festival de cinema docu-

mental s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a les cir-
cumstàncies. Tota la programació s’oferirà online a través

de la plataforma Filmin, fet que permetrà, per primer
cop en la història del festival, seguir-lo des de qualsevol
punt de l’Estat. Enguany, el DocsBarcelona compta amb

un total de 35 documentals (28 llargmetratges i set
curts), el 55% dels quals dirigits o codirigits per dones.   

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es va fer popular l’any
2017 gràcies als vídeos que penjava al seu perfil d’Ins-
tagram. Lluny de ser una instagramer convencional, el
seu sentit de l’humor i el fet de parlar en català (i, molt
sovint, sobre llengua i literatura catalanes, l’àmbit que
estudia) la van fer destacar de seguida. Així va ser com

aquesta alumna de la Universitat Autònoma va co-
mençar a copresentar el programa de ràdio Adoles-

cents iCat i, d’aquí, va passar a col·laborar al Tot es mou
de TV3. Després de diverses aparicions a altres espais
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA), el passat dia 4 va estrenar una secció a l’APM
de Catalunya Ràdio. L’anunci d’aquesta nova partici-
pació va desencadenar una polèmica a Twitter, on di-

versos usuaris creuen que la CCMA li està donant
massa espais, mentre que molts d’altres celebren que
una noia tan jove guanyi protagonisme, defensi el ca-

talà i connecti amb la seva generació.

J U L I A N A  C A N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser instagramer i youtuber en català
Té més de 66.000 seguidors a Instagram

Famosos

Estrenar una secció a l’APM de la ràdio
Parla dels secrets del que ella anomena ‘star system’ català

Polèmica perquè “surt a tot arreu”
Hi ha qui creu que li han donat massa espais a la CCMA

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

|Marvel’s Iron Man
Aquest nou videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors posar-se en

la pell de Tony Stark, l’home de ferro, i disputar autèntics combats aeris.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

BUFAR ESPELMES

Posa’t la teva música preferida i gaudeix-la 
com mai: recorda que estàs de celebració

MENJAR BÉ

ESCOLTAR MÚSICA

FER VIDEOTRUCADES

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

i OCI

Encara que sembli que el coronavirus ho ha paralitzat tot,
la realitat és que el món continua girant, el temps conti-
nua passant i la gent continua fent anys. Si et toca cele-

brar el teu aniversari a casa o viure l’aniversari d’un ésser esti-
mat des de la distància, no és tan horrible com sembla. Hi ha
alguns consells que pots seguir per aconseguir que els dies
especials no deixin de ser-ho.
D’entrada, si avui fas anys, bufa les espelmes. És un acte

simbòlic, sí, però t’ajudarà a sentir que estàs celebrant un any
més de vida (i això sempre és motiu d’alegria). Dedica tots els
teus esforços al teu benestar: escolta la teva música preferida,
menja allò que més t’agradi i fes qualsevol cosa que t’animi.
Però, no ens enganyem, si durant el confinament enyores

algú, quan sigui el teu aniversari o el seu, l’enyoraràs encara
més. És per això que les videotrucades es convertiran (si és
que no ho són ja) en les teves millors aliades. Una videotruca-
da conjunta amb els amics o amb la família pot ser un bon
context per bufar les espelmes, prendre una copa i brindar en
la distància, tot desitjant que aviat es pugui fer en persona.

Aniversaris confinats, però feliços

És un acte simbòlic, però t’ajudarà a sentir que, 
malgrat tot, avui fas anys i és el teu dia

Les claus

Potser no faràs els àpats més saludables del món, 
però un dia és un dia i un bon pastís no et farà mal

L’aniversari a distància serà menys trist 
si estàs amb els teus de forma virutal
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