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Càmeres engegades, persones
connectades alhora a les xarxes
socials i cap diàleg, ni interfe-
rències ni rialles de fons. Silen-
ci. Ahir el confinament no va atu-
rar els veïns granollerins que a
les set de la tarda es van sumar
al minut de silenci que organit-
zava la Taula d’Igualtat per re-
cordar totes les dones que cada
any són víctimes mortals de vio-
lència masclista i reivindicar el
dret de viure sense cap agressió.

Aquest minut de silenci és un
més dels molts que, per desgrà-
cia, encara queden per fer. Se-
gons l’Institut Català de les Do-
nes (ICD), les trucades per vio-
lència masclista han augmentat

un 88% aquests últims quinze
dies de confinament.

Des que va començar l’estat
d’alarma, el 16 de març, fins al 30
d’abril s’han recollit 2.173 tru-
cades a la línia d’atenció per a
víctimes de violència masclista.
És per això que el Govern ha re-
forçat l’atenció del 900 900 120
i ha creat un canal de WhatsApp
per fer més accessible i imme-
diata la comunicació amb els
professionals. De moment,
aquesta nova via de contacte ha
rebut quatre peticions diàries. 

La violència no respecta la
quarantena, sinó que augmenta
confinada. Mollet Feminista, l’a-
grupació feminista del municipi,
explica que una de les causes
que ha fet créixer les denúncies
és  que “les dones han perdut els
seus espais de socialització i
l’autonomia habitual”, provo-

cant un augment de l’angoixa i
un reconeixement del maltrac-
tament. “Considerem que un
dels altres motius pels quals ha
crescut el nombre de maltracta-
ments és perquè la víctima s’ha
vist obligada a conviure més ho-
res amb el seu agressor”, co-
menta l’entitat. 

D’altra banda, la regidora d’I-
gualtat de l’Ajuntament de Gra-
nollers, Maria del Mar Sánchez
Martínez, informa que les truca-
des que ha rebut el Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones
(SIAD) granollerí no ha variat
respecte del nombre d’atencions
que realitzaven abans de l’estat
d’alarma, perquè “probablement”
la majoria d’atencions s’han cen-
tralitzat des del Govern. “Nosal-
tres hem intentat donar el mateix
servei, però teletreballant. Ens
hem adonat que fer el segui-

ment d’aquesta manera és més
complicat, perquè sovint les víc-
times estan amb el seu maltrac-
tador al costat”, afirma.

És per això que Sánchez co-
menta que han canviat l’estratè-

gia habitual i han començat a fer
més atencions per correu i apli-
cacions de missatgeria ràpida,
com Telegram o WhatsApp. “Per
videoconferència o telèfon ens
ha costat molt més trobar un es-
pai segur per parlar amb les afec-
tades”, argumenta. La regidora
també vol destacar que la majoria

d’atencions noves que han rebut
aquests dies provenen de denún-
cies de tercers. “Això ens demos-
tra que la Policia Local està tre-
ballant molt bé i que el protocol
que tenim funciona. Quan els
agents van a un domicili donen a
la víctima el telèfon d’atenció del
SIAD”, detalla. A Granollers l’as-
sociació Dona i Drets, que ofereix
serveis legals, ha doblat les seves
demandes, sobretot relacionades
amb temes de custòdia.  

La regidora de Cultura, Fe-
minisme, LGTBI-Transversali-
tats i segona tinent d’alcalde de
Parets, Kènia Domènech, coin-
cideix amb Sánchez en el fet
que la majoria de la tendència so-
cial ha sigut recórrer als recursos
de la Generalitat. “Les víctimes
de violència masclista han con-
tactat amb el primer mecanisme
d’ajuda existencial”, conclou. 

Víctimes confinades 
» La línia d'atenció contra la violència masclista de la Generalitat ha rebut un 88% més de trucades
» “Les víctimes es veuen obligades a conviure més hores amb els agressors”, alerta Mollet Feminista

El confinament ha disparat les trucades d’auxili per violència masclista. Foto: Arxiu

“Les dones han perdut
els seus espais 
de socialització
i l’autonomia habitual”

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 
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La lupa

per Jaume Martorell

Europa confinada

Dissabte 9 de maig es va celebrar el dia
d’Europa en unes condicions extra-
ordinàries: gran part de la ciutadania
de la Unió confinada i amb una in-
certesa considerable sobre com res-
pondrem a les conseqüències sanità-
ries, humanes, socials i econòmiques
de la Covid-19. 

La resposta europea ha seguit la lò-
gica característica de la Unió: aquelles
institucions que estan més aïllades de
la influència dels Estats tenen més
marge de maniobra per a adreçar les
necessitats de la ciutadania. Allà on els
Estats tenen influència, el
xoc entre posicions i inte-
ressos condueix al blo-
queig. El Banc Central Eu-
ropeu ha estat ràpid en re-
accionar oferint crèdit per
tal de garantir la liquiditat
dels Estats. La Comissió
Europea, malgrat els seus límits, va ac-
tuar ràpidament per a proposar l’ac-
tivació de la clàusula d’escapament del
pacte d’estabilitat i financer. 

Al Consell Europeu, els Estats del
nord van tornar a mostrar els seus re-
cels davant el finançament directe
de les polítiques per a fer front a la Co-
vid-19 dels països del sud. Un recel
que massa sovint ratlla la xenofòbia i
que obvia l’estratègia de dumping
fiscal en la qual alguns d’aquests es-
tats -com Holanda, Irlanda o Lu-
xemburg- han basat el seu creixe-
ment econòmic a costa de la resta dels
Estats membres. No obstant, massa
sovint algunes de les decisions que ha
pres el govern de l’Estat espanyol en
temps de Covid-19 -la subvenció de 15

M€ a fons perdut a l’oligopoli medià-
tic televisiu o la campanya publicità-
ria nacionalista i sectària amb la que
es va iniciar l’estat d’alarma- i casos
sonats de corrupció i manca d’exem-
plaritat, començant pels que afecten
la Casa Reial, acaben alimentant
aquests recels del nord d’Europa. 

És essencial que per fer front a les
conseqüències econòmiques del con-
finament no es cometin els errors
del 2008. De moment, les institucions
europees no han aconseguit garantir
que no s’emprendrà el camí equivocat

de l’austeritat. S’ha suspès la condi-
cionalitat dels mecanismes de rescat,
així com els objectius d’estabilitat
pressupostaria. Però la incertesa pla-
na sobre què passarà quan es recuperi
el pacte d’estabilitat. Suposarà això un
retorn a les retallades per pagar el dè-
ficit de la Covid-19? L’horitzó de retorn
a 10 anys dels mecanismes de finan-
çament proposats no és gaire espe-
rançador. Recordem que la resposta
a la crisi econòmica també va apostar
per un moment keynesià global, que
es va esvair massa ràpid per a donar
pas a les polítiques d’austeritat que
van carregar el cost de la crisi a les es-
quenes dels més dèbils. 

Una mostra de com els interessos
dels Estats impedeixen les solucions

valentes que són imprescindibles per
a reactivar l’economia la trobem en el
poc ressò polític d’una proposta que
ha sacsejat el debat acadèmic: la pos-
sibilitat que el BCE financi directa-
ment llars i famílies. A Catalunya, el
vicepresident Aragonès se n’ha fet
ressò, posant sobre la taula la neces-
sitat d’una renda de confinament.
Que el BCE asseguri la seguretat eco-
nòmica de la ciutadania confinada. És
una proposta que té la virtut de re-
baixar la càrrega fiscal dels estats del
sud, però sense incrementar la dis-

crecionalitat i arbitrarie-
tat amb la que alguns Es-
tats gestionen part de la
despesa pública, i que aug-
menta el vincle entre les
institucions europees i la
ciutadania europea. Pot-
ser per això els Estats s’han

mostrat poc interessats per una solu-
ció que beneficia la seva ciutadania
però redueix la seva esfera de poder. 

Si els models epidemiològics són
encertats, a poc a poc la ciutadania eu-
ropea s’anirà desconfinant. Però la UE
roman permanentment confinada
sota les regles de joc dels estats. El dia
d’Europa ens recorda com la integra-
ció europea va transformar les rela-
cions entre Estats i va contribuir a la
reconstrucció després de la Segona
Guerra Mundial. Si la UE vol sobre-
viure a la reconstrucció postpandèmia,
l’hi caldrà recuperar aquest esperit
transformador i internacionalista,
prioritzant el debat ideològic supra-
nacional a la negociació d’interessos
intergovernamental. 

És clau que per fer front a les conseqüències
econòmiques del confinament 

no es cometin els errors del 2008

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre

alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la pre-
sencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els ne-
cessiten).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-

ció dels músics en confi-
nament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres es-
coles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-

das de Badalona final-
mente han cedido y han caído al pre-
cipicio. Un año después de haber ga-
nado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensá-
bamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.

En resum, les que ens
dediquem al lleure

aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tran-
quils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higiè-
niques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital

Els semàfors

Lazora
El fons voltor Lazora rapinya signatures

de contractes en ple confinament, fent
l’última oferta contractual durant

l’estat d’alarma. Veïns de Granollers 
denuncien sentir-se amenaçats per 
burofax, però no es pensen rendir. 

pàgina 8

Aj. de Martorelles
L’Ajuntament de Martorelles ha fet arri-
bar mascaretes a tots els infants del mu-

nicipi. Les peces, que s’han deixat a les
bústies dels domicilis, s’acompanyen

d'un certificat de sortida i un diploma al
mèrit per haver-se quedat a casa fins ara.

pàgina 14

Mollet
Tot i que la immensa majoria de veïns i

veïnes de Mollet estan respectant les
normes del confinament, la policia ja ha
posat més de 1.000 denúncies a la ciutat

per incompliments de l’estat d’alarma.
Un comportament que ens posa en risc. 

pàgina 10
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Es tripliquen les peticions 
d’aliments a la Creu Roja1

2
El PSC de Sant Fost demanda 
María José Sánchez

Gallecs: les rambles 
de la desescalada a Mollet

Cementiris i diversitat

Queixes per la factura de l’aigua a Mollet

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Toda la Unión Europea, menos
España, ha conmemorado el 75
aniversario de la victoria sobre el
nazismo.

Solo quiero recordar que
Raül Romeva, la persona que
trabajó duramente para que hu-
biera la primera y única placa
conmemorativa a las víctimas
del nazismo de todo el estado es-
pañol, está en la cárcel por ayu-
dar a realizar un ejercicio de so-
beranía popular, el 1-O.

Lean su biografía como fe-
minista, pacifista, ecologista, ac-
tivista LGTB y antirracista. Y en-
térense al menos de a quién
tienen en sus cárceles, porque
aún hay quien, en su pensar con-
descendiente y colono, cree que
“total, hay cuatro politicuchos
ahí metidos”, cuando han encer-
rado, por años, a activistas pro
derechos humanos (sí, aunque
sean catalan@s).

La derrota
per Mani Martínez

Enemic invisible
per Lola Salmerón

El xiulet constant que reproduïa
aquell monitor li impedia dor-
mir. Sabia que aquella infer-
mera havia tornat per compro-
var les seves constants vitals. No
era necessari que li comuniqués
l’informe mèdic, sabia perfec-
tament quin era el seu estat. A
cada minut que passava, la seva
respiració es tornava més pe-
sada, ja no suportava aquella
opressió en els seus pulmons.
Va deixar de lluitar quan va no-
tar en el seu rostre la mà d’a-
quella jove, es va rendir davant
aquell enemic invisible que ha-
via envaït el seu cos. El seu úl-
tim esforç el va emprar per
apartar de les seves fosses nasals
aquella olor tan peculiar, que li

recordava que es trobava a l’ha-
bitació d’un hospital. Llavors, va
aspirar profundament la fra-
gància d’aquella jove, que li re-
cordava l’olor corporal de la
seva estimada neta. Allò li va
produir serenitat, precisament
la que necessitava per iniciar el
seu últim viatge. La seva ment
es negava a defallir sola, sense
la companyia dels seus, per
això es va convèncer que aque-
lla criatura era sang de la seva
sang. Abans d’exhalar el seu úl-
tim alè, va pronunciar el nom de
la seva neta en un murmuri ofe-
gat. Aquella infermera, intuint
quina era la seva última volun-
tat, es va abraçar a l’anciana
dient-li: “T’estimo, àvia”.

Les millors
perles

Detenen a Utah un nen de cinc anys que conduïa el cotxe
dels seus pares amb la intenció d’anar fins a Califòrnia per
comprar-se un Lamborghini. El petit va aprofitar que es va

quedar sol amb la seva germana per escapar-se de casa amb ni
més ni menys que tres dòlars a la butxaca.

Un experiment a un bufet lliure del Japó mostra amb qui-
na rapidesa es propaga el coronavirus. A la prova, no-
més un dels participants es pinta la mà amb pintura fluo-

rescent i, tot seguit, se serveix el seu menjar. La resta, amb les
mans netes, hi van al darrere. Al final, tota la sala queda tacada.

Al’inici del confinament, un pare va decidir disfressar-se amb la
seva filla dels personatges de Frozen i baixar junts a llençar les
escombraries a les 8 del vespre. Així va començar una tradició

per entretenir la quarantena de tots els nens del barri, que han po-
gut veure des del seu balcó el Joker, Goku o la Bella i la Bèstia.

Les (absurdes) curiositats d’internet són infinites i, cada
cert temps, n’apareix una. L’última que s’ha fet viral: si es-
crius el número 241543903 a la barra de cerques de Goo-

gle i fas clic a Imatges, la pantalla se t’omplirà de fotografies de
gent ficant el cap a la nevera.

Manel ha sorprès els seus seguidors amb un vídeo del 2010
on canten Dos hombres y un destinode David Bustamante i
Àlex Casademunt. Un dels grans fans del grup, l’actor Josh

Radnor (Ted Mosby a How I met your mother), ha pensat que es
tractava d’una cançó de la banda i n’ha elogiat la melodia.

A les xarxes

@JofreFont: També ens quedem sense
Primavera Sound aquest 2020. Les espel-
mes del 20è aniversari del festival les hau-
rem de bufar el 2021. 

@bruesteve: A qui no li hagi passat allò
que surts de tranquis a fer una cervesa i
acabes fent Albiol alcalde que tiri la pri-
mera pedra.

#AlbiolAlcalde

@iescolar: La Audiencia de Barcelona or-
dena que Millet, Montull y el extesorero
de Convergència ingresen en prisión an-
tes del 25 de junio.

#CasPalau #AdeuAlPrimavera
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4El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha acti-
vat un pla de xoc per fer front a
les conseqüències laborals i so-
cials de la crisi sanitària de la Co-
vid-19 i l’Estat d’Alarma, amb
una dotació de 59,29 milions
d’euros.

El Pla de xoc per a l’ocupació:
persones, empreses i territoris pre-
veu un conjunt de mesures que
estan dirigides a donar suport a
les persones treballadores que
s’han vist afectades econòmi-
cament i als col·lectius en major
situació de risc; a les persones
treballadores autònomes i a les
petites empreses perquè re-
prenguin l’activitat i mantin-
guin la capacitat productiva i els
llocs de treball; i a les adminis-
tracions locals perquè planifi-
quin estratègicament la reacti-
vació econòmica a partir de l’a-
nàlisi de les necessitats del seu
territori i de la concertació social
i territorial.

En total, es preveu benefi-
ciar 1.500 empreses i 4.300
persones de manera directa, a
més dels milers de persones
treballadores que es benefi-
ciaran de manera indirecta a
través del suport a les empre-
ses per a la creació i manteni-

ment de llocs de treball. El pla
també suposa donar suport a
tot el territori mitjançant ajun-
taments i consells comarcals, i
línies de suport a cooperatives
i entitats de l’economia social,
el tercer sector, autònoms i mi-
croempreses.

Amb aquest pla, el Depar-
tament activa de manera ur-
gent entre maig i juny sis línies
de polítiques d’ocupació crea-

des de manera específica –o
reforçades, com és el cas de
les mesures de suport a les per-
sones treballadores autòno-
mes– per donar resposta a l’es-
cenari sociolaboral post-Covid.
La informació sobre les mesures

es pot trobar al web treballia-
ferssocials.gencat.cat.

A més de les mesures d’a-
quest pla de xoc urgent, el De-
partament està treballant al Con-
sell de Direcció del SOC altres
convocatòries pròpies del servei
d’ocupació i també agilitant lí-
nies de suport sociolaboral a
col·lectius específics, com ara
persones amb discapacitats i
persones en situació de risc d’ex-
clusió social, que s’obriran prò-
ximament.

En les darreres setmanes, el
Departament també ha posat
en marxa dos ajuts extraordina-
ris per a persones treballadores
afectades econòmicament per
la crisi de la Covid-19 i l’Estat d’A-
larma. En primer lloc, s’han des-
tinat 7,5 milions d’euros a un
ajut de fins a 2.000 euros per a
persones treballadores autòno-
mes. I en segon lloc, 20 milions
d’euros per a un ajut d’urgència
de 200 euros per a persones tre-
balladores amb càrregues fami-
liars que han vist reduïts dràsti-
cament els seus ingressos (afec-
tats per ERTO, autònoms, treba-
lladors fixos discontinus o amb
contractes temporals extingits i
que encara no han cobrat la pres-
tació d’atur o cessament).

Pla de xoc de 59 milions 
d’euros per a l’ocupació

» El Departament de Treball activa ajuts per fer front a la crisi derivada del coronavirus
» Les ajudes van destinades a ajuntaments, treballadors, petites empreses i autònoms

4Suport a ajuntaments i con-
sells comarcals:
• Pressupost: 6,75 milions d’eu-
ros.
• Destinataris: Ajuntaments de
més de 50.000 habitants, així
com tots els consells comarcals
per garantir que aquesta me-
sura arriba a tot el territori.
• Es finança la contractació de
personal tècnic per un període
de 12 mesos per a la coordina-
ció de l’elaboració del pla de re-
activació socioeconòmica, po-
sada en marxa i seguiment.

4Suport a la contractació de
persones aturades:
• Pressupost: 15 milions d’euros.
• Destinataris: Entitats locals
perquè contractin 1.120 perso-
nes amb contractes de 9 mesos
a jornada completa.
• Línia extraordinària i urgent
del programa “Treball i formació”
del SOC. Inclou una línia dirigi-
da a persones inscrites com a
demandants d’ocupació a par-
tir del 16 de març de 2020, i una
altra dirigida a persones en risc
de caure en situació d'atur de
llarga durada.

4Suport a les persones tre-
balladores autònomes:
Consolida’t:
• Pressupost: 1,04 milions d’euros.
• Destinataris: 1.000 persones
treballadores autònomes.
Garantia juvenil:
• Pressupost: 12 milions d’euros.
• Destinataris: 2.200 persones joves.

4Suport al manteniment dels
llocs de treball:
• Pressupost: 5 milions d’euros.
• Destinataris: 1.100 microem-
preses que tinguin contractades
fins a deu persones treballado-
res i que hagin mantingut la
plantilla.
• Ajut del 50% del salari mínim
interprofessional per a un màxim
de tres persones treballadores i
durant sis mesos, o la part pro-
porcional equivalent en el cas de
contractes a jornada parcial.

4Suport a microempreses,
autònoms/es, cooperatives i
economia social:
• Pressupost: 5,5 milions d’euros.
• Destinataris: 250 projectes.
• Mesures per a l’impuls de pro-
jectes de transformació digital
i de nous models de negoci i ac-
tivitat econòmica amb l’objectiu
del manteniment de l’ocupa-
ció i la millora de l’ocupabilitat.

4Suport a empreses socials i
cooperatives:
• Pressupost: 14 milions d’euros.
• Destinataris: 170 empreses so-
cials i cooperatives.
• Línia complementària a les ja
existents, creada en el marc de
la crisi de la Covid-19, per oferir
préstecs a empreses de l'eco-
nomia social, cooperatives i ter-
cer sector.

Mesures del pla de xoc

A més del pla de xoc,
Treball també ha 

posat en marxa dos
ajuts extraordinaris
per a treballadors
afectats per la crisi

de la Covid-19

treballiaferssocials.gencat.cat

MÉS INFO AL WEB

Dos treballadors degudament protegits amb mascareta i guants. Fotos: ACN

Pàgines especials
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Granollers

HABITATGE4Lazora torna a la
càrrega. El fons voltor del grup
Azora, que controla els immobles
del número 317 del carrer Giro-
na i el 26 de Frederic Mompou,
ha aprofitat el confinament per
coaccionar els veïns perquè ac-
ceptin una última renovació dels
seus contractes. 

La renovació contractual con-
sisteix en una pujada del lloguer,
en alguns casos superior al 80%,
i unes condicions diferents durant
els tres primers anys. Lazora ha
fet arribar aquestes clàusules per
burofax, saltant-se la pròrroga de
sis mesos aprovada per l’Estat, en-
mig del confinament. “Cal frenar
els peus als fons voltors si no vo-
lem sortir més mal parats que a
la crisi del 2008”, piulava a Twit-
ter el Sindicat de Llogaters. A més,
en el burofax Lazora afegia una
“amenaça” indispensable per a la
renovació dels contractes: “Sent
informats que alguns veïns d’a-
quest edifici han penjat pancar-

tes reivindicatives, els comuni-
quem que per a la bona convi-
vència de la comunitat, si vostè no
retira les pancartes, procedirem
a no renovar-li el contracte de llo-
guer”. Aquest és el text íntegre del
burofax que els inquilins de l’e-
difici han compartit per Twitter. 

És per això que la Plataforma
de Llogaters ha iniciat una cam-
panya sota el nom #AzoraNego-

ciaYaque denuncia que l’empre-
sa Lazora segueix negociant con-
dicions diferents per als 3 primers
anys, “amagant un contracte de 3
anys en un de 7, incorrent en
frau de llei”. “Han tingut la brillant
idea de pressionar amb l’última
oferta contractual, amb les ma-
teixes clàusules abusives, i ame-
naçar que l’oferta finalitza quan
acaba l’estat d’alarma”, lamenten. 

Una part del vídeo que denuncia les pressions d’Azora. Foto: Twitter

Lazora rapinya signatures de
contractes en ple confinament
» El fons voltor fa l’última oferta contractual durant l’estat d’alarma

» Els veïns denuncien sentir-se amenaçats per burofax 

Granollers es planteja ampliar
les terrasses dels locals 

SOCIETAT4Les terrasses sempre
són els llocs més reclamats dels
bars i restaurants, menys quan
plou o no hi ha estufes a l’hivern.
Ara també poden convertir-se
en la salvació dels locals que han
de respectar les polítiques de se-
paració que ha deixat la Covid-19. 

És per això que des de l’A-
juntament de Granollers estan
valorant la possibilitat de donar
més metres quadrats als bars i
restaurants que tenen terrasses a
la via pública. L’objectiu és pre-

venir que, quan la ciutat entri a la
fase 1 de la desescalada, aquests
locals no hagin de reduir a la mei-
tat els aforaments que tenien
abans de l’inici de la crisi del co-
ronavirus. De moment, els serveis
tècnics municipals ja han co-
mençat a analitzar la possible ac-
tuació i situació dels 230 esta-
bliments amb terrasses que hi ha
actius al municipi. A més, des del
consistori han començat a estu-
diar la manera de condonar la
taxa local sobre les terrasses. 

ART4“El món neix en cada be-
sada”. Amb aquest títol, Joan
Fontcuberta va convertir una pa-
ret qualsevol de Barcelona en
una obra d’art. 

Ara, aquest artista, resident i
assessor a Roca Umbert, ha de-
cidit homenatjar, conjuntament
amb Òmnium Cultural i el festi-
val Cruïlla, la solidaritat que ha
nascut durant el confinament. En
aquest cas, ho farà amb un foto-
mosaic anomenat “Mirades del
confinament”. El mosaic vol re-

presentar l’ànima de totes les
persones de Catalunya. És per
això que es recolliran, de l’11 al 19
de maig a través de la pàgina mi-
radesdelconfinament.cat,  totes
les fotografies que la ciutadania
del territori vulgui compartir per
fer possible aquesta obra d’art. 

Segons la campanya de la re-
collida d’imatges, l’objectiu del
projecte és crear una obra d’art
“en homenatge a la solidaritat
col·lectiva” i donar un espai me-
morable a “les imatges del confi-

nament que “recordarem per
sempre”. “Sumem forces amb tu
per crear un gran fotomosaic. De
prop només és una foto, però si
amplies la mirada veuràs la imat-
ge de molta gent fent història. La
nostra història”. Amb aquestes
paraules acaba la campanya.

L’artista ha explicat que el fo-
tomosaic es compondrà amb
més de 100.000 fotos i que s’ex-
posarà a la pròxima celebració del
festival Cruïlla, en cas d’ajorna-
ment, a l’edició del 2021. 

Una de les terrasses d’un restaurant de Granollers. Foto: Tripadvisor

El ‘noupetó’ del confinament 

Covid-19 | Tornen les plataformes mòbils de contenidors 
Les plataformes mòbils de contenidors tornen a l’illa de vianants de Granollers.

S’havien substituït per sis àrees de contenidors corrents des de principis del
mes d'abril per prevenir l’expansió de la pandèmia del coronavirus.
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DESESCALADA4Ja són més de
1.000 denúncies les que ha in-
terposat la Policia Municipal,
els Mossos d’Esquadra i la Guàr-
dia Civil als veïns de Mollet per
incomplir l’estat d’alarma des
de l’inici del confinament. 

La policia ha destacat que el
cap de setmana passat van posar
més de cinquanta sancions. “Tot
i les excepcions, la majoria de
persones respecten les normes de
confinament”, han assegurat les
fonts oficials. 

Tanmateix, davant d’aquest
procés de desescalada, que per-
met més moviment als ciuta-
dans del municipi, l’Ajuntament
ha apel·lat, una vegada més, a la
responsabilitat personal i a seguir
les recomanacions de prevenció
per al bé de tothom. “Les multes
no són el remei miraculós que
frenarà la propagació de la Covid-
19, sinó que ho farà la responsa-
bilitat personal”, ha recordat l’al-
calde Josep Monràs. És per això

que el consistori ha decidit re-
forçar la seguretat i augmentar
els controls al nucli urbà i a la
zona de Gallecs. Fins ara s’han fet
més de 4.100 controls.

D’altra banda, Mario Serrano,
pneumòleg de l’Hospital de Mo-
llet, vol recordar que “es tracta
d’una malaltia greu, potencial-

ment mortal, molt transmissible,
que no coneix d’edats ni comor-
biditat i que encara no té vacuna
ni tractament específic”. “Si la
gent no aplica les mesures d’aï-
llament, distància social i l’ús de
la mascareta sistemàticament,
tots en patirem les conseqüències
en forma de rebrot”, conclou.  

La Policia Municipal vetllant per les normes de la desescalada. Foto: Aj. Mollet

1.000 denúncies a Mollet 
per incomplir l’estat d’alarma
» Alerten que aquest comportament pot provocar un rebrot
» La policia ha fet més de 4.100 controls a persones i vehicles

Adeu a Romà Parera,
l’expresident de la Creu Roja 

OBITUARI4Els molletans s’han
acomiadat aquesta setmana de
Romà Parera, qui va ser un dels
impulsors de l’actual Creu Roja
Mollet-Baix Vallès i va organit-
zar en diverses ocasions, con-
juntament amb el Banc de Sang
i Teixits, les campanyes de re-
collida de sang del municipi.

El 2018 l’alcalde Josep Mon-
ràs va entregar a Parera la me-
dalla de plata de la Creu Roja per
la seva trajectòria solidària i im-
plicació amb l’entitat durant els

seus cinc anys de presidència.
Durant el mandat de Parera, de
l’any 2011 al 2015, l’assemblea de
la Creu Roja Mollet va iniciar
una nova etapa, per la qual l’en-
titat li està molt agraïda. 

Parera també ha estat molt
estimat pels veïns del municipi
per la seva històrica participació
en el Ball de Gitanes de Mollet.

L’expresident de la Creu Roja
va morir durant la matinada de di-
lluns, a l’edat de 79 anys, a causa
d’una llarga malaltia pulmonar.

ECONOMIA4El Parc de Recer-
ca Biomèdica ha premiat dues
alumnes de l’Institut Sant Ger-
vasi de Mollet per la seva inves-
tigació sobre bacteris.

L’Andrea Gutiérrez i la Júlia
Cazalla, tutoritzades pels pro-
fessors Manuel Segura i Victor
Deronclé, han guanyat el cinquè
premi de recerca biomèdica del
Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona, que és una de les in-
fraestructures més grans del
sud d’Europa destinades a l’ús

de la biomedicina en l’àmbit de
la salut humana. 

Aquestes dues alumnes de
Batxillerat, gràcies al seu Treball
de Recerca “Xtrembiòtics: nou
potencial antibiòtic ‘antiplash’”,
han arribat a l’èxit. L’estudi es
basa en la troballa de nous anti-
biòtics que permetin combatre
els bacteris multiresistents que
existeixen actualment. Concre-
tament, el seu projecte s’ha cen-
trat en l’anàlisi dels bacteris ha-
lòfils extremòfils, que són capa-

ços de viure en condicions ex-
tremes de salinitat.

Després de diverses investi-
gacions i molt esforç, les alum-
nes han aconseguit seqüenciar el
DNA del bacteri Staphylococcus
aureus i determinar que l’espè-
cie productora de substàncies
bioactives és el Bacillus amylo-
liquefaciens. 

Els guanyadors d’aquest Pre-
mi, d’entre més de 170 treballs
presentats, es van anunciar el
passat dijous 30 d’abril.

Romà Parera recollint la medalla de plata de la Creu Roja. Foto: Aj. de Mollet

Investigadores prematures

Covid-19 | Es reobren els parcs de Can Mulà i Plana Lledó
L’Ajuntament de Mollet reobrirà al públic els parcs de Can Mulà i de Plana 

Lledó, que fins ara romanien tancats com a mesura de prevenció del 
coronavirus, tots els caps de setmana d’aquest mes de maig, de 9 a 21 h. 
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CORONAVIRUS4Parets se suma
a la llista de municipis que han de
cancel·lar o repensar la celebració
tradicional de la Festa Major
d’estiu. Almenys les activitats i els
concerts dissenyats per gaudir
al carrer amb companyia dels
amics i veïns, amb les aglomera-
cions que se’n deriven.

“Estem buscant noves vies per
poder festejar la nostra festa po-
pular sense posar en risc la pobla-
ció”, comenta la regidora  de Cul-
tura, Feminisme, LGTBI-Trans-
versalitats i segona tinent d’alcalde,
Kènia Domènech, a Línia Vallès. 

La Festa Major d’estiu estava
prevista per al darrer divendres,
dissabte, diumenge i dilluns del
mes de juliol. Domènech explica
que des de l’Ajuntament ja estan
treballant per assegurar que la po-
blació pugui gaudir d’aquests
quatre dies d’actes culturals i fes-
tius d’una altra manera, sabent
que activitats com la Nit de Tea-
tre al Carrer “s’haurà de plantejar
de forma diferent enguany”. 

D’altra banda, Domènech
posa èmfasi en el fet que des del

consistori paretà no deixaran la
cultura enrere. És per això que
mantindran “tots els contractes
amb els artistes i els bolos” que
havien d’actuar in situ a la Festa
Major d’estiu. “No sabem si cal-
drà posposar les actuacions o
trobarem una fórmula de portar-
les a terme durant les dates pre-
vistes sense posar en risc la po-

blació, però el que sí que assegu-
rem des de l’Ajuntament és que
estem compromesos amb el món
cultural”, diu, afegint que ara és
l’hora de bolcar-se amb la cultu-
ra, que és un dels sectors més
afectats per la crisi de la Covid-19
perquè és molt difícil reconvertir
el món de l’espectacle en un espai
sense contacte i aglomeracions. 

Imatges com aquesta no es repetiran enguany. Foto: Heribert Gallardo/Aj.

Parets ja repensa la Festa Major,
que no es podrà fer com sempre

Economia | Parets no cobrarà les taxes de les terrasses
El govern municipal de Parets portarà al pròxim ple del 28 de maig una proposta per a

la derogació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, que afecta
principalment els bars i restaurants, per reduir la pressió fiscal dels establiments.

Unes bales grogues 
alarmen els veïns de Parets 

SOCIETAT4“Ja no es pot estar
tranquil·la al jardí de casa”, publi-
cava, conjuntament amb una fo-
tografia de la seva mà i bales gro-
gues, una veïna de Parets al grup
públic de Facebook del municipi.
En els comentaris de la publicació
l’afectada també explicava que les
bales havien colpejat contra el seu
gos i que li havien deixat “marques
a l’esquena”. Segons ella, les bales
provenien d’una pistola d’aire com-
primit i l’acció semblava intencio-
nada perquè no era el primer cop
que succeïa. És per això que els
veïns del municipi han mostrat pre-

ocupació davant els fets i li han en-
viat missatges de suport a través
d’aquesta xarxa. 

El passat divendres 8 de maig
la Policia Local va rebre una tru-
cada d’aquesta mateixa veïna no-
tificant l’aparició de les bales gro-
gues al pati de casa seva. Els
agents, després d’haver anat a
casa de l’afectada, han assegurat a
Línia Vallès que les bales no pro-
venen d’una pistola d’aire com-
primit i que són inofensives. “No
podrien fer mal a ningú i el més
probable és que siguin fruit d’una
joguina infantil”, han afirmat. 
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Martorelles | Sant Fost

Martorelles reparteix
mascaretes als infants

CORONAVIRUS4Durant tota la
pandèmia, l’ús de mascaretes i
de material sanitari ha estat
pensat com prioritari per a la
gent gran i persones de grups de
risc. Divendres passat, però, l’A-
juntament de Martorelles va
anunciar que ha fet arribar mas-
caretes a tots els infants del mu-
nicipi. Les peces, que han anat
deixant a les bústies dels domi-
cilis, venen acompanyades d'un
certificat de sortida i un diploma
al mèrit per haver-se quedat a
casa fins ara.

El consistori va repartir, en-
tre divendres de la setmana pas-
sada i dilluns passat, unes 700
unitats i en una nota publicada el
mateix divendres al portal web
municipal va dir a les famílies que
no l’hagin rebut que s’han de
posar en contacte amb el Pavelló
d’Esports (935 706 382).

Aquesta iniciativa ha estat
possible gràcies als i les cosido-
res voluntàries del poble i a la
col·laboració d’empreses com
Faínsa, CAMFIL, Corbion i Ta-
pissats Saborit.

POLÈMICA4“Volem mostrar el
nostre suport i afecte a totes les
treballadores i treballadors pú-
blics del nostre consistori que es
deixen la pell per tal de poder
desenvolupar les tasques dins de
l’excepcionalitat actual”. Així de
contundents es van mostrar des
d’ERC - JxSant Fost per defen-
sar la feina dels tècnics munici-
pals després que se sabés que
s’han esborrat per error les gra-
vacions dels Plens de mesos an-
teriors que estaven penjats al ca-
nal de YouTube del consistori.

El partit, que té cinc regidors
al Ple, va carregar contra l’única
força de l’oposició, Independents
Units per Sant Fost (IUSF), as-

segurant que persones del seu
entorn van qüestionar l’hones-

tedat dels tècnics amb la inten-
ció d’obtenir rèdits polítics.

IUSF ES DEFENSA
Calia esperar, doncs, la respos-
ta d’IUSF, que també va arribar
via xarxes socials (una publica-
ció al seu perfil de Facebook) no-
més sis hores després del co-
municat anterior.

El partit liderat per l’exal-
caldessa Montserrat Sanmartí va
dir que és “hipòcrita i cínic” que

ERC faci aquest comunicat quan
no han presentat cap queixa
contra els treballadors munici-
pals i considera que és “una for-
ma de desviar l’atenció”, mentre
reclamen al consistori transpa-
rència sobre una carta que hau-
ria enviat l’empresa Visoren.

El text d’IUSF acaba dema-
nant al govern municipal lide-
rat per Carles Miquel que res-
pecti “la situació de crisi sani-
tària que vivim”.

Govern i oposició han mantingut una picabaralla a les xarxes. Foto: Ajuntament

Picabaralla a Sant Fost per la
pèrdua dels vídeos dels plens

Martorelles | Melodies per una bona causa
Yuval Gotlibovich i Raquel Castro, professors de l’Escola de Música de

Martorelles, van participar divendres passat en el festival de música 
benèfic PRO ONG que es va poder veure al Facebook de Carolina Bellver.

IUSF es defensa de 
les acusacions dient
que el govern intenta
desviar l’atenció
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Montmeló | Montornès

Els Gegants ajornen les
celebracions dels 40 anys

MONTMELÓ4És una decisió
dolorosa, però probablement la
més sensata; els Gegants de
Montmeló han anunciat que
ajornen tot el calendari d’actes
del seu 40è aniversari, que s’ha-
vien de celebrar al llarg d’a-
quest any 2020. 

Estava previst que les activi-
tats de commemoració d’aques-
tes quatre dècades arrenquessin
durant la Festa Major, un altre
dels moments més esperats de
l’any, però la suspensió d’a-
questa, anunciada fa unes set-
manes, va fer que la colla també
es plantegés un canvi en el seu

full de ruta, que finalment can-
via de forma sensible.

“Si podem fer alguna cosa, al-
guna presentació, serà a finals
d’any”, va explicar el vicepresi-
dent dels Gegants, Carmel Mar-
tínez, a Vallès Visió, assegurant
que la celebració podria allargar-
se fins al juny de l’any que ve. 

I és que tot i que la desesca-
lada vagi avançant, les condi-
cions d’higiene i de seguretat són
més importants que mai en ca-
sos com els dels gegants, ja que
la mateixa figura la poden fer ca-
minar diferents persones en poc
espai de temps.

PLE MUNICIPAL4Totes les for-
macions polítiques amb repre-
sentació a l’Ajuntament de Mon-
tornès van donar el seu suport a
la posada en marxa d’un acord
de reconstrucció per al poble.
Això es va explicitar durant la
darrera sessió plenària, a finals
de la setmana passada, en un Ple
que també va servir per acordar
retre un homenatge públic als
veïns i veïnes que hagin estat víc-
times del coronavirus i la futu-
ra construcció d’un memorial,
cosa que també s’està posant so-

bre la taula en altres municipis
de Catalunya.

Tot plegat es va resumir en
una declaració institucional, que
recull en vuit punts aspectes
com el compromís de posar tots

els recursos de l’Ajuntament per
concretar un pla econòmic i so-
cial per afrontar les necessitats
individuals i col·lectives, com-
batre la vulnerabilitat de perso-
nes i famílies i reactivar l’eco-
nomia local.

MÉS CAPACITAT ECONÒMICA
De la mateixa manera, durant el
Ple també es va aprovar per
unanimitat una moció per de-
manar la flexibilització de les re-

gles fiscals, tràmit que ha de
servir per augmentar la capaci-
tat pressupostària dels ajunta-
ments. Ara mateix, els consisto-
ris no tenen la capacitat de dis-
posar lliurement dels seus es-
talvis (caldria un canvi en la
Llei Orgànica d’Estabilitat Pres-
supostària per fer-ho possible).

També es va demanar poder
generar dèficit en cas de situa-
cions extraordinàries d’urgèn-
cia, com la de la Covid-19.

Un moment de la sessió plenària del mes de maig. Foto: Aj. de Montornès

Front comú a Montornès
per a la reconstrucció 

Accident | Un veí de Montmeló mor a Parets
Un home de 66 anys de Montmeló va morir a finals de la setmana passada
després de patir un accident mentre conduia a tocar del passeig Fluvial de
Parets. Els Serveis d’Emergència desplaçats no li van poder salvar la vida.

Els compromisos són
reactivar l’economia
local i ajudar els veïns
més vulnerables
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La Llagosta |Santa Perpètua

Postposada la reobertura del
mercat ambulant setmanal

LA LLAGOSTA4Contràriament
al que ha passat en moltes altres
localitats de la comarca, final-
ment ahir no va celebrar-se l’ha-
bitual mercat ambulant que se
celebra cada dijous al poble. 

Tot i que inicialment ahir
era la data prevista perquè tor-
nés a obrir (només amb parades
d’alimentació i situant-se al re-
cinte firal, amb un total de 34 pa-
rades amb mesures de seguretat
com controls d’accés i tanques al
davant de cada parada), final-

ment no es va fer perquè els pa-
radistes no estaven d’acord amb
l’espai que l’Ajuntament els ha-
via proposat i van comunicar-li
la seva negativa a instal·lar-s’hi.

Hores després, el consistori va
respondre amb un comunicat
dient que es compromet a buscar
espais alternatius perquè pugui
tornar el mercat setmanal, tot i
que considera que el recinte firal
és l’únic espai de la vila que ga-
rantiria el funcionament amb el
distanciament social necessari.

SANTA PERPÈTUA4Les obres
de construcció de la nova estació
de tren de la línia R8 de Roda-
lies, a tocar de la Granja Solde-
vila, van tornar a posar-se en
marxa a finals de la setmana pas-
sada. L’aturada dels treballs du-
rant aquests dos mesos, com
no podia ser d’una altra mane-
ra, provocarà un endarreriment
en la seva finalització, que esta-
va prevista per a l’estiu d’aquest
any. Ara, el consistori creu que
els treballs podrien estar fina-
litzats durant la tardor i que
l’estació podria estar en funcio-
nament a finals d’any o, a tot es-
tirar, a principis de 2021.

L’anunci el va fer l’alcaldes-
sa, Isabel Garcia, responent a la
pregunta d’una veïna oient del

programa Línia directa de Rà-
dio Santa Perpètua, i va recor-
dar la lluita que el consistori ha
fet per aconseguir fer realitat
aquesta millora de mobilitat.

REIVINDICACIÓ HISTÒRICA
La demanda d’una segona esta-
ció de tren a la ciutat és una ba-
talla que fa dues dècades que
dura. D’aquesta manera, la vila
tindrà connexió directa amb la

Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), Granollers i Mar-
torell, entre altres municipis.

A principis de juny del 2018
es va anunciar el concurs per fer
les obres, que es posarien en
marxa gairebé 13 mesos des-
prés, el juliol de l’any passat. Tot
i aquesta interrupció per culpa
del coronavirus, aquesta reivin-
dicació històrica cada dia està
més a prop de ser una realitat.

Les obres van començar l’estiu de l’any passat. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Tornen a posar-se en marxa les
obres de l’estació de tren de l’R8

La Llagosta | Detingut a Sitges
Un noi de 16 anys veí del poble va ser detingut durant la matinada de
diumenge a dilluns a Sitges. El jove, que no anava sol, duia martells,

tornavisos i alicates amb la intenció de robar, segons la policia.

Si els nous terminis 
es compleixen, a finals
d’any o a principis de
2021 estarà funcionant
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L’AMETLLA4L’Audiència de
Barcelona va acordar dimarts
passat que Fèlix Millet i el seu
soci Jordi Montull han d’entrar
voluntàriament a la presó abans
del dia 25 del mes que ve, per la
condemna del Cas Palau.

Els magistrats, doncs, han
desestimat les peticions dels ad-
vocats dels dos empresaris per
evitar l’entrada en un centre
penitenciari per la seva edat i el
seu estat de salut.

Millet ha d’entrar
a la presó abans
del dia 25 de juny

LA ROCA4Un total de 10 dota-
cions dels bombers de la Gene-
ralitat van haver de desplaçar-se
fins a la Roca Village, l’outlet si-
tuat en aquesta localitat de la co-
marca, per apagar un incendi cap
a primera hora de la tarda de di-
vendres passat.

Les flames es van originar a
la zona del complex comercial
que s’està ampliant i els bombers
el van poder controlar en poc
menys d’una hora. 

10 dotacions 
de bombers per
apagar un incendi

ECONOMIA4L’Ajuntament, grà-
cies a l’acord amb els grups de l’o-
posició, ha aconseguit tirar en-
davant un segon paquet d’ajuts
tant econòmics com socials per
als veïns del poble.

El consistori, però, també va
anunciar abans-d’ahir la sus-
pensió de la Festa de Sant Joan,
les cancel·lacions de les festes dels
barris i la reobertura del mercat
municipal, entre altres.

Lliçà d’Amunt
anuncia nous
ajuts per als veïns

URBANISME4A finals de la set-
mana passada, l’Ajuntament de
Canovelles va anunciar que totes
les obres urbanístiques que
s’havien hagut d’aturar per la si-
tuació sanitària del coronavirus
ja tornen a estar en marxa.

En aquest sentit, el consisto-
ri ha explicat que una de les que
acabaran abans és la reurbanit-
zació de l'illa formada pels carrers
d'Isidre Duran i Diagonal, que va
arrencar el passat febrer.

Canovelles torna
a posar en marxa
les seves obres

COMERÇ4Demà està prevista
la reobertura del mercat de Corró
d’Avall, mentre que dimecres
que ve ho farà el de Bellavista.
Així ho va decidir l’Ajuntament a
finals de la setmana passada, ex-
plicant també el funcionament
d’aquests equipaments; obriran
de 8 del matí a 2 del migdia (la
primera hora i mitja serà amb
preferència per a gent gran) i a les
botigues es podran comprar pro-
ductes d’alimentació i higiene

Les Franqueses, 
a punt per reobrir
els seus mercats 

COMARCA4Abans-d’ahir es va
celebrar, per primera vegada, el
Consell d’Alcaldies de forma te-
lemàtica. 37 dels 39 batlles i bat-
llesses de la comarca van reunir-
se durant una estona per parlar
sobre aspectes com l’economia
(amb les mesures que s’estan
prenent en resposta al coronavi-
rus i la reactivació del teixit em-
presarial) i l’educació com a grans
eixos temàtics.

Celebrat el primer
Consell d’Alcaldies
telemàtic

SALUT4La tendència a la baixa
s’accentua i la normalitat als
hospitals cada cop és més gran.
Aquesta és la lectura que es pot
extreure de les darreres dades de
positius per coronavirus que es
van anunciar abans-d’ahir: ja hi
ha menys de 60 pacients ingres-
sats per Covid-19 als centres sa-
nitaris de Granollers, Mollet i
Sant Celoni. 

L’hospital de la capital de la
comarca és, encara a hores d’a-
ra, el que concentra més casos; en
el darrer recompte, des de l’Hos-
pital de Granollers xifraven en 27
el total de casos positius ingres-
sats (als quals cal afegir els 14 que
estan sent tractats a l’hotel me-
dicalitzat B&B). El centre detalla
que la quantitat de persones a qui
ha donat l’alta frega el mig miler
(487), mentre que el total de
morts és de 89, un més que la set-
mana passada.

I encara més accentuada és la
situació de retorn a la normalitat
a l’Hospital de Mollet. El centre
de referència del Baix Vallès va
anunciar que està tractant per co-
ronavirus 10 pacients, que ocupen

un únic espai de l’hospital, de ma-
nera que la resta de dependències
estan lliures de coronavirus. L’o-
cupació de les unitats de cures in-
tensives (UCI) és d’un 30%.

Per últim, el més probable és
que Sant Celoni sigui el primer
dels tres hospitals de la comarca
que anunciï que ja no té cap po-
sitiu a les seves instal·lacions. En
el darrer comunicat, des del cen-
tre asseguraven estar tractant
només un pacient i detallaven
també que ja s’ha donat l’alta a 93
persones. El total de defuncions,
en canvi, és de 28.

A Sant Celoni només queda un ingressat per Covid-19. Foto: Google Maps

Ja hi ha menys de 60 ingressats
per coronavirus a la comarca

Quatre regidors de JxCat de la
Garriga abandonen el partit

POLÍTICA4L'exalcalde de la Ga-
rriga, Jordi Pubill, i tres regidors
més de Junts per Catalunya han
abandonat el grup municipal
per discrepàncies amb l'executi-
va local del PDeCAT. 

Els ja exregidors han carregat
contra l’exalcaldessa i actual por-
taveu del Govern, Meritxell
Budó, acusant-la de “boicote-
jar” els pactes amb Esquerra
Republicana. En declaracions a
l’ACN, Pubill ha acusat Budó

d’haver fet servir el poble “per fer
carrera política a partir del seu
egoïsme” i ha assegurat que va
reunir-se amb ell a principis
d’any per dir-li que no volia que
pactés amb ERC a la Garriga.

Pubill, Xavier Bernaldo, Joan
Esteban i Juliet Grau han passat
a ser regidors no adscrits i tenen
la intenció de treballar per crear
“un projecte nou, transversal i
100% municipalista”. JxCat es
queda amb dos regidors al Ple.

Successos | Un terratrèmol es fa notar a part de la comarca
Un terratrèmol de 3,6 graus va sentir-se a bona part del Vallès divendres passat. El

sisme, que tenia el seu epicentre a Riudarenes (La Selva), va notar-se amb més força 
a les localitats més properes, com Gualba, Sant Celoni i Sant Antoni, entre altres.

Budó i Pubill. Foto: ACN

FASE 1 AL
BAIX MONTSENY?

4El Baix Montseny podria
passar a la fase 1 la setmana
vinent. Així ho ha proposat
Salut i ara ho ha de confir-
mar l’Estat. Per a la resta de
la comarca es demana una
fase 0,5, que permetria fle-
xibilitzar algunes restric-
cions de la fase 0, com obrir
botigues sense cita prèvia,
però no encara les terrasses.
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“Ens va salvar quan va arribar, i
ens ha fet creure i somiar durant
dues temporades. Què faríem
sense el nostre special one, Jose
Solivelles? Una temporada més li-
derant l'equip”. Així, amb un
missatge al perfil de Twitter, l’EC
Granollers anunciava dilluns pas-
sat la renovació del tècnic saba-
dellenc. Sota les seves ordres,
els blancs han completat una de
les millors campanyes de la seva
història recent a Tercera.

De fet, només una mala ratxa
de set derrotes en vuit partits a
principis d’aquest any ha evitat
que el conjunt de la capital es
guanyés el dret a lluitar per pujar
a Segona B. L’ECG va ocupar po-
sicions de play-off entre entre el
novembre de l'any passat i mit-
jans del passat gener, i no deixa-

ria aquests llocs de privilegi fins
a la 20a jornada, quan va perdre
contra el Sant Andreu (2-1).

A banda de Solivelles, el club
també ha anunciat les renova-
cions del seu staff, de manera que
Jordi Peris, Marc Rey i Gerard
Daza seguiran al Municipal, igual
que el capità Ricky Alcántara,
Max Llovera, Víctor Morales i
d’Àlex Castillo. Qui no tornarà a
vestir la blanca el curs que ve serà

Sergi Besonias i Sergio Fernán-
dez, primeres baixes confirmades.

CONTINUÏTAT A LA UDM
I si Solivelles s’ha guanyat el cor
dels aficionats del Granollers, si
es parla de la UD Molletense,
des de fa més d’una dècada el
nom que apareix és el d’Antonio
Filgaira. El tècnic també va con-
firmar la renovació i complirà la
seva dotzena temporada al club. 

La campanya 2019-20 dels blancs ha estat excel·lent. Foto: ECG

Jose Solivelles renova i seguirà
a la banqueta de l’EC Granollers
» El conjunt de la capital anuncia altes i baixes per al curs que ve
» Antonio Filgaira arribarà a la seva 12a temporada a la Molletense

Temporada acabada 
per al sènior A del CB Mollet

Des de fa tot just
una setmana, el
CB Mollet sap que
la temporada

2019-20 també s’ha acabat per al
seu primer equip masculí. Di-
vendres passat, la Federació Es-
panyola de Bàsquet (FEB) va
emetre un comunicat donant per
acabada també la lliga EBA (fal-
taven cinc jornades de la fase re-
gular per jugar-se més les poste-
riors fases d’ascens) i anunciant
que els sis millors equips de ca-
dascuna de les conferències pu-
jarien a LEB Plata.

Aquesta decisió descarta el
CBM per a l’ascens, de manera
que aquest somni haurà d’espe-
rar una temporada més. I és que
tot i que el CB Vic hauria renun-
ciat a pujar, segons va informar
L’Esportiu, per raons econòmi-
ques, el CB Tarragona, el CB
Igualada, el CB Quart i l’UBSA
tindrien prioritat per reclamar
aquesta plaça a LEB Plata (sem-
pre seguint aquest ordre).

Els de Josep Maria Marsà
tanquen definitivament el curs
2019-20 en el tercer lloc amb un
saldo de 14 triomfs i 7 derrotes.

La primera cursa: Eli Gordón
acaba la Desconfina viRace

ATLETISME4Diumenge passat,
quan tot just havia passat una
setmana d’ençà que es pot sortir
al carrer a fer esport individual-
ment, l’atleta montornesenca Eli
Gordón va participar en la seva
primera cursa en aquesta era
de la nova normalitat: la Des-
confina viRace.

La prova, organitzada per
Salomon i viRace, plantejava als
corredors i les corredores un re-
corregut lliure de cinc quilòme-
tres. Una appdels seus rellotges
serien els encarregats de com-
provar el temps i la distància, per

tal d’establir les classificacions.
Marta Galimany i Dustin Pinte-
ño van ser els més ràpids.

Gordón, que durant els me-
sos que dura el confinament ha
compartit en els seus perfils de
xarxes socials imatges en les
quals se la veu entrenant a casa
i de curses anteriors, va comple-
tar la prova en 26 minuts i 50 se-
gons. “Ha estat diferent perquè
no hi havia ningú al carrer, però
l’app m’anava motivant i al final
he pogut completar-la de forma
ràpida”, va explicar la de Mon-
tornès en declaracions a Som.

Alexia Putellas guanya 
la seva lliga més estranya

FUTBOL4Divendres passat, i de
la forma menys convencional
que es podia haver imaginat,
Alexia Putellas va saber que era
campiona de lliga. Una de les re-
solucions de la Federació Es-
panyola de Futbol (RFEF) res-
pecte del futbol femení va ser po-
sar el punt final a la lliga 2019-20
donant el títol al Barça, que des-
prés de 21 partits jugats tenia nou
punts de marge sobre les segones,
l’Atlético de Madrid.

Aquesta, doncs, és la quarta
lliga per a la jugadora de Mollet
i una de ben especial, ja que no
l’havia pogut alçar en les darre-
res quatre temporades, quan hi
ha hagut un títol per a l’Athletic
Club i tres de consecutius per al
conjunt colchonero.

La 2019-20 serà una tempo-
rada que la molletana no oblida-
rà fàcilment, ja que a banda del
títol també ha arribat als 300 par-
tits vestint de blaugrana.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Futbol sala | El molletà Manolo Moya entrenarà la Penya Esplugues
Dilluns passat es va conèixer el fitxatge de Manolo Moya per l’AE Penya Esplugues, de la Primera

Divisió femenina de futbol sala. El tècnic molletà fa un salt en la seva carrera després d’entrenar el
Manresa CFS, de Segona B masculina, club al qual havia arribat després de sis anys a Montpellier.
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

El Lliure ha posat en marxa la progra-
mació de ‘Lectures dramatitzades’, una ini-
ciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i es-
tan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

En els últims anys, Bad Bunny s’ha con-
vertit en el rei de la música urbana llati-
na. El porto-riqueny ho ha tornat a de-
mostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’es-
trena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una re-
copilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Música

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Reg-
ne Unit. Vint anys després de la seva des-
aparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viat-
gi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.
D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu

compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris
‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

Bona rebuda
Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

No t’ho perdis
Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artística-
ment amb el nom de Macaco, va començar de molt

jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va cre-
ar un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,

i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al
personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-
des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis

que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pul-
so de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...
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EL CONSELL DE LA SETMANA

HORARIS

És recomanable fer exercici en algun moment 
del dia, preferiblement no més tard de les 19 h

SOPAR LLEUGER

ACTIVITAT FÍSICA

RELAXACIÓ

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

i BENESTAR

La nostra vida quotidiana (la que teníem fins fa dos me-
sos) ha quedat completament alterada amb el confina-
ment. Per això no és d’estranyar que, tal com alerten els

experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre des-
cans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.
Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i

per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.
En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar

dormir durant el dia (les migdiades, de 20 minuts), llevar-nos i
anar a dormir cada dia a les mateixes hores, fer els àpats quan
toca, etc. És important, també, fer activitat física en algun mo-
ment, preferiblement no més tard de les set de la tarda. Pel
que fa al sopar, no ha de ser gaire abundant i han de passar al-
menys dues hores entre aquest àpat i el moment d’anar a dor-
mir. En aquest interval, es recomana allunyar-se de les panta-
lles i mirar de desconnectar de la feina i l’actualitat informativa.

Dormir bé durant la quarantena

Cal evitar dormir durant el dia, llevar-nos i anar a dormir 
sempre a la mateixa hora, fer els àpats quan toca, etc.

Les claus

S’ha de fer un sopar no gaire abundant i deixar 
que passin dues hores fins al moment de dormir

Entre el sopar i l’hora d’anar a dormir, cal allunyar-se 
de les pantalles i desconnectar de la feina i l’actualitat
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