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Una dona i la seva filla esperen du-
rant més de vuit hores una plaça a
l’avió comercial encarregat de re-
patriar alguns dels ciutadans atra-
pats al Senegal i a Gàmbia per la
Covid-19. Elles, com el Jaume Por-
tell, periodista especialitzat en eco-
nomia i relacions internacionals del
continent africà i autor del llibre Un
grano de cacao: perspectivas y fu-
turo de la agricultura africana, ne-
cessitaven tornar amb urgència al
seu país de residència. Però, a di-
ferència de Portell, elles no van re-
bre l’esperada trucada d’Iberia.

És per això que Portell ha po-
gut retratar a Línia Vallès la des-
esperació que viuen des de fa tres
mesos els ciutadans que s’han

quedat tancats al país africà espe-
rant que el consolat habiliti un vol
que els porti a casa. 

Aquest és el cas d’Ousmane
Signaté, un veí de Mollet que va
volar a Dakar (Senegal) el 14 de
març per assistir a l’enterrament
del seu pare. Signaté havia de
tornar el 23 de març al municipi,
però avui encara segueix a casa
dels seus familiars a Fodecounda,
un poble de la regió de Tamba-
counda, al Senegal. 

Signaté explica a Línia Vallès
que treballa de maquinista a Mont-
cada i Reixac, que es troba en un
ERTO  i que se sent abandonat pel
consolat espanyol. “Ens hem que-
dat fora de l’últim vol de repatria-
ció perquè la prioritat són els es-
panyols. Tant és així que ni ens han
trucat per informar-nos que no vo-
laríem. Jo tinc permís de resi-
dència a Catalunya i contribueixo

cada dia a l’economia del país”, la-
menta Signaté mentre recorda
que ell ha lluitat molt per aconse-
guir una residència a Mollet. 

Ha treballat durant quatre
anys al camp en circumstàncies ad-
verses i ara, per fi, té una feina dig-
na i està fent els tràmits per acon-
seguir reagrupar la seva família.
“Estic pagant religiosament el llo-
guer cada mes i les meves factures,
tot i estar atrapat a un altre conti-
nent. Tinc por perquè no sé quan
podré tornar i, si perdo la meva fei-
na, deixo 12 persones sense un plat
a taula”, diu, entristit, quan pensa
en l’efecte dominó que suposaria
que ell no pogués enviar diners
mensualment a la seva família. 

Segons l’informe del Banc
Mundial, publicat aquest abril,
les remeses “són la font econòmi-
ca vital perquè els països es des-
envolupin, però la recessió actual

causada per la Covid-19 ha pro-
vocat que moltes persones no pu-
guin enviar aquests diners a casa”.
A l’Àfrica negra les transferències
representen un 23,1% del PIB del
continent i al Senegal han signifi-
cat 2.482 milions d’euros del PIB

del 2008, una xifra que supera els
ingressos que reben anualment els
països empobrits en inversió es-
trangera, ajudes, bons i accions.
Això significa que la població del
Senegal depèn de les transferències
que envien els seus migrants. “El
marge de les xifres oficials sempre

és inferior a la realitat perquè una
part dels diners va per canals no
oficials”, posa de manifest Portell. 

Elhadji Signaté, veí de la Lla-
gosta i cosí d’Ousmane, també
està atrapat a Fodecounda. Ell tre-
balla a un Condis de Montcada i
Reixac i, de moment, la cadena de
supermercats li manté el sou.
“He vist com diversos coneguts
tornaven a França, en canvi el
consolat espanyol no ens està
ajudant a nosaltres. Si a mi em
deixen de pagar perquè no puc
anar al meu lloc de feina, catorze
persones es quedaran sense res.
No sé quan tornaré perquè no hi
ha vols programats”, explica. 

Aquesta és la realitat de les per-
sones que s’han quedat atrapades
a l’Àfrica des del tancament de
fronteres: missatges automàtics
per part de les companyies aèries
i del consolat i vols que no arriben. 

“Tinc por perquè 
si perdo la meva feina
deixo 12 persones
sense un plat a taula”

Vides truncades pel virus
» Línia Vallès parla amb dos vallesans que s’han quedat confinats al Senegal per la pandèmia
» Moltes economies familiars africanes depenen dels migrants que treballen a l’estranger

Ousmane s’ha quedat atrapat al Senegal sense poder tornar a Mollet. Fotos cedides

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 
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Em comença a pre-
ocupar molt l’actitud
d’alguns governants pro-

gressites que pensen que l’extrema
dreta desapareixerà o no farà mal si no
la mires i la ignores. O pitjor encara, que
tenen por i són incapaços de moure un
dit. Una cosa és no alimentar-la. L’altra,
deixar-la sempre fer.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El último paciente de la
UCI ha empezado a ha-
blar. Es madridista. Le he

dicho de broma que la primera frase
que le diga a su familia sea “Aupa Atleti”.
Se ríe. Entra su hijo. Después de dos
meses y medio sin hablar, dice: “Aupa
Atleti”. Me mira. Nos reímos. Se me sal-
tan las lágrimas.

@RoussDawson

Només un 5% de la
població de l’Estat té
anticossos del coronavi-

rus. Aquests són els primers resultats de
l’estudi de seroprevalença que està
fent el Ministeri de Sanitat amb la
col·laboració de les comunitats autò-
nomes. Per tant, no hi ha immunitat de
grup. 

No sé si s’entén que en
Montoro és el cas d’èxit:
el xaval que sense cap

referent ni suport es posa a fer vídeos
en català, ho peta descomunalment i
manté la llengua un temps més. El
problema real és en tots els que ni es
plantegen en cap moment fer res en la
seva pròpia llengua.

@AlbertLloreta@MarPoyato@Miquel_R

La lupa

per Gonzalo Plata (CCOO Vallès Oriental)

No hem de tenir por de la vida

Qui ens havia de dir, mentre ens disfres-
sàvem per Carnaval, que aquella cosa llu-
nyana que patia la gent de Wuhan havia
de confinar-nos a casa nostra dies després.
Que tindríem a sobre nostre la crisi sani-
tària més important que hem viscut des de
fa un segle. Que la gent de la nostra sani-
tat havia de posar-se en risc per cuidar de
nosaltres. Que la gent treballadora amb pit-
jors contractes i pitjors condicions labo-
rals seria qui ens trauria les castanyes del
foc. Que faríem una manifestació virtual
pel Primer de Maig. Que tornaria una cri-
si econòmica, amb més virulència, que fa-
ria trontollar tot. Qui ens ho havia de dir!

Aquesta crisi, per això, ens està do-
nant algunes lliçons que no hauríem
d’oblidar. Com la necessitat
de comptar amb unes admi-
nistracions públiques fortes i
ben dotades. Perquè, quan
han vingut mal dades, tot-
hom les hem mirat i hem de-
manat solucions. Hem ne-
cessitat el sistema sanitari.
Hem necessitat ajuts alimentaris, ajuts al
pagament dels serveis bàsics. Hem ne-
cessitat prestacions públiques per poder
tenir algun ingrés. I aquells que dema-
naven retallades d’impostos i serveis
públics han estat els primers a parar la mà
i demanar ajuda.

La crisi també ens ensenya que aquell
“mantra” que deia que aquí podíem dis-
senyar productes i fer que els fabriques-
sin al sud-est asiàtic, a canvi de drets i sa-
laris baixos, ha fet que no tinguéssim ca-
pacitat productiva per dotar-nos dels
EPIs suficients que ens protegien la vida.

Però, per sobre de tot, ens mostra les

conseqüències de les polítiques econò-
miques impulsades per governs de dre-
tes al nostre país, a Espanya, a Europa,
a les empreses i, fins i tot, als nostres pen-
saments. O no recordeu allò de gastar per
sobre de les nostres possibilitats? Aque-
lles polítiques ens han dut misèria i de-
sigualtat. Al bàndol contrari d’això, està
el que fa la gent normal: la solidaritat. Co-
sint mascaretes, anant a comprar per
aquells/es que no poden, animant cada
dia a les 20 h el personal sanitari que no
volen ser herois, que volen tenir les con-
dicions laborals i salarials dignes que es
mereixen.

Aquests darrers dies de desescalada
han emergit les realitats d’un conflicte de

classes que, encara que l’han volgut me-
nystenir o fins i tot enterrar, està més pre-
sent que mai. Mentre a les portes de Nis-
san a Montcada els seus treballadors i tre-
balladores fan una vaga estratègica per sal-
var el sector de l’automoció al nostre país,
amb EPIs i conservant les distàncies, fent
torns per evitar aglomeracions i, us re-
cordo, sense cobrar (les vagues no es co-
bren), la classe dominant surt al carrer de
la milla d’or de Madrid. Ho fan sense cap
mesura, amb pals de golf, per demanar la
protecció dels seus privilegis. També a la
Cerdanya, on existeix un confinament de
segona residència d’alt estànding.

Durant la crisi de la Covid-19, no pot
ser que li tinguem por a la vida, li hem de
tenir por a la malaltia, tal com sabem fer-
ho: aplicant el sentit comú. Complint amb
les recomanacions que ens fan els experts
i aplicant les màximes de la solidaritat i la
fermesa. Fermesa en la defensa dels nos-
tres drets, que d’aquesta crisi no sortirem
perdent. La gent autònoma, la gent tre-
balladora, els petits i mitjans empresaris
no serem arrasats com ho vam ser el
2008. Hem de ser solidaris i solidàries en-
tenent que en la diferència i en la diver-
sitat està la riquesa. Que no hi ha cap po-
sició o veritat absoluta. Que aprenem cada
dia d’aquesta malaltia i de les seves con-
seqüències. I que en sortirem plegats o,

simplement, no en sortirem.
A CCOO hem aplicat el

sentit de la solidaritat. Hem
assessorat gratuïtament mi-
lers de persones durant el
confinament. 700.000 per-
sones a Catalunya han estat
ateses per la gent del nostre

sindicat, que, una vegada més, no ha pre-
guntat què hi havia de “lo seu”, sinó què
calia fer per “lo nostre”.

Darrerament, he sortit de casa a aten-
dre les funcions sindicals que em perto-
quen i he vist massa gent mirant la resta
amb el cap cot, tapats amb mascaretes,
amb por del “no sigui que aquest em con-
tagiï”. Les societats amb por són sempre
víctimes dels “ismes” que al llarg de la his-
tòria han provocat més por, crueltat, po-
bresa... Ho torno a dir: no hem de tenir por
de la vida, hem de tenir-ne a la malaltia,
i això només ho cura el sentit comú. És a
dir, el sentit de les coses comunes.

Hem d’entendre que aprenem cada dia 
d’aquesta malaltia i de les conseqüències, 
i que en sortirem plegats o no en sortirem

Els semàfors

CDR de Granollers
El Comitè de Defensa de la República

(CDR) de Granollers ha sortit al carrer
per reclamar més seguretat i millores per

als sanitaris de l’Hospital de la ciutat.
“Els millors aplaudiments són unes bo-

nes condicions laborals”, van clamar.
pàgina 8

Hospital de Mollet
L’Hospital de Mollet s’ha convertit en el
primer centre hospitalari de la comarca

sense cap pacient ingressat per coronavi-
rus. El centre va donar l’alta als pacients

que quedaven en els darrers dies. Les
setmanes més crítiques ja han passat.

pàgina 18

Josep Monràs
Centenars de veïns exigeixen a l’alcalde
de Mollet, Josep Monràs, que revisi la
pujada de la factura de l’aigua, elimi-

nant l’impost de les escombraries. L’A-
juntament ha donat explicacions, però
de moment no ha accedit a valorar-ho. 

pàgina 10
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Desperfectes als correcans: 
Espai Gos posa deures a Monràs1

2
Alegria per partida doble: el CB Granollers 
i el CB Lliçà d’Amunt pugen a EBA

Quatre regidors de JxCat de la Garriga
abandonen el partit

Investigadores prematures: 
premi per a dues alumnes del Sant Gervasi

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

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

La societat no és conscient de
com està sent d’extenuant el te-
letreball dels professors de se-
cundària, una condició que, per
llei, seria voluntària sota la pro-
tecció de dades. Però, tot plegat,
resulta ser el contrari, pagant-se
un mateix la xarxa, la connexió
i els aparells. Cal atendre un per
un pares, fills i direccions sense
defallir, però amb la incertesa
de si els alumnes aprenen real-
ment alguna cosa, o si els fan la
feina tercers, la copien del “racó
del gandul” o si simplement fan
poca cosa. I, finalment, amb el
greuge que el conseller Bargalló
ordena que no calen tants co-
neixements, sinó “personalitzar”
l’esperit de l’escolar per, al final,
oferir un aprovat general enco-
bert. En fi, molta feinada per tal
que tothom passi de curs. Vin-
dria a ser com si a la seva llar fes
reformes, però al final no millo-
rés res. La frustració docent és
gegantina.

Un infern
per David Rabadà

Mania persecutòria
per Jordi Lleal 

Es defineix ‘mania persecutòria’
com una esquizofrènia para-
noide, que pateix aquella per-
sona que se sent perseguida,
turmentada, humiliada o ridi-
culitzada, amb un trastorn bi-
polar amb episodis depressius
greus. Serà que, sense entrar en
termes mèdics, també es podria
aplicar a aquelles persones que
la mania persecutòria la pro-
jecten sobre altres persones,
com és el cas d’alguns fiscals que
no paren de perseguir, humiliar
i turmentar els exiliats i presos
polítics, no només catalans,
presentant recursos de forma
continuada contra la sortida de
les presons per fer treballs so-
cials o cuidar familiars. I el go-
vern espanyol, que està en Ba-
bia o potser no s’atreveix a po-
sar ordre a la Fiscalia. 

Dolores Delgado, fiscal ge-
neral de l’Estat, està confinada? 

En el futur, tot el que està
passant a Espanya serà motiu

de profunds estudis jurídics,
veient com es transgredeixen
contínuament les normes i
procediments jurídics. Am-
nistia Internacional, el no-
vembre de 2019, va demanar
l’alliberament dels Jordis, ara
ho torna a fer i ha redactat un
informe, basat en el Dret In-
ternacional, en què afirma
que la sentència del Tribunal
Suprem se sustenta en vague-
tats sobre el delicte de sedició
i condemna la vulneració dels
drets a la llibertat d’expressió,
reunió, manifestació pacífica,
desobediència civil i protesta
obstructiva. La demanda, altra
vegada, de la llibertat imme-
diata de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez és demolidora per a
Espanya. Per ara, les autoritats
polítiques i judicials espanyo-
les no han mogut peça i sem-
bla que els Jordis ho tenen
magre. No en faran ni cas,
són uns covards!  

Les millors
perles

700 cases es queden sense llum després que un bou es rasqui el
cul amb la caixa de generadors que subministra l’electricitat
de tot un poble. Ha passat a Escòcia, on la propietària de l’ani-

mal ha acabat demanant disculpes en nom del bou a través de Fa-
cebook i l’ha justificat explicant que va tenir “un atac de picor”.

Un dels elements que hem de tenir sempre a mà en temps
de coronavirus és el gel desinfectant. Conscient d’això,
un dissenyador nord-americà ha creat un dispensador

semiautomàtic d’aquest líquid que es porta al canell i es dispa-
ra com si es tractés de les teranyines d’Spiderman.

Les videotrucades poden provocar moments molt incòmodes,
com ha passat a Zamora. Quan l’alcalde Paco Guarido (IU) esta-
va tancant la sessió telemàtica del Ple municipal, es va sentir cla-

rament com algú deia “¡Qué gilipollas es!”. Sembla que a la persona
que conviu amb el portaveu del PP al municipi no li cau bé el batlle.

517.000 euros per unes vambes. Aquesta xifra, que per a la
majoria de mortals és absolutament desorbitada, és el
preu pel qual s’han venut unes Air Jordan 1 signades pel

mateix Michael Jordan, que les va fer servir l’any 1985, quan va
debutar a l’NBA amb els Chicago Bulls.

Sembla que Donald Trump s’ha proposat dir-la més grossa cada
setmana. Aquest cop, ha admès en una roda de premsa que
s’automedica per prevenir el coronavirus amb hidroxicloroqui-

na, un fàrmac que no té l’aval dels metges. Podria tenir gràcia si no
fos perquè és el president del país amb més morts per la Covid-19.

A les xarxes

@__Ilich__: Queda demostrado que si la
policía te multa, te insulta o te pega, la
culpa es tuya por nacer en el barrio equi-
vocado.

@SergiMaranya: Pedro Sánchez i Inés
Arrimadas arriben a un acord per prorro-
gar l’estat d’alarma durant quinze dies
més.

#15DiesMés

@ignasisabater: Si aneu a algun bar, res-
taurant o comerç i hi veieu algun error, no
us poseu a gravar ni a fer fotos per penjar-
ho a xarxes. Parleu-ne amb els propietaris.

#Fase1ALaVista #ElsRicsEsManifesten



7 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com líniavallès.cat22 de maig del 2020



22 de maig del 2020

| 8

líniavallès.cat

Granollers

Per un desconfinament 
lliure de contaminació 

URBANISME4El confinament ha
fet reduir a mínims els desplaça-
ments, un fet que s’ha vist reflec-
tit en un descens sense precedents
dels nivells de contaminació a
Granollers. 

Per contra, aquesta desesca-
lada progressiva que estem vivint
“implicarà durant mesos el man-
teniment de diverses mesures per
evitar rebrots i comportarà canvis
en les dinàmiques de mobilitat
quotidianes, com és una reducció
del transport públic”,  considera
l’associació Granollers Pedala,
que promou la ciclomobilitat ur-

bana a l’àrea de Granollers. És per
això que, aquests dies, l’entitat tre-
balla activament perquè el dis-
tanciament social no es tradueixi
en un increment de l’ús del vehi-
cle privat. “És necessari que el
govern local s’afegeixi a aquesta
tendència i plantegi un pla de
xoc per ampliar i estendre l’espai
destinat a bicicletes i vianants del
municipi i les connexions amb al-
tres territoris”, demanen des de
Granollers Pedala. L’associació
proposa que el municipi tingui un
límit de velocitat genèric de 30
km/h, entre altres idees.  

Una de les propostes per ampliar les connexions en bici entre municipis. Foto: G.P.El CDR de Granollers protesta
per les condicions dels sanitaris
SOCIETAT4“Els millors aplaudi-
ments són unes bones condicions
laborals”. Amb missatges com
aquest i diverses pancartes, el
Comitè de Defensa de la República
(CDR) de Granollers ha sortit al
carrer per manifestar-se. 

L’acció, que va portar a terme
la setmana passada, tenia com a
objectiu reclamar més seguretat i
millores per als sanitaris de
l’Hospital de Granollers. És per
això que una dotzena de membres

del CDR van reunir-se davant
del centre hospitalari, on van
subjectar cartells respectant les
mesures de distància social, per
exigir que es millorin les condi-
cions laborals dels treballadors sa-
nitaris, els quals no cobren la
paga d’incentius des que van co-
mençar les retallades en sanitat
pública. “Ells s’ho han jugat tot per
nosaltres; és hora de demostrar
que la seva tasca és imprescindi-
ble”, van clamar els concentrats.L’acció de protesta. Foto: CDR

CULTURA4“Els museus són uns
espais segurs on la gent descobreix
les seves relacions identitàries
que necessita per recuperar la
normalitat”, explica la directora del
Museu de Granollers, Maria Fus-
ter, a Línia Vallès. 

La cultura de la ciutat s’ha
posat en marxa per tornar a ofe-
rir espais de desconnexió, conei-
xement i oci als veïns. Per exem-
ple, el Museu de Granollers ja ha
reobert les portes de les seves sa-
les aquest dimarts. Ara mateix, els
granollerins poden gaudir d’una
visita lliure a les instal·lacions i a
la nova exposició Objectes perso-
nals, d’Eïfam Rodríguez, que
s’havia d'inaugurar just quan va
començar el confinament. “Per
obrir el museu hem limitat la ca-
pacitat de visitants a l’equipa-
ment i hem marcat un recorregut
perquè la gent flueixi i no es que-
di concentrada en una mateixa
zona. És per això que durant
aquest mes no farem activitats i hi

haurà un equip de vigilància per
controlar que tothom respecta
les normes i no se supera l’afora-
ment”, detalla Fuster. 

D’altra banda, el director del
Museu de Ciències Naturals de
Granollers, Toni Arrizabalaga,
comenta a Línia Vallès que en el
seu cas obriran a la fase 2 perquè
tenen “moltes activitats i objectes
que la gent ha de tocar dins del
museu”. “Obrirem  amb un siste-
ma de reserves. Els tallers i les vi-

sites al planetari seran per grups
molt reduïts”, afegeix. 

Els Cinemes Edison, si tot va
bé, obriran dilluns 8 de juny amb
un doble repte: “A l’estiu no hi ha
estrenes i hem d’aconseguir fer
una cartellera prou seductora per
aconseguir que la gent surti de
casa després d’un confinament”,
diu el seu director, Martí Pujadas,
qui alhora estudia amb l’Ajunta-
ment com fer possible l’històric ci-
nema a la fresca estiuenc.  

La primera visita durant la reobertura del Museu de Granollers. Foto: IG

La cultura es prepara per tornar
als carrers granollerins

» El Museu de Granollers ha reobert les seves portes aquest dimarts 
» Els establiments culturals estudien com conviure amb les mesures

La Font Verda | Les rampes mecàniques ja estan en marxa
Granollers ha posat en funcionament les rampes mecàniques de la Font Verda, les

quals permeten superar el pendent de l’11% que hi ha en aquest carrer i facilitar així
l’accés als equipaments que hi ha a la part alta de la ciutat per a moltes persones. 

Adeu a Manel Navarrete,
l’impulsor de la ràdio local

OBITUARI4Els granollerins i fran-
quesins estan de dol. Aquest di-
mecres s’han acomiadat de Manel
Navarrete, un dels impulsors de la
Ràdio i Televisió de Granollers. 

Navarrete ha mort als 80 anys
després de lluitar contra una llar-
ga malaltia. Va néixer a Barcelona,
però quan tenia tres anys va passar
a ser un veí més de Granollers. 

La passió per la ràdio de Na-
varrete el va convertir en un tècnic
de ràdio i televisió referent a la co-
marca. Tant és així que l’any 1981
va ser un dels membres partici-
pants en la fundació de Ràdio Gra-

nollers. Més tard, va formar part de
l’equip de creació de la televisió lo-
cal i de la Radiotelevisió Cardedeu.
Durant la seva trajectòria també va
impulsar la creació de diverses
emissores municipals, com les de
Sabadell o Caldes, entre d’altres. A
més, Navarrete ha estat involucrat
en la política local, sent regidor a les
Franqueses del 1979 al 1983. 

Ara mateix, era un soci actiu de
l’Associació Excursionista de Gra-
nollers i de l’Agrupació Sardanis-
ta i estava implicat amb el Centre
Cultural de Marata de les Fran-
queses, on residia actualment. 
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SOCIETAT4El col·lectiu Espai
Gos ha demanat a l’Ajuntament
de Mollet que solucioni les di-
verses mancances observades
als cinc correcans de la ciutat. 

Des de fa uns mesos Espai
Gos fa un seguiment dels pipi-
cans i una de les principals man-
cances que ha registrat és que les
fonts d’aigua a molts parcs ca-
nins no funcionen. Concreta-
ment, les zones de gossos de
Sant  Agustí, Santa Rosa i plaça
de la Constitució-Avda. Badalo-

na no tenen aigua. Alguns veïns
del municipi s’han queixat d’a-
quest fet per xarxes socials: “A
l’hora de treure el gos hem de
sortir amb motxilla d’excursió”,
lamenta una molletana. 

El col·lectiu també ha posat
de manifest que el parc de gos-
sos del Cementiri-Plana Lledó es
troba sense bosses de recollida
d’excrements als dispensadors;
que al pipicà de Sant Agustí-San-
ta Rosa hi ha un forat al tancat
per on es poden escapar els gos-

sos i forats al paviment; que
l’espai de plaça de la Constitució-
Avda. Badalona està enfangat;
que al  pipicà de Ca l’Estrada hi
ha un banc de sorra a l’entrada
del correcà; que l’espai d’esbar-
jo d’Avda. Tir Olímpic no té
il·luminació; i que la porta del
correcà del Cementiri  no  tanca.

D’altra banda, Espai Gos ha
exigit que es rectifiquin els con-
sells d’higiene dels pipicans:
“Les potes dels gossos no s’han
de rentar amb lleixiu diluït”. 

Desperfectes als correcans

CAMPANYA4“Dí no a la subida
de la factura del agua y que el
Ayuntamiento de Mollet revise el
aumento”. Sota aquest lema, fa
cinc dies que circula una petició a
Change.org que exigeix que “se
suprimeixi l’impost de les es-
combraries de la factura de l’ai-
gua”. Ara mateix, aquesta missi-
va ja l’han firmat més de 300
veïns del municipi, entre els quals
hi ha la PAH de Mollet que, al-
hora, és l’entitat promotora d’a-
questa petició adreçada al go-
vern de Josep Monràs. 

Segons la PAH de Mollet, els
grups municipals estan utilitzant
aquest increment, d’aproxima-
dament un 15% a la factura de l’ai-
gua que es cobra conjuntament
amb la taxa de recollida de resi-
dus, per començar una guerra po-
lítica, “quan som la gent del carrer
qui pateix les seves polítiques
d’interessos”. És per això que
Mollet en Comú posava el crit al
cel fa dues setmanes i les xarxes

s’omplien de queixes de veïns
per la pujada. 

Ara, l’Ajuntament vol aclarir
la confusió que ha generat aquest
rebut del primer trimestre del
2020. Des del consistori han in-
format que l’increment en el re-
but es deu a l’augment de la taxa
d’escombraries que fixa el Con-
sorci de Residus del Vallès Orien-

tal “per tal de millorar els seus
serveis”. També han recordat
que els tributs venen acompan-
yats de bonificacions per a aque-
lles persones que ho necessitin i
defensen que a Mollet hi ha una
àmplia xarxa de protecció social
que pot cobrir fins al 95% de la
taxa i que el seu pagament es pot
fraccionar durant sis mesos.

La imatge que acompanya la petició veïnal. Foto: Change.org

Volen que  Monràs suprimeixi
l’impost de les escombraries

» Centenars de veïns exigeixen una revisió de la factura de l’aigua 
» L’Ajuntament dona explicacions sobre l’increment del 15%

Art | Una molletana guanya un premi europeu de disseny
La molletana Helena Rabal, graduada en Disseny de Moda per l’Escola Superior

de Disseny, ha guanyat el tercer premi en l’última edició del concurs europeu
Apolda European Design Awards (Alemanya), valorat en 5.000 euros.

350 consultes en dos dies 
a l’Oficina d’Ajuts Covid-19

CRISI4 350 consultes són les
que han fet els veïns de Mollet du-
rant els dos primers dies de fun-
cionament de l’Oficina d’Ajuts
Covid-19, que ha obert l’Ajunta-
ment recentment. 

El consistori ha creat aquest
espai per donar informació i tra-
mitar els ajuts locals aprovats en
el Pla per a la protecció social, la
reactivació econòmica i l’impuls de
l’ocupació. Ara mateix, l’Oficina ja
ha concretat 113 cites presencials. 

Una de les ajudes consisteix a

donar 250 euros, de manera di-
recta, a les famílies que ho neces-
sitin. Aquest ajut ha generat mol-
ta inquietud a l’Associació de Fa-
mílies Nombroses de Mollet,
AFAN. L’entitat ha explicat que
“per rebre l’ajuda les famílies es-
tan obligades a donar consenti-
ment a Serveis Socials perquè in-
vestigui els seus comptes”.
“Aquesta regulació deixarà moltes
famílies enrere”, diu AFAN. Un
90% de les 9.500 possibles bene-
ficiàries, segons els seus càlculs.

L’Oficina d’Ajuts és al Centre Cultural La Marineta. Foto: Aj. de Mollet
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EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Parets portarà a votació al pròxim
ple del 28 de maig una proposta
que preveu la creació d’un insti-
tut escola a l’espai Lluís Piquer. 

La proposta neix d’un con-
veni que estableix la Generalitat
de Catalunya amb l’Ajuntament
paretà. Aquest institut escola
suposaria la fusió de l’escola
Lluís Piquer amb l’institut la
Sínia, que actualment funciona
amb barracons. Durant la co-
missió informativa de l’àrea d’E-
ducació de l’Ajuntament s’ha
explicat que el conveni proposa
construir un nou edifici al costat
de l’actual escola Lluís Piquer,
concretament a l’espai que que-
da enmig de l’escola i la zona po-
liesportiva. L’institut escola con-
sistiria en un únic projecte edu-
catiu que compartiria un mateix
equip directiu. És a dir, que es
convertiria en un sol centre que
oferiria ensenyament des de P3
fins a 4t d’ESO. 

Des de la comissió també han
comentat que el cost d’aquesta fu-
sió l’assumiria en un 90% la Ge-

neralitat i que suposaria una in-
versió d’1.800.000 euros. 

“Aquest projecte, que ha de
ser un projecte educatiu de mu-
nicipi, posaria fi a la problemà-
tica arrossegada durant tants
anys dels mòduls on hi ha l’ins-
titut la Sínia. Per al govern, l’ins-
titut escola és la prioritat d'a-
questa legislatura”, ha afirmat la
regidora d’Educació, Comuni-

cació i Salut, Casandra García,
durant la comissió informativa.
García ha valorat positivament
aquest conveni amb la Genera-
litat, perquè  “és una molt bona
oferta educativa pública poder
oferir a les famílies una conti-
nuïtat en un mateix centre”. 

La idea, segons García, és te-
nir l’institut escola en marxa el
setembre de l’any 2022.

L’espai on es podria construir el centre fusionat. Foto: Escola Lluís Piquer

Es fusionaran l’escola Lluís
Piquer i l’institut la Sínia?  

Covid-19 | Un dissenyador paretà promou el comerç local 
El dissenyador paretà Marc Vila ha engegat una campanya per xarxes socials per pro-

moure el comerç local. Ho fa amb el lema “Ara més que mai compra a Parets”, un logotip 
i un mapa interactiu que mostra tots els establiments de proximitat del municipi.  

L’Autocomedy paretà 
o un bitllet de retorn al passat 
OCI4Al capó d’un Toronado hi ha
una parella abraçada, una nit es-
trellada de fons i una gran panta-
lla que mostra Humbhrey Bogart
dient a Ingrid Bergman “sempre
ens quedarà París”. Aquesta és la
imatge que ens han deixat les
pel·lícules dels cinemes a la fresca
dels anys quaranta, on els prota-
gonistes eren els cotxes. Ara, la Co-
vid-19 ha propiciat que torni
aquesta manera romàntica de gau-
dir de l’art. 

Parets s’estrenarà en aquesta
moda amb un Autocomedy el prò-
xim dissabte 6 de juny. A les nou del

vespre, els paretans podran anar al
Camp de Futbol Municipal amb els
seus cotxes i gaudir d’un espectacle
d’humor en viu. L’Ajuntament del
municipi i MPC Management han
treballat conjuntament per crear
aquest nou format d’espectacle cul-
tural: monòlegs des del cotxe. 

L’artista que pujarà a l’escena-
ri en aquesta estrena serà Andreu
Casanova, monologuista resident
del Club Capitol de Barcelona. Els
veïns podran seguir l’espectacle a
través d’una freqüència de ràdio
predeterminada i el showen directe
es projectarà en una gran pantalla. 
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Martorelles | Sant Fost

Arrenca una nova campanya
de prevenció d’incendis

SANT FOST4Com cada any quan
la primavera encara la seva rec-
ta final, l’Ajuntament de Sant
Fost posa en marxa la campanya
de neteja de les parcel·les de les
cases i dels edificis per tal de ga-
rantir mesures de seguretat i hi-
giene i prevenir possibles incen-
dis durant els mesos d’estiu.

El consistori ha establert com
a data límit el dia 15 del mes que
ve (tenint en compte que l’avís és
de dilluns passat es dona gairebé
un mes de marge per fer-ho) i, un
cop feta, cal enviar una fotogra-
fia, indicant el nom i l’adreça a
serveistecnics@santfost.cato bé

per instància a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania.

Els requisits que tothom ha de
complir són tenir una tanca pe-
rimetral, mantenir la finca neta
residus, assegurar que la vegeta-
ció de més de 15 centímetres de
diàmetre de tronc no sobrepassi
els límits de la parcel·la i mante-
nir les piscines en condicions
adequades per evitar la concen-
tració de mosquits.

Igualment, l’Ajuntament tam-
bé ha començat a desbrossar al-
gunes zones amb vegetació i ha
tornat a posar en marxa el man-
teniment de parcs i jardins.

PLE MUNICIPAL4Dilluns passat
l’Ajuntament de Martorelles va
dibuixar les principals línies
d’actuació de la resta d’aquest
mandat, és a dir, dels pròxims
tres anys. El Ple celebrat dilluns
passat de forma telemàtica va
servir per aprovar el Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) que
s’allargarà fins al 2023 i que
contempla, entre altres, la cons-
trucció d’un pavelló o diferents
obres per ampliar els serveis
que es presten actualment a la
Masia de Carrencà. 

El PAM aprovat dona un to-
tal de 12 milions d’euros que es

podran invertir durant els prò-
xims tres anys i va poder ser
aprovat gràcies als vots de l’equip
de govern i l’abstenció d'Units

per Martorelles, ja que tant el
PSC com els comuns van vo-
tar-hi en contra.

L’alcalde Marc Candela va
defensar el PAM dient que les in-
versions surten d’un procés par-
ticipatiu, com durant el mandat
anterior, mentre que l’oposició va
criticar que la major part de les in-
versions seran urbanístiques.

Més enllà de l’urbanisme i
els equipaments, altres aspec-
tes que l’Ajuntament vol abor-

dar en el futur immediat són la
millora de la recollida d’es-
combraries porta a porta (pel
que fa a medi ambient), la pro-
moció del comerç local i donar
prioritat a la contractació de ve-
ïns per ocupar llocs de treball
públics (dos aspectes de l’eco-
nomia) i la promoció de l’esport
local i l’ampliació de l’oferta cul-
tural martorellesenca (algunes
de les actuacions en l’àmbit de
la cultura i el lleure).

La sessió d’aquest mes es va celebrar dilluns passat. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles tindrà un nou
pavelló en aquest mandat

Martorelles | Les terrasses podran tenir més taules
Abans-d’ahir l’Ajuntament de Martorelles va anunciar que els propietaris de bars
i restaurants podran ampliar la terrassa sense cost addicional per tal de garantir
les mesures sanitàries. Si no ho volen, pagaran la meitat de l’import de la taxa.

L’abstenció d’Units 
per Martorelles va ser 
clau per poder tirar
endavant la votació
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Montmeló | Montornès

Montornès recupera 40.000
euros per reciclar bé

MEDI AMBIENT4A principis d’a-
questa setmana, l’Ajuntament
de Montornès anunciava que ha
pogut recuperar més de 40.000
euros del cànon de la fracció or-
gànica que paga a l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) grà-
cies a la millora del reciclatge du-
rant el 2019.

Això significa també que,
per segon any consecutiu, el
consistori recupera una bona
part de les taxes que paga; tot i
això, les xifres de finals del 2019
van ser sensiblement millors
que les de l’any anterior, ja que

aleshores l’ARC va retornar uns
25.000 euros al consistori.

Tant al 2018 com al 2019 es
va recollir al municipi pràctica-
ment la mateixa quantitat de
matèria orgànica, unes 816 tones.
Tot i això, segons les dades més
recents, el tant per cent de resi-
dus de matèria orgànica mal re-
ciclats va passar del 25% al 5%
durant la segona meitat de l’any
passat. La millora ha coincidit
amb l’eliminació dels contenidors
soterrats i de càrrega posterior i
el canvi al sistema de càrrega la-
teral implantat el passat juny.

DESCONFINAMENT4Si fa una
setmana el Departament de Sa-
lut havia demanat que la part
més occidental de la comarca (el
Baix Montseny) passés a la fase
1, la petició que s’ha fet aquesta
setmana al ministeri de Sanitat
inclou la totalitat del Vallès. Pas-
sar de fase, en el cas de Mont-
meló, significaria també el final
de les restriccions horàries per
sortir al carrer, ja que actualment
al poble hi viuen menys de
10.000 persones.

A aquesta llibertat d’horaris
per passejar cal sumar-li tota la
resta de flexibilitzacions que in-
clou aquesta fase: les reunions en
domicilis d’un màxim de 10 per-

sones estarien permeses, de la
mateixa manera que podrien

obrir les terrasses, amb un mà-
xim del 50% de la capacitat i fent
que es respecti el distanciament.   

Falta, doncs, que el ministe-
ri que lidera Salvador Illa res-
pongui les demandes de la Ge-
neralitat, que arriben després
que la situació a la regió sanità-
ria metropolitana Nord (on és el
Vallès Oriental) hagin millorat
encara més en els darrers dies.

A banda de Montmeló, al-

tres municipis de la comarca on
també hi hauria aquesta llibertat
de moviment sense franges ho-
ràries serien Sant Fost, l’Ametlla,
Lliçà de Vall, Martorelles i tota la
zona del Baix Montseny. No la
podrien gaudir, i en aquest sen-
tit haurien de seguir com fins ara,
municipis com Montornès, la
Garriga, Parets, les Franqueses i
les dues ciutats amb més pobla-
ció, Granollers i Mollet.

Actualment, a Montmeló viuen menys de 10.000 veïns. Foto: Aj. de Montmeló

Les restriccions horàries poden
acabar-se dilluns a Montmeló

Montmeló | Un veí centenari: l’aniversari d’Eloy Guerrero
Abans-d’ahir va ser l’aniversari d’Eloy Guerrero... però no un de qualsevol, ja que
va complir 100 anys. L’home (pare de quatre fills i que té nets i besnets), que viu

a la residència Can Dotras, va celebrar el seu segle de vida amb la seva família.

La fase 1 permet que es
facin reunions de fins 
a 10 persones i que
reobrin les terrasses

Una de les zones de contenidors del poble. Foto: Aj. de Montornès
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La Llagosta |Santa Perpètua

La Llagosta recupera 
el mercat ambulant setmanal
COMERÇ4Aquesta setmana, sí.
Després de l’estira-i-arronsa de
fa uns dies, quan els paradistes
van decidir que no acceptaven la
ubicació proposada per l’Ajun-
tament per col·locar les parade-
tes del mercat ambulant set-
manal, ahir al matí, després de
més de dos mesos sense fer-se,
va tornar a celebrar-se.

Un total de 18 parades on es
podien comprar productes d’a-
limentació es van instal·lar de
forma provisional al carrer de
l’Estació, a tocar de l’Institut
Marina. Com ja s’havia avisat fa

uns dies, l’accés al mercat esta-
va controlat, ja que a l’interior del
recinte no podia haver-hi més de
80 compradors, per tal garantir
el distanciament social i evitar
possibles contagis.

L’entrada s’havia de fer pel
carrer de l’Estació (era obligatori
que tothom portés mascareta)
mentre que la sortida estava
habilitada al carrer de Montser-
rat Roig. L’Ajuntament va des-
tacar que en cap moment es
van superar els 10 minuts de cua
i que el matí va transcórrer sen-
se cap mena d’incident.

SOCIETAT4Ja som a les portes
de passar a la fase 1 del descon-
finament (tot apunta que el go-
vern central donarà llum verda a
fer-ho dilluns que ve), però en
aquests dos mesos i escaig d’en-
çà de l’inici del coronavirus, la Po-
licia Local de Santa Perpètua ha
multat més de mig milers de
veïns i veïnes del poble per in-
complir les normes dictades per
l’estat d’alarma. Exactament, el
nombre de denúncies interpo-
sades pels agents entre els dies 18
de març al 17 de maig (diumen-
ge passat) s’eleva a 534, tot i que
el nombre d’identificats ja as-
cendeix a 1.286.

Prop del 60 per cent de les
multes (317), però, corresponen
al primer mes, de manera que la

lectura que es pot fer és que a
mesura que han anat passant les
setmanes, la immensa majoria
de la població s’ha anat cons-
cienciant de la necessitat de
complir les directrius sanitàries
i de seguretat dictades per les au-
toritats.

Més enllà d’aquestes san-
cions, la Policia també ha de-
tingut tres veïns, dos dels quals

també van ser arrestats durant
els primers 30 dies. Totes aques-
tes detencions van ser per rein-
cidències en l’incompliment.

De fet, la intenció de l’Ajun-
tament és que la Policia Local du-
gui a terme una tasca molt més
pedagògica que no pas sancio-
nadora. Aquest extrem va ser
més evident que mai al comen-
çament de la pandèmia.

Un control de la Policia Local. Foto: Aj . de Santa Perpètua

Més de 530 veïns de Santa
Perpètua multats en dos mesos

La Llagosta | Nou concert virtual de l’EMM
L’Escola Municipal de Música de la Llagosta oferirà, aquesta
tarda, el seu tercer concert virtual. La cita arrencarà a les sis

de la tarda i es seguirà a través del seu perfil de Facebook.

Més de la meitat de les
sancions de la Policia 
es remunten al primer
mes de l’estat d’alarma
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COMARCA4Entre dimarts pas-
sat i ahir es va celebrar, de for-
ma virtual, l’edició d’enguany de
la fira Guia’t, una iniciativa del
Consell Comarcal que ofereix
informació de centres, propos-
tes formatives, eines i recursos
per als joves.

La fira s’havia d’haver celebrat
a la Roca Umbert (Granollers)
però el coronavirus va obligar els
organitzadors a repensar-la per
no haver de suspendre-la.

L’edició del 2020
de la fira ‘Guia’t’,
en format virtual

CANOVELLES4Abans-d’ahir Can
Palots va anunciar que la seva
programació online giraria al
voltant d’un aspecte de la nostra
vida més necessari i que valorem
més que mai: els somriures.

Així, al seu portal web es po-
drà gaudir de tres propostes in-
fantils (Superbleda, una tria de
Contes amagats i Pianissimo
Circus) i tres més per a adults
(parts de Sit, del Tricicle, Giulietta
i Las fiestas de los pueblos).

Can Palots dedica
la setmana 
als somriures

SERVEIS4Des de fa uns dies,
l’Ajuntament de la Garriga es-
tudia la manera en la qual els
bars i establiments de restaura-
ció del poble puguin tornar a po-
sar les terrasses al carrer, fins i
tot ampliant-ne la quantitat de
taules i cadires per local.

El consistori, però, ha re-
marcat que això no significarà
que els veïns que vagin a peu ho
tinguin més difícil per caminar.

La Garriga estudia
com ampliar les
terrasses dels bars

LES FRANQUESES4Des de prin-
cipis d’aquesta setmana ja està
obert el Centre d’Atenció Pri-
mària de Corró d’Avall en les se-
ves noves instal·lacions, a l’Espai
Can Prat.

D’aquesta manera, el CAP
abandona el consultori local que
fins ara hi havia a l’edifici de l’A-
juntament i estrena un nou espai
de prop de 900 metres quadrats,
que estaran disponibles del tot
quan la pandèmia ho permeti.

El CAP de Corró
d’Avall ja funciona
en el seu nou espai

LLIÇÀ D’AMUNT4Tot i que bona
part de l’activitat al poble i a la
comarca continua aturada, això
no impedeix que se segueixin ce-
lebrant trobades del Consell
d’Infants. 

En aquest sentit, durant la
darrera reunió mantinguda amb
l’alcalde i el regidor d’Educació,
els més joves van explicar que
continuaran treballant telemà-
ticament en projectes com la
gratuïtat dels llibres escolars.

Continuen les
sessions del
Consell d’Infants

CULTURA POPULAR4Abans-d’a-
hir s’anunciava: enguany la Ga-
rriga no celebrarà la seva Festa
Major. Tenint en compte “la in-
certesa de l’evolució de la pan-
dèmia i de l'estat de les fases de
desconfinament” i després de
parlar amb les entitats, el con-
sistori ha decidit suspendre-la. Si-
gui com sigui, l’Ajuntament tre-
balla en una proposta alternativa
per als dies previstos.

Suspesa la Festa
Major d’enguany
de la Garriga

REIVINDICACIÓ413 alcaldes, re-
gidors i una trentena de perso-
nalitats de sectors com la cultu-
ra, el circ i els mitjans de comu-
nicació, entre altres, van signar
diumenge passat un manifest
per reivindicar el Baix Montseny
com “una realitat diferenciada”.

El poeta santceloní Pau Gener
i l’historiador bredenc Andreu
Pujol han estat els impulsors d’a-
quest text (que s’ha fet viral grà-
cies a la creació també de perfils
en xarxes socials com Twitter)
que ja compta amb la signatura
del periodista palauenc Eloi Vila,
dels actors Quim Masferrer i Fel
Faixedas (de Sant Feliu de Bui-
xalleu i Arbúcies, respectiva-
ment), del pallasso palauenc Tor-
tell Poltrona i de l’exdiputat Al-
bano-Dante Fachín, entre altres.

El manifest reivindica el Baix
Montseny com “una realitat so-
cial, econòmica i cultural que
transcendeix les fronteres pro-
vincials i comarcals legals” i re-
marca que els vincles entre els
municipis que el formen (actual-
ment repartits entre el Vallès
Oriental i La Selva) són “geogrà-

fics i històrics”. El text recorda
també els antecedents d’aquesta
reivindicació territorial, que es re-
munten a fa més d’un segle.

SANT CELONI, REFERÈNCIA
Un dels batlles que més s’ha
implicat en aquest moviment
incipient és Raül Garcia (Junts
per Catalunya), alcalde de Sant
Celoni, el municipi que passaria
a tenir el nucli de població més
important en el cas d’esdevenir
una nova comarca.

En un missatge de vídeo pu-
blicat al seu perfil de Twitter di-
jous passat, després que el Go-
vern anunciés que demanaria al
Ministeri de Salut que el Baix
Montseny passés a la fase 1 del
desconfinament (cosa que final-
ment no va acabar passant),
Garcia va anticipar alguns dels
punts dient que està satisfet per-
què la Generalitat reconegui “una
realitat que fa temps que reivin-
diquem i que vivim, la comarca
del Baix Montseny”.

Sant Celoni és la vila de referència del Baix Montseny. Foto: Aj. de Sant Celoni

Reivindiquen la “realitat
diferenciada” del Baix Montseny

L’Hospital de Mollet, primer
del Vallès sense cap positiu

CORONAVIRUS4Des d’abans-
d’ahir ja hi ha un hospital de la
comarca sense cap pacient in-
gressat per coronavirus: el de
Mollet. El centre va donar l’alta
als pacients que quedaven en els
darrers dies (en total el personal
del centre ha hagut de tractar
prop de mig miler de casos).

Pel que fa a l’Hospital de
Granollers, també dimecres es va
fer l’actualització dels pacients
ingressats; encara avui hi ha 23

persones amb coronavirus, a les
quals cal afegir els set pacients
que estan sent tractats a l’hotel
medicalitzat B&B. A la capital de
la comarca les altes acumulades
ascendeixen a 518, mentre que el
total de morts és de 90.

Per últim, a Sant Celoni no hi
ha hagut cap canvi en els darrers
set dies; l’Ajuntament va anun-
ciar que al centre de referència
del Baix Montseny encara hi
queda un pacient hospitalitzat.

Salut | Signatures per demanar una sanitat “digna del segle XXI”
Treballadors del sector sanitari han fet una crida a la consellera Alba Vergés i al ministre Salvador Illa

perquè les administracions signin un Pacte per la Sanitat. Mitjançant una campanya de recollida de fir-
mes al portal Change.org, demanen que tinguem una sistema sanitari “digne del segle XXI”.
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La notícia més esperada (per
partida doble) es coneixia ben en-
trada la nit de dijous passat: el CB
Granollers i el CB Lliçà d’Amunt
són equips de la lliga EBA. La co-
marca, doncs, tindrà tres equips
en el quart esglaó del bàsquet es-
tatal, ja que aquests dos se sumen
al CB Mollet, que fa molts cursos
que és en aquesta categoria.

“A l’ascens del sènior mascu-
lí cal afegir també el del femení,
que jugarà a Copa Catalunya el
curs que ve, i el del sènior B
masculí, que la temporada que ve
serà a Primera Categoria”, expli-
ca orgullós el director esportiu del
CBG, Toni Jané, a Línia Vallès. I
és que el club de la capital rep per
fi una recompensa que ja s’havia
guanyat fa sis anys, però alesho-
res va decidir renunciar per co-
mençar a dissenyar un nou pro-

jecte. “Els diners que gastàvem en
fitxes aleshores els vam destinar
a contractar entrenadors de re-
nom per a la base i potenciar-la”,
diu Jané, que veu com ara l’a-
posta ha donat fruits.

“Jugarem a EBA però amb
una inversió lògica, sense estirar
més el braç que la màniga”, afe-
geix el director esportiu, que de
moment no vol imaginar-se un
horitzó més alt. “Crec que ara com
ara l’EBA és la categoria que li co-
rrespon al club. El primer és es-
tabilitzar-nos aquí, ja hi haurà
temps més endavant per pensar
coses més grans. Som ambiciosos,
però prudents”, acaba.

I ben a prop de la ciutat, a
menys de cinc quilòmetres, tam-
bé estan celebrant un ascens his-
tòric. El coordinador esportiu
del CB Lliçà d’Amunt, Frank
Alonso, admet que estan “molt
contents” però que l’ascens a
EBA era “l’únic escenari en el
qual ens movíem en les darreres
setmanes”. Alonso tira la vista en-

rere i assegura que fa quatre
anys era impensable per al club
ser en categoria estatal, però que
la feina feta mereixia una re-
compensa que per fi ha arribat.

Alonso presumeix d’haver en-
ganxat el poble i d’haver-ho fet
amb una aposta decidida pel
planter. “En els darrers set anys,
diria, el treball de formació que
hem fet és enorme”, apunta, sa-
bedor que el el context econòmic
que es dibuixa en el futur imme-

diat, ser capaç de generar talent
serà més important que mai. El
coordinador reconeix que dona-
ran continuïtat a la plantilla i el
cos tècnic que s’ha guanyat l’as-
cens, però admet que a l’equip hi
haurà algunes cares noves.

NOVETATS EN EL FORMAT
La temporada 2020-21, doncs,
apunta a començar el mes d’oc-
tubre (abans també hi hauria,
com és habitual, la fase de grups

de la Lliga Catalana) però el que
ja se sap és que la conferència C,
on juguen els equips catalans
(més els balears i els aragonesos)
tindrà 36 equips que es dividiran
en tres grups.

Aquest fet, d’entrada, suposa
haver de fer menys desplaça-
ments durant la fase regular, tot
i que està per veure quins crite-
ris segueix la Federació Espanyola
de Bàsquet (FEB) a l’hora de
configurar aquests grups.

» El Club Bàsquet Granollers i el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt jugaran a la lliga EBA la temporada que ve
» L’esglaó més baix del bàsquet estatal canvia de format: tres grups de 12 equips a la conferència C

La temporada 2019-20 ha acabat de la millor manera: amb dos ascensos. Fotos: CBG i CBLA

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Futbol | Un grup de Mollet a Facebook amb aroma ‘vintage’
El molletà Miguel Ángel Catalán és l’impulsor del grup de Facebook Recuerdos de clubs y peñas en
Mollet, un espai virtual on es poden compartir i veure documents d’entitats històriques de la ciutat.

Catalán va dir a SomMollet que s’havia plantejat escriure un llibre, però que ho va descartar pel preu.

Alegriaperpartidadoble

| 20

Esports
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Amb més de vint anys de carrera plens d’èxits, Esto-
pa ja no necessita presentació. Des que els ger-
mans cornellanencs David i José Manuel Muñoz
van crear el seu grup l’any 1999, s’han convertit
en un dels noms més populars del panora-

ma musical espanyol: temes tan cone-
guts com La raja de tu faldao Ya no me
acuerdoels avalen. El 18 d’octubre de
l’any passat, coincidint amb la celebra-
ció del seu 20è aniversari, van estrenar
el desè àlbum: Fuego. Com a tants al-
tres artistes, la pandèmia del corona-
virus els ha obligat a aturar gires, ro-
datges de videoclips i tota mena
d’actes. Però això no ha estat prou
motiu perquè els Muñoz deixessin
de crear. Sota l’etiqueta #DesdeCasa-
ConMúsica, ja han publicat tres vide-

oclips gravats en confinament.

Tot i que es va publicar fa un any, Canto
jo i la muntanya ballad’Irene Solà s’ha con-
vertit en un dels llibres del confinament.
Després de col·locar-se entre els més ve-
nuts del Sant Jordi virtual, ara ha estat pre-
miat als European Union Prize for Lite-
rature 2020. Aquesta novel·la de Solà ce-
deix el protagonisme a les veus que ha-
biten entre Camprodon i Prats de Molló.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

El teatre barceloní El Maldà ha creat un
cicle onlineper mantenir-se a prop del seu
públic. Dilluns de merda és el títol d’a-
questa proposta, que aplega quatre pe-
ces teatrals gravades des de casa per deu
companyies que han actuat a la sala o ho
havien de fer en aquests mesos. La data
d’inici és el 25 de maig i la resta de capí-
tols aniran sortint els dilluns següents.

Teatre

Dilluns de merda
El Maldà

El grup de rock Ratpenat ha presentat
aquest mes de maig el seu segon àlbum
d’estudi, 50% Glam 50% Clavegueram
(Kasba Music). El disc conté onze cançons
que continuen amb la línia irreverent a
la qual la banda ens té acostumats. A més,
compta amb diverses col·laboracions
amb artistes com Morfi Grei de La Ban-
da Trapera del Río, entre d’altres.

Música

Aquesta nova sèrie de Netflix, que cons-
ta només de set capítols, està ambientada
a la dècada dels 40 del segle passat, l’è-
poca daurada de Hollywood. Narra la his-
tòria d’un grup de directors de cinema i
actors que volen aconseguir l’èxit a qual-
sevol preu. En definitiva, una mostra de
com funcionava (i potser com continua
funcionant) la indústria cinematogràfica. 

Pelis i sèries

Hollywood
Ryan Murphy

50% Glam 50% Clavegueram
Ratpenat

Canal Malaia
Un grup de joves catalans, entre els quals hi ha noms co-
neguts a les xarxes socials com Juliana Canet o Bru Este-
ve, han creat Canal Malaia. Es tracta d’una iniciativa digi-
tal nascuda amb l’objectiu d’aglutinar i potenciar el con-
tingut en català a espais com YouTube, Instagram o Tik-
Tok. La majoria d’adolescents i joves catalans són usuaris
habituals d’aquestes xarxes, però consumeixen sobretot
contingut en castellà, perquè n’hi ha molt més i té molta
més visibilitat que el que es fa en català. Per assegurar el

futur de la llengua, Canal Malaia vol que això canviï.

E S T O P AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser cantants de rumba catalana
Tenen una trajectòria de més de vint anys

Famosos

Estrenar tres videoclips confinats
S’emmarquen en el cicle #DesdeCasaConMúsica

L’èxit no els abandona
Els continua acompanyant una munió de seguidors fidels

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

|Maneater
Aquest videojoc permet als jugadors posar-se a la pell d’un tauró blanc i viure
les aventures pròpies del fons marí. Disponible per a PS4, PC, Xbox i Switch.Viu en línia

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TIPUS

Sanitat recomana les higièniques a persones sanes, 
les quirúrgiques a casos positius i les EPI a sanitaris

COM LA MANIPULO?

QUINA TRIO?

I DESPRÉS?

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

i SALUT

El coronavirus ens ha portat una nova companya de vida:
la mascareta. A hores d’ara, gairebé tothom té clar que
és un element molt útil per evitar contagis, però encara

continua generant molts dubtes que cal resoldre.
Tal com detalla el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de

mascaretes: les higièniques (són les de tela, recomanades per a
persones sanes), les quirúrgiques (recomanades per a persones
amb el virus o amb símptomes compatibles) i les EPI. Aquestes
últimes inclouen les FFP1, les FFP2 i les FFP3, i les han de fer
servir preferentment els sanitaris o altres persones que estiguin
en contacte amb casos positius o sospitosos de coronavirus.
Per posar-nos la mascareta, ens hem de rentar bé les mans

amb aigua i sabó o amb desinfectant, i l’hem d’agafar per les
gomes, sense tocar-ne la part interior ni l’exterior. Un cop po-
sada, ens hem d’assegurar que ens cobreix bé boca, nas i bar-
beta i que està ben ajustada. Per retirar-la, ens hem de rentar
les mans un altre cop i tocar només les gomes. Per últim, si és
d’un sol ús, la ficarem a una bossa i la llançarem a les escom-
braries; si és reutilitzable, la guardarem a la bossa on venia.

Mascaretes: com fer-ne un bon ús

Segons el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de mascaretes: 
les higièniques, les quirúrgiques i les EPI (FFP1, FFP2 i FFP3)

Les claus

Amb les mans ben netes i agafant-la per les 
gomes, sense tocar-ne l’interior ni l’exterior

Si és d’un sol ús, a una bossa i a les escombraries. 
Si és reutilitzable, dins la bossa on venia quan la vas comprar

Viu en línia
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