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20 anys

MOLLET pàg 10

Les primeres braves
i cerveses a les terrasses:
parlen els restauradors

PARETS pàg 12

Un grup de mares s’oposa a
unir la Lluís Piquer i La Sínia

MONTMELÓ pàg 16

El Circuit rep un premi per
les accions mediambientals

COMARCA pàg 3

El món de l’ensenyament
afronta la reobertura
amb crítiques i dubtes

ALPINISME pàg 20
Sergi Mingote recorda el primer
cop que va arribar al cim 
de l’Everest fa 19 anys

El Baix Vallès clama contra el tancament de Nissan pàg 17

Cop laboral

Granollersdecideix suspendre
laFesta MajordeBlancs iBlaus
Ho van anunciar ahir al vespre l’Ajuntament i les dues colles davant l’escenari que ha deixat la pandèmia pàg 8
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“Obrirem les nostres portes amb
seguretat, no som un laboratori”.
Aquest és el pensament compar-
tit pels més de 300 participants
del grup de Telegram Som Edu-
cació de Base, impulsat per les es-
coles bressol de Granollers. 

Després que el conseller Bar-
galló anunciés la reobertura, a par-
tir de l’1 de juny, de les escoles i
instituts que es trobin dins la
fase 2 per oferir un acompanya-
ment als alumnes, ajudar les fa-
mílies i donar un espai de suport
a l’alumnat que canvia d’etapa es-
colar, la directora de les escoles
bressol La Cabana i El Petit Prín-
cep (Granollers), Mireia Bataller,
va organitzar-se per plantar cara
a una reobertura “amb mesures
antipedagògiques” quan només
queden dues setmanes per acabar
el curs. Bataller treballa en un dels

espais més afectats pel retorn a les
escoles: les llars d’infants. “No-
saltres no existim per oferir un
servei de conciliació familiar o a
la comunitat. Nosaltres estem
aquí per vetllar pel bé dels in-
fants”, afirma contundentment. 

Ella i altres directors de les es-
coles bressol de Granollers han
impulsat el web www.somedu-
caciodebase.cat, que va entrar
en funcionament dimecres i re-
copila les adhesions de totes les
guarderies catalanes que, com
Bataller, es neguen a obrir en
aquestes condicions. “En som
centenars. Cada dia rebem més
trucades de centres desesperats
per la decisió de Bargalló”, asse-
gura Bataller.  

Sota un “així no” comença
aquest manifest, que denuncia
malestar, abandonament insti-
tucional i preocupació de molts
centres educatius davant les me-
sures preses per la Generalitat.
“Com ho fem per obrir la setma-
na que ve, agafar infants d’un any

i mig que porten tres mesos amb
les seves mares, que segurament
no volen separar-se d’elles, i tan-
car-los a una aula plorant sense
poder consolar-los perquè hem de
respectar les distàncies?”, es pre-
gunta Bataller.  

La preocupació ha arribat a
tots els cursos de la comarca. Fa
uns dies que la directora de l’Es-
cola Joan Abelló (Mollet), Anna
Duñach, s’organitza amb els di-
rectors dels centres de Parets i la
Llagosta per establir un protocol
d’actuació comú. “Ara mateix el
més important és saber quines fa-
mílies  portaran els seus fills a l’es-
cola. Esperem que siguin les mí-
nimes possibles”, explica, afegint
que hauran d’omplir un formulari
per garantir que tant elles com les
criatures estan sanes. “La veritat
és que tot plegat és un desgavell
i s’està fent amb moltes presses.
No acabo d’entendre per què és
necessari posar en risc la salut de
tota la comunitat només per obrir
les aules dues setmanes”, co-

menta Duñach, que es mostra
molt preocupada per la respon-
sabilitat que ha d’assumir. 

El director de l’Escola Mont-
seny (Mollet), Jesús Doñate, tam-
bé està angoixat. “Tot just ara
hem sabut quins mestres tindrem
actius per portar a terme la reo-
bertura. Tinc la sensació que ens

testegen per saber si estem pre-
parats per obrir al setembre. No-
saltres farem un pla de contin-
gència temporal perquè és inviable
tirar endavant la nostra escola
amb les mesures actuals”, detalla.
“Una escola que sempre ha buscat
que els alumnes s’estimin i estiguin
en contacte... Hauríem de canviar
tot el nostre discurs”, conclou.  

A Parets, la directora de la
Pompeu Fabra, Montserrat Sán-
chez, explica a Línia Vallèsque ha
rebut la notícia de la reobertura
amb molta angoixa. “Esperem
que el sentit comú faci que tin-
guem pocs alumnes. Som molts
els mestres que estem emprenyats
amb el Govern perquè els pares es
van assabentar al mateix temps
que nosaltres que obriríem. Si no
fos per l’Ajuntament de Parets i la
Inspecció d’Educació de la co-
marca, ens sentiríem deixats de
banda”, afirma, afegint que el
seu objectiu és tranquil·litzar els
docents i no posar en risc ningú. 

Óscar Rodríguez, un profes-
sor de l’Institut Antoni Cumellas
(Granollers), comparteix el sen-
timent de desinformació de Sán-
chez i el desconcert per aquest
retorn “precipitat”.“Bargalló ha
fet la carta als Reis: pocs alum-
nes per aula, distància i desin-
fecció constant. Però no ha dit
com aplicar-la”, resumeix una
altra mestra vallesana.

Retorn incert

“Tinc la sensació que
ens testegen per saber
si estem preparats per
obrir al setembre”

Les aules de 35 alumnes ara hauran de ser de 15 i s’hauran de respectar les mesures de distància física. Foto: Arxiu

» El món de l’ensenyament afronta l’anunci de la reobertura dels centres amb molts dubtes 
» Les escoles bressol granollerines impulsen una campanya que diu ‘no’ a fer-ho amb presses
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La lupa

per Francesc Reina

Veus trencades 

Els darrers que van sortir de la crisi de
2008 han estat els primers a patir l’actual
i, tal com va passar llavors, tornen a to-
car fons els qui mai van pensar que ne-
cessitarien ajuda. Les crisis afecten per de-
sigual, retiren d’un buf els hu-
mils. El virus de la pobresa as-
salta una infància sense ter-
rasses ni ordinadors, és hos-
til perquè desempara i apar-
ta. La condició indigent d’a-
questes lletres està basada en
fets reals, obre buits per ob-
servar l’infern, ara que tant està de moda
la vulnerabilitat. Hi ha qui té una relació
mínima amb la realitat, on la nit no s’a-
caba, són illes abandonades. Alguns,
embrutits de vi groller per oblidar il·lu-
sions; altres, bruts d’amor, plens de fan-
tasies i malsons que encenen la sang, s’a-
gafen als contes, cançons i llàgrimes.

Amagats al fons de la fila, artistes
d’un teatre sargit; no ho són per volun-
tat pròpia, desconeixen la satisfacció per-
què no la troben. Veus fracturades que
fan grinyolar la Justícia amb els seus ofi-

cis trastornats. Els salva una mica de re-
construcció en les seves memòries tren-
cades. Pot ser que José Antonio torni al
pis tutelat, que el Manuel demostri que
no el va segellar perquè estava deprimit.
Tant de bo que a Miguel li arribi, per fi,
la renda; que en Carlos vulgui anar a la
revisió mèdica; que bo que Alina deixi

de visitar homes i el Francisco es quedi
a la Clínica Mental. Que bo seria que
l’Antonio tornés a recordar el seu nom,
quina alegria que el Paco pogués sufo-
car l’angoixa de les males mares.

Deia en Borges a Història
de la Infàmia que criden
més l’atenció els perdedors:
“La caiguda o el pecat són mi-
llor ocasió que la virtut”.

Els últims seran els pri-
mers, comentà el papa Fran-
cesc a uns esportistes: ser

cuer, deia, és veure la bellesa en les coses
més petites, tractar d’acceptar els límits
amb serenitat, tenir clar cap a on ens por-
ta l’esforç. Jugar net, ser correctes i lle-
ials, i tenir gran respecte per l’adversari
és el triomf de la humilitat sobre el
triomfalisme del mal, que només busca
la visibilitat mediàtica. Amén.

El virus de la pobresa assalta una infància
sense terrasses ni ordinadors, és hostil 

perquè desempara i aparta

El cas d’abusos sexuals
de l’Aula de Teatre de
Lleida evidencia nova-

ment la necessitat d’allargar el termi-
ni de prescripció d’aquests delictes. Les
entitats que treballen amb les víctimes
fa temps que demanen una llei per
aconseguir-ho i evitar la impunitat
dels depredadors sexuals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi m’agrada moltís-
sim aquesta facilitat per
a cancel·lar artistes i es-

criptors per masclistes que us im-
pregna d’una personalitat pulcríssi-
ma, però als vostres amigots els rieu les
gracietes perquè “he he, ho diu de
broma, ell és aixís”. Revisem-nos primer
en una ràtio de 10 km.

Aquí la veu de l’expe-
riència després de dues
setmanes de fase 1: us he

de dir que és normal que els primers
dies veieu caos i aglomeracions per tot
arreu. És un efecte shock, per contrast.
Després ho anireu normalitzant. (Però
porteu mascareta i no us toqueu). (En-
tre vosaltres).

Cesen Pérez de los Co-
bos per escriure infor-

mes policials de ficció
que apunten a persones del govern es-
panyol. Va fer el mateix amb l’1 d’oc-
tubre i contra els Mossos d’Esquadra,
i amb el mateix objectiu: destruir per-
sones i institucions. En aquella ocasió
el van ascendir.

@gerardgomezf@_MariaCliment@abigailarmen @AlvaroMunyoz

Els semàfors

Generalitat
El món de l'ensenyament afronta l'a-

nunci de la reobertura dels centres amb
molts dubtes. Les escoles bressol grano-

llerines han impulsat una campanya
que diu 'no' a fer-ho amb presses i que

ja suma centenars d’adhesions. 
pàgina 3

Roger Bellavista
El defensa franquesí, històric de l’EC
Granollers, ha decidit penjar les botes

després de tancar la seva carrera al club
del seu poble. La seva última tempora-
da, a més, ha estat inoblidable, ja que el
seu equip ha pujat a Primera Catalana. 

pàgina 20

Nissan
El gegant asiàtic ha anunciat que des-

mantellarà les seves seus de Catalunya,
cosa que ha generat una allau de críti-

ques. El Baix Vallès està particularment
afectat pel tancament de la planta de
Montcada, on treballen molts veïns. 

pàgina 17
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Retorn incert: el món de l’ensenyament
afronta la reobertura amb dubtes1

2
Vides truncades: parlem amb 
vallesans atrapats a l’Àfrica pel virus

Adeu a Conchi Caruda, una lluitadora 
granollerina molt estimada

L’Autocomedy paretà 
o un bitllet de retorn al passat

Montornès Animal neix 
per “remoure consciències”

El + llegit líniavallès.cat

3
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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

En el año 2012, en plena crisis, el
Gobierno subió el IVA de pelu-
querías del 8 al 21 por ciento.
Ahora, con este IVA desmesu-
rado y solo pudiendo atender a
una clienta por peluquera bajo
una menor plantilla ante las me-
didas de seguridad, muchos de
nuestros centros están abocados
a un cierre sin remedio bajo las
consecuencias que ello conlleva;
es decir, autónomos y emplea-
dos a la calle. Hace años que pe-
dimos una rebaja de este impu-
esto y, si no nos lo aplican,
muchos centros entraran en una
UCI con muy poca o ninguna
perspectiva de salvarse.

Peluquerías
per Maribel Estrada

El silenci m’acompanya
per Jordi Lleal 

Aquests dies de confinament, a
casa estant, m’han servit per
sentir sons que abans, amb el
brogit del tràfic i els sorolls de
l’activitat veïnal, no havia aper-
cebut. Com si de sobte m’ha-
guessin posat un sedàs que fil-
trés uns sorolls desagradables
i deixés passar sons plaents. Ara
capto com refilen les merles, els
parrups dels coloms, el xerro-
teig de les orenetes, el cant
dels rossinyols, la xerrameca de
les cotorres que, lleugeres, pas-
sen volant, els miols dels gats i
algun lladruc escadusser del
gos del balcó veí.

No puc pas escoltar l’explo-
sió primaveral de les flors del
badiu i els fruits del llimoner i
el micaquer, però sí que tinc
prou temps per contemplar
com van florint. En el silenci
que m’acompanya, puc escoltar
la meva música preferida, sigui
clàssica o lleugera, i llegir uns lli-

bres tant de temps oblidats a la
prestatgeria, esperant tenir
prou temps per a la seva lectu-
ra i que ara puc assaborir sen-
se presses, sense les interrup-
cions sorolloses del tràfic del
carrer, botzines, camions des-
carregant o carregant la brossa.

Un silenci especial, espès,
m’acompanya i, a vegades, em
deixo anar als braços d’en Mor-
feu, entre pensaments calmats,
qui sap si profunds, i vull dei-
xondir per poder escriure aque-
lles coses que a un li passen pel
cap i en vol deixar constància
per a ell mateix o per a altres,
si ho volen compartir. De nit,
alço la vista cap al firmament i
escolto el silenci absolut, si pot
ser encara, allà a la volta del cel,
on miríades de cossos volten
immersos en el més aclapara-
dor silenci, en la nit eterna, fins
a poder escoltar el batec del
meu cor.    

Les millors
perles

Ha mort un cocodril que, si hagués parlat, hauria estat un bon
professor d’història. Capturat l’any 1936 als Estats Units, va ser
traslladat al zoo de Berlín i es va convertir en un dels animals

preferits d’Adolf Hitler. Va sobreviure a bombardejos i, acabada la Se-
gona Guerra Mundial, va ser traslladat per l’exèrcit soviètic a Moscou.

Palmeres sobrevolant el cel de Barcelona: una altra imatge
surrealista del 2020. Aquesta, però, té una explicació fàcil.
L’Ateneu Barcelonès ha traslladat cinc palmeres del seu

jardí a un viver mentre durin les obres a l’Espai Rogent. Des-
prés, es tornarà a repetir la imatge d’aquests arbres voladors.

La ciutat de Pompeia, destruïda per l’erupció del Vesuvi l’any 79
dC, continua sorprenent-nos avui dia. Ara, un equip d’arqueò-
legs ha descobert una botiga i centre de producció de perfums

creada el segle II aC. Els experts ja l’han catalogat com una de les
perfumeries més ben conservades de l’època romana.

Serà un bon any per viatjar i conèixer algú a l’estranger,
ideal per trobar feina, hi haurà abundància econòmica i es
podrà caminar pel carrer. Aquestes són les prediccions

que van fer dues pitonisses argentines per al 2020. Ara el vídeo
on ho diuen s’ha fet viral i potser perdran alguns clients.

Una fotografia de Jair Bolsonaro ocupant tota la portada del
diari brasiler Folha de S. Paulo amb un titular sorprenent: “O
maior Presidente da história do Brasil”.A baix, un matís: Bolso-

naro va dir que qui fos elogiat per Folhao O Globodimitiria. Es tracta
d’una portada fictícia, però ja ha conquistat tot Twitter.

A les xarxes

@quadern_tactil: Que els nous referents
femenins de la cultura catalana tinguessin
noms de besàvia nascuda el s. XIX era una
cosa que no esperava, però que m’encanta.

@AlbertLloreta: Abans que sortiu tota la
policia social a insultar la gent que fa cerve-
ses en terrasses: “S’han detectat cadenes de
transmissió en empreses agroalimentàries”.

#RebrotALleida

@marinaftorne: El Ministeri rectifica el to-
tal de morts de coronavirus acumulats des
de l’inici de la pandèmia. En resta gairebé
2.000, més de la meitat (1.126) a Catalunya.

#BallDeXifres #JuanaDolores
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Granollers

COVID-194L’Ajuntament de Gra-
nollers ha aprovat per unanimitat
un pla de xoc amb 28 noves me-
sures per pal·liar els efectes nega-
tius que ha deixat la crisi sanità-
ria de la Covid-19, que se sumen
a les 22 accions que ja ha portat a
terme el consistori des de l’inici de
l’emergència sanitària.  

En una primera fase l’Ajunta-
ment va gastar-se 1,4 milions d’eu-
ros per cobrir les necessitats im-
mediates de Granollers, construint
un alberg per a les persones sen-
se sostre o eliminant temporal-
ment les taxes municipals. Ara, el
consistori de la ciutat ha dissenyat
un pla de xoc, que compta amb 1,5
milions, provinents del romanent
positiu del 2019, per donar una res-
posta a llarg termini a les persones
en situació de vulnerabilitat. 

Les accions es desplegaran
entre juny i desembre i volen do-
nar suport a l’ocupació i l’empre-
sa, el comerç, la restauració i el tu-
risme, la cultura i l’educació i a les

persones en situació de risc. És per
això que s’ampliaran les ajudes
d’emergència, l’atenció dels Serveis
Socials i els ajuts a infants, ado-
lescents i persones majors de 65
anys; s’incrementarà el suport
d’habitatge; es contractaran 56
persones en plans d’ocupació mu-
nicipals durant el 2020; s’obrirà
una línia d’ajuts complementària
per als treballadors autònoms;
es donaran subvencions a les em-
preses; s’oferiran formacions de

venda en línia i suport tecnològic;
es reduiran les taxes de les te-
rrasses; es promouran campanyes
per incentivar el consum i turisme
de proximitat; es prioritzarà el
consum local; es treballarà amb els
centres educatius; i es reforçarà el
teixit associatiu de la ciutat. 

“El pla de xoc s’ha fet amb una
mirada llarga amb l’objectiu de
tancar escletxes i lluitar contra les
desigualtats amb la xarxa ciuta-
dana”, diu l’alcalde Josep Mayoral.   

Presentació del pla de xoc per fer front a la Covid-19. Foto: Aj. de Granollers

L’Ajuntament aprova 
28 mesures contra la crisi

» Les accions es finançaran amb 1,5 milions del romanent positiu
» El pla de xoc es durà a terme entre els mesos de juny i desembre

Un any sense Blancs i Blaus
pels carrers de Granollers

ÚLTIMA HORA4Després d'uns
mesos d'incertesa i moltes reu-
nions per decidir si tirar enda-
vant la Festa Major de Granollers
d’enguany o no, l'Ajuntament i la
Colla dels Blaus i la Colla dels
Blancs han decidit cancel·lar-la.

Tant les colles com l'Ajunta-
ment van començar a reunir-se
en comitès d'urgència des de l'1
de maig per valorar el futur de la
Festa Major d'aquest estiu, va ex-
plicar ahir al vespre la regidora
de Cultura, Maria Villegas.

“L'essència de la Festa Major
de la ciutat és la participació de
la ciutadania i amb les normes de
salut actuals no podrien gaudir
de la nostra festa sense posar en
risc la salut de tots”, va afirmar
Villegas. Això no significa que el

consistori i les colles deixin de
treballar per “reactivar els som-
riures i recuperar la il·lusió” a
Granollers.

D'altra banda, el representant
de la Colla dels Blancs, Xavi
Raich, va lamentar que la situa-
ció no els hagi deixat portar a ter-
me la Festa Major d'enguany,
que era la que tenien més avan-
çada, però va voler recordar que
els Blancs no s’aturen i seguiran
endavant per entretenir la ciutat.

La cap de Colla dels Blaus,
Jennifer Moreno, va destacar
que els Blaus s'han seguit reu-
nint per poder organitzar acti-
vitats interactives, però "la Fes-
ta Major de Granollers no té
sentit sense brindis, ni abraça-
des ni compartir".

Estrès i por: parla un empleat
de l’Oficina del SEPE 

SOCIETAT4L’allau d’Expedients
de Regulació Temporal (ER-
TOs) que s’ha generat durant
l’estat d’alarma ha suposat una
càrrega de feina mai vista entre
els treballadors del Servei Públic
d’Ocupació Estatal (SEPE). En-
ric Medina, un treballador de
l’Oficina del SEPE de Grano-
llers, explica a l’ACN que la
plantilla està treballant moltes
més hores de les remunerades
perquè veuen que “ens trobem
davant d’una situació desespe-
rada”. “El col·lapse de les peti-

cions es tradueix en famílies
que es queden sense diners per
subsistir. Això fa que treballem
moltes més hores de les que ens
tocarien”, lamenta. 

Medina també està preocupat
pel retorn presencial a la feina
perquè nota com s’ha instaurat
un clima social que els culpabi-
litza en el retard del cobrament
de l’atur. “El personal té por de
rebre agressions verbals o físi-
ques de les persones que no han
cobrat res des del mes de març”,
assegura aquest empleat a l’ACN.  

Adeu a Conchi Caruda, 
una lluitadora granollerina

OBITUARI4L’activista i portaveu
de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) de Granollers,
Conchi Caruda, va morir la mati-
nada d’aquest dissabte 23 de maig
a l’edat de seixanta-cinc anys.

Caruda ha estat una dona
molt estimada a la ciutat. Des del
2012 va estar molt implicada amb
la PAH i n’era una de les seves
principals col·laboradores; va do-
nar suport a persones afectades
per desnonaments i va participar

en nombroses mobilitzacions.
Durant la seva trajectòria profes-
sional també ha estat membre
d’ICV, de Granollers en Comú,
amb qui va anar a la llista en les
darreres eleccions, i va ser una de
les impulsores del recent Sindicat
de Llogaters de Granollers.

Caruda va néixer a Cuenca i va
arribar d’adolescent a Montmeló,
on va treballar en diverses indús-
tries. Ara vivia a Granollers i re-
gentava el bar Joaquín.

Societat | Els paradistes de Granollers es manifesten 
L’Associació de Marxants de Catalunya es va mobilitzar ahir al matí a la Porxada de 

l’Ajuntament de Granollers per reclamar que tots els paradistes puguin recuperar els seus
espais de treball i se’ls bonifiqui el 100% de la taxa d’ocupació de la via pública.  
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El Consell d’Europa entrega 
la Bandera d’Honor a Mollet

RECONEIXEMENT4L’assemblea
parlamentària del Consell d’Eu-
ropa ha decidit lliurar la Bandera
d’Honor a Mollet per la tasca que
ha dut a terme la ciutat durant
l’any 2019 en l’àmbit de les re-
lacions europees i internacionals. 

El guardó reconeix l’aposta
europeista que està fent l’Ajun-
tament molletà. La mirada en
clau europea de la ciutat ha en-
gegat propostes educatives amb
ciutats agermanades; col·labo-
racions en projectes europeus i
esdeveniments internacionals; la

participació en les jornades eu-
ropees i el Dia d’Europa i la
promoció d’actes de solidaritat i
xarxes de suport internacional. 

També s’han valorat els in-
tercanvis entre centres educatius
i esportius de la zona, la posada
en marxa del projecte WIFI4EU,
que donarà connectivitat a espais
públics com Gallecs,  la celebra-
ció de la World Roller Games a
la ciutat o l’acord bilateral amb
Nabedul (Tunísia) per iniciar
un treball  de solidaritat a la Me-
diterrània, entre altres.

COMERÇ4Potser Cruzcampo no
té la millor cervesa del mercat.
Però aquests dies ha aconseguit re-
collir el desig de tornar als bars que
comparteixen tots els ciutadans.
De tornar a fer vida social entre ta-
pes i de tornar a prendre’s la ‘pri-
mera’ cervesa postconfinament. 

Els molletans també s’han vist
contagiats per aquestes ganes i els
primers dies de la  fase 1 han om-
plert les terrasses dels bars i res-
taurants de la ciutat. Diversos pro-
pietaris de locals molletans han ex-
plicat a Línia Vallèsque han  om-
plert les taules cada dia,  que la gent
ha respectat molt assenyadament
les normes sanitàries, però que se
senten confosos respecte de la
normativa de les terrasses. 

L’Ajuntament de Mollet, a di-
ferència d’altres municipis valle-
sans, encara no s’ha pronunciat pel
que fa a les ampliacions de les te-
rrasses. És per això que els res-
tauradors de la zona volen saber
què passarà amb els seus espais,

que ara només funcionen al 50%.
Els propietaris de la plaça de Prat
de la Riba, un dels punts neuràl-
gics de la ciutat, han demanat al
consistori molletà que estableixi
“unes normes igualitàries per a tots
els negocis”. Un d’ells és Cèsar Mu-
lero, propietari de Cal Marfà, que
desmenteix informacions publi-
cades en les quals es diu que els ne-
gocis d’aquesta plaça han reclamat
una ampliació de les seves terras-

ses. “Nosaltres només hem de-
manat informació a l’Ajuntament
i l’únic que exigim és que no es faci
una ampliació en casos particulars.
Volem un joc net. O tots tenim més
terrassa o ningú la té”, diu. 

Jorge, el propietari del Fu-
sion, comenta que estan a l’ex-
pectativa de com actuar i que te-
nir-ho tot recollit a les onze de la
nit és una mica caòtic,  però  que
ho fan tan bé com poden. 

Aquesta imatge està tornant a ser normal aquests dies. Foto: Arxiu

Les primeres braves, cerveses 
i olives farcides a les terrasses

» Els bars viuen una reobertura d’incertesa però amb molta clientela
» Els restauradors demanen una normativa igualitària de terrasses

Cap nou ingrés per Covid-19 
i el primer part a l’Hospital  

Els carretons de la compra es
retrobaran amb el seu mercat
SOCIETAT4Després de diverses
crítiques i una concentració davant
l’Ajuntament de Mollet per la fal-
ta d’interès a recuperar el mercat
municipal, el govern local ha
anunciat que el mercat ambulant
tornarà aquest mes de juny. 

Fa setmanes que tant els veïns
com els paradistes de la ciutat es-
peren impacients la reobertura del
mercat de l’avinguda de la Lli-
bertat. De moment, l’Ajuntament
ha informat que en una primera

fase només s’obriran les parades
que ofereixen productes d’ali-
mentació i que s’està buscant una
nova ubicació per celebrar el mer-
cat, un espai que permeti “garantir
el compliment de totes les mesu-
res de seguretat i de distància de
les autoritats sanitàries per a
aquest tipus d’activitats de públi-
ca concurrència”. La regidora de
Comerç, Mercè Pérez, ha volgut
agrair als paradistes “la com-
prensió en aquests moments”. 

Solidaritat | La xarxa de voluntaris molletans no s’atura    
El voluntariat de cosidors de Mollet segueix produint material sanitari sense

parar. Fins ara aquest col·lectiu ha fabricat més de 3.500 mascaretes. 
Ara començaran a confeccionar bates per als centres mèdics del Vallès.

SALUT4L’Hospital de Mollet
està de celebració. Aquesta set-
mana el centre molletà no ha tin-
gut cap nou cas de coronavirus. A
més, una mare de la Llagosta ha
donat a llum la primera nena
nounada en aquest centre hospi-
talari després de la crisi sanitària,
la Jade. 

L’hospital molletà ja ha acu-
mulat més de 500 altes des de l’i-
nici de la pandèmia i aquesta set-
mana només ha sumat dues de-
funcions. Sigui com sigui, el cen-
tre ha deixat clar que mantindrà
l’àrea d’hospitalització de la Co-

vid-19 aïllada i preparada per si
es produeixen nous ingressos
durant les setmanes vinents. 

D’altra banda, l’Hospital Ge-
neral de Granollers també ha
compartit bones notícies. A par-
tir d’aquesta setmana es repren-
drà l’activitat quirúrgica al centre.
Ara mateix l’hospital granollerí
només té 19 casos positius de co-
ronavirus ingressats i porta 531 al-
tes i 92 defuncions acumulades
fins al dia d’avui. L’Hospital de
Sant Celoni s’ha sumat a l’opti-
misme amb una setmana de zero
ingressats ni casos nous. 
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EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Parets va portar a votació durant
el ple d’ahir al vespre la propos-
ta de creació d’un institut escola
a l’espai Lluís Piquer, coincidint
amb el tancament d’aquesta in-
formació. 

Una proposta que ha nascut
d’un conveni entre la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament pa-
retà, que suposarà la fusió de l’es-
cola Lluís Piquer amb l’institut La
Sínia, que actualment funciona
amb barracons. Això provocarà
que l’institut escola es convertei-
xi en un únic projecte educatiu
amb un mateix equip directiu. El
cost d’aquesta fusió l’assumirà
en un 90% la Generalitat, amb
una inversió d’1.800.000 euros.

Però un nombrós grup de ma-
res preocupades s’ha posat en
contacte amb Línia Vallès per
mostrar el seu desacord envers
aquesta fusió. “Fa dies que estem
intentant fer arribar el nostre
missatge de desacord a les AMPA
i a l’Ajuntament del municipi”, ex-
plica una de les mares afectades
per la fusió, Ester Cortés. Aquest

grup de mares ha adreçat una car-
ta a l’Ajuntament on explica els
dubtes sobre la fusió. “No volem
que els nostres fills perdin l’opor-
tunitat d’accedir a l’institut que
vulguin i ens preocupa que el fet
d’unificar la direcció dels dos cen-
tres provoqui que l’equip directiu
se saturi i no absorbeixi els pro-
jectes educatius que tenen en

marxa tots dos centres”, denuncia
el grup de mares a la missiva. 

Consideren que aquesta fusió
posa en risc “dos models educa-
tius consolidats” i els preocupa
que s’accepti el projecte perquè
“la Generalitat assumeix la ma-
joria del cost de l’obra i és una
manera fàcil de desfer-se dels po-
lèmics barracons”. 

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

Un grup de mares s’oposa a la
fusió de la Lluís Piquer i La Sínia

Feina | Parets i Media Markt signen el conveni d’ocupació
L’Ajuntament paretà signarà, dilluns vinent, un conveni de col·laboració amb l’empresa Media Markt
per fomentar l’ocupació al municipi. La signatura, que va quedar ajornada fa setmanes pel coronavi-

rus, la presidiran l’alcalde, Jordi Seguer, i el representant de Media Markt, Roberto Gutierrez.

Què passarà amb els casals
d’estiu a Parets? 

SOCIETAT4Si algunes persones
poden dissenyar jocs per als casals
d’estiu, probablement són aquelles
que han après a jugar amb els seus
amics i a seguir atenent les classes
escolars a través de pantalles du-
rant el confinament. 

És per això que l’Ajuntament
paretà ha encarregat al Consell de
Joves de Parets la tasca de rein-
ventar els casals d’estiu del muni-
cipi per a aquesta temporada i re-
pensar el casal de joves Cal Jardi-
ner. El Consell d’Infants també ha
estat actiu durant el confinament
i ha dissenyat un projecte per a la

llera del riu Tenes. Tots dos con-
sells han ajudat el consistori del
municipi a entendre com han vis-
cut aquestes franges d’edat el tan-
cament i la distància social que ha
provocat la Covid-19.

Ara, el Consell de Joves té la
missió de reformular els casals
d’estiu i buscar noves vies per re-
alitzar celebracions i trobades d’o-
ci que respectin les noves mesures
de seguretat, distància i higiene. Els
joves paretans també s’han com-
promès a transmetre activament a
tot el seu col·lectiu la importància
de respectar la nova normativa.   
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Martorelles | Sant Fost

Recta final de la Setmana
Sense Fum a Sant Fost

SALUT4Des de dilluns i fins
demà passat, Sant Fost està im-
mers en una nova edició (la 21a)
de la Setmana Sense Fum, una
iniciativa que vol servir per cons-
cienciar els veïns dels beneficis
de no fumar, tant per a la salut
de la persona com per a la de les
del seu entorn. El consistori
aconsella la gent que deixi de fu-
mar per poder gaudir també
d'un ambient lliure de fum i de
residus d’aquesta substància.

Enguany, la campanya va

especialment adreçada a la po-
blació jove i a la prevenció de co-
mençar a fumar, sobretot amb
altres formes, com ara cigarretes
electròniques, catximbes o xixes
i cigarretes fetes a mà.

Per tal d’anar més enllà de la
simple adhesió a la iniciativa, l’A-
juntament ha publicat una en-
questa, a la qual es pot accedir
des del portal web municipal, per
tal de conèixer el consum i l’o-
pinió de la població en temes re-
lacionats amb el tabaquisme.

MARTORELLES4Abans-d’ahir
van posar-se en marxa els 10 dies
de condol al conjunt de l’Estat
per les víctimes del coronavirus
(més de 27.000 persones). Mar-
torelles no és cap excepció, i
per tant totes les banderes que
pengen de la façana de la casa
consistorial onegen a mig pal (i
també llueixen un crespó de co-
lor negre) i ho seguiran fent du-
rant els primers sis dies de la set-
mana que ve.

De la mateixa manera, l’A-
juntament va voler sumar-se
també al minut de silenci per les
víctimes convocat a les 12 del

migdia de dimecres a les portes
de tots els edificis oficials per la
Federació Espanyola de Muni-
cipis i Províncies. L’alcalde, Marc

Candela, i la resta de represen-
tants de les diferents forces po-
lítiques del Ple van aturar la
seva activitat i van recordar les
persones que han perdut la vida
durant aquesta pandèmia.

MISSATGE DE PRUDÈNCIA
La vigília de l’inici d’aquest pe-
ríode, dimarts passat, Candela va
ser entrevistat per Vallès Visió i

va fer una repassada del tram
inicial de la fase 1 de la desesca-
lada al poble. 

El batlle va destacar el bon
comportament dels veïns, tot i
que va voler enviar un missatge
de prudència a tothom, assegu-
rant que no es pot abaixar la gu-
àrdia i que cal continuar complint
les mesures de seguretat dictades
per les autoritats sanitàries.

Les banderes onegen a mig pal. Foto: Aj. de Martorelles

En marxa els 10 dies de condol
per les víctimes del coronavirus

Sant Fost | Un ferit després d’un accident a la B-500
El xoc entre un cotxe i un camió a la carretera B-500, a l’altura de Sant Fost,
va acabar amb el conductor del vehicle més petit ferit. La carretera va quedar
tallada durant una hora mentre els serveis d’emergències l’estaven atenent. 

A les 12 del migdia de
dimecres es va guardar
un minut de silenci 
a tots els ajuntaments
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Montmeló | Montornès

Montornès Animal neix
per “remoure consciències”

ENTITATS4“Sota el nom Mon-
tornès Animal hi ha un grup de
veïns i veïnes amb ganes de re-
moure consciències. Volem llui-
tar pels drets dels animals i la pro-
tecció del medi ambient. T’hi su-
mes?”. Amb aquesta declaració
d’intencions naixia, dilluns, la
nova associació animalista i en
defensa de la natura del poble.

La nova entitat ha arrencat
amb força i ha deixat clars quins
són els seus cinc principals ob-
jectius: conscienciar els veïns so-
bre la violència envers tots els ani-

mals, potenciar el consum de
productes d’origen no animal,
introduir la visió ecologista i ani-
malista en l’agenda municipal,
denunciar els casos de maltrac-
tament animal que hi pugui ha-
ver a Montornès i recuperar i im-
pulsar totes aquelles activitats
que serveixin per protegir l’entorn
natural de la vila.

La presentació en societat de
l’entitat es farà divendres de la
setmana que ve, amb una jorna-
da de neteja, oberta a tothom, a
Montornès i la seva rodalia.

MONTMELÓ4L’actualitat del
Circuit no passa només per l’a-
nunci de noves dates per a les di-
ferents proves [veure pàgina
d’Esports], sinó que el traçat,
juntament amb 55 entitats més,
ha rebut el premi Compromís
per la Sostenibilitat Turística
Barcelona Biosphere, un distin-
tiu que vol reconèixer “la seva
adhesió, amb la que demostra el
seu compromís cap a un turisme
sostenible i responsable”.

El president del Circuit, Joan
Fontserè, va ser l’encarregat de
rebre aquest reconeixement en

una trobada virtual amb els res-
ponsables de la Taula de Soste-
nibilitat, l’ens que concedeix
aquests guardons, i que està
format per institucions com l’A-

juntament de Barcelona i la Di-
putació, entre altres, i que va des-
tacar les millores en la biodi-
versitat que la instal·lació va
posar en marxa l’any 2019, amb
el Bosc del Cràter.

Aquesta zona verda, inaugu-
rada per Marc Márquez poc des-
prés de la celebració del darrer
Gran Premi de motociclisme, ja
va servir perquè el Circuit rebés
el FIM Environmental Award
durant l’any passat.

CONTINUEN LES CRÍTIQUES
Però malgrat que el traçat conti-
nua col·leccionant premis d’a-
quest estil, diverses entitats so-
cials segueixen criticant el Circuit
perquè precisament el veuen in-
sostenible, tan mediambiental-
ment com econòmica. Els més ac-
tius són ‘No ens vendreu la moto’,
que consideren que l’autòdrom és
“un pou sense fons que està en fa-
llida” i reclamen que no s’hi des-
tinin diners públics.

El Bosc del Cràter ja havia servit per guanyar més premis. Foto: Aj. de Montmeló

El Circuit rep un premi per les
seves accions mediambientals

Successos | Robatori amb violència a Montmeló
Un operatiu coordinat per part d’agents de les policies locals de Montornès i

Montmeló va servir per detenir dues persones com a presumptes autores d’un
delicte de robatori amb violència i intimidació dimarts passat a Montmeló.

Les institucions van
destacar “l’aposta per
la sostenibilitat” que 
es fa des del traçat
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La Llagosta |Santa Perpètua

Santa Perpètua organitzarà
activitats per suplir els casals
LLEURE4En el primer mes d’es-
tiu hi haurà activitats de lleure
per a infants, adolescents i joves.
Així ho ha decidit l’Ajuntament,
que assumirà l’organització d’a-
questes propostes, que substitu-
iran tots els casals que diferents
clubs i entitats del poble han de-
cidit no celebrar. Totes les acti-
vitats es faran entre el 29 de juny
i el 31 de juliol en grups de 10 per-
sones com a màxim.

De fet, el consistori ja ha
anunciat els llocs en els quals es
podran fer les preinscripcions. En

el cas de la franja d’edat de P3 a
sisè de Primària s’hauran de fer
al portal web d’Eina Cooperativa
entre els dies 1 i 15 del mes que ve,
tot i que també s’habilitarà el Cen-
tre Cívic Can Folguera per fer-les
de forma presencial alguns dies.

Pel que fa a adolescents i jo-
ves (les propostes acabaran una
setmana abans, el 24 de juliol),
el període de preinscripcions es-
tarà habilitat entre l’1 i el 19 de
juny directament al portal web
municipal, però també es podran
fer alguns dies a Can Folguera.

LA LLAGOSTA4La notícia del
tancament de les plantes de l’au-
tomobilística japonesa Nissan,
confirmat ahir al matí, va córrer
com la pólvora. El gegant asiàtic
ha anunciat que desmantellarà
les seves seus de Montcada i Rei-
xac, Barcelona i Sant Andreu de
la Barca, cosa que ha generat una
allau de crítiques i reaccions en
defensa dels treballadors.

La Llagosta, i per extensió la
zona del Baix Vallès, estan parti-
cularment afectats pel tancament
de la planta de Montcada, muni-
cipi proper, ja que hi treballen
molts veïns. De fet, el batlle Óscar
Sierra va voler mostrar la seva so-

lidaritat amb els treballadors i en
una piulada va assegurar que el
seu govern municipal oferirà tot el

que li sigui possible als treballadors
de la Llagosta “per aturar el cop”.
“No esteu sols”, va afirmar.

En la mateixa línia, tots els
grups del Ple de l’Ajuntament de
Mollet van aprovar dilluns
(abans de la confirmació del
tancament) un acord institucio-
nal per donar suport al personal
dels centres (tant el de Montca-
da com els de la resta de l’àrea
metropolitana).

PROTESTES A LA PLANTA
Poques hores després que es
confirmés la decisió de l’em-
presa, cap a quarts d’una del
migdia, les portes de la planta
van convertir-se en el punt de
concentració i protesta dels pri-
mers treballadors, que van en-
cendre barricades i van fer talls
de trànsit. L’alcaldessa de Mont-
cada i representants sindicals els
van donar el seu suport.

La concentració de protesta d’ahir al matí. Foto: Twitter (@EnComu_AMB)

El Baix Vallès clama contra 
el tancament de Nissan

La Llagosta | Estudiaran fer la Festa Major
Un dels punts de la darrera trobada d’Óscar Sierra amb els veïns va

ser la possibilitat de celebrar la Festa Major. L’Ajuntament s’ha 
compromès a estudiar la seva viabilitat amb diferents entitats.

L’alcalde Óscar Sierra
va assegurar que el seu
Ajuntament donarà
suport als acomiadats
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SENTÈNCIA4El Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha declarat ferma la sen-
tència dictada fa dos anys i mig
que obliga la Generalitat a pagar
als municipis el finançament de
les escoles bressol.

Canovelles, per tant, rebrà un
import d’uns 180.000 euros
corresponent als cursos escolars
2012-2013, 2013-2014 i 2014-
2015, i ha presentat un recurs
pels dels tres cursos següents.

Canovelles rebrà
180.000 euros per
les escoles bressol

CORONAVIRUS4Paco Baños,
un home de la Garriga, va rebre
un homenatge per part de molts
dels seus veïns dimarts. Ba-
ños, de 68 anys, va passar prop
de dos mesos ingressat a l’Hos-
pital de Granollers amb coro-
navirus. Desenes de garriguencs
van concentrar-se a sota del
balcó de casa seva per aplaudir-
lo. Baños, emocionat, els va
retornar la salutació des del
seu domicili.

Homenatge a la
Garriga per a un
veí que s’ha curat

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha fet arribar un
diploma i un conte sobre el des-
confinament a tots els nens i ne-
nes d’entre 4 i 8 anys empadro-
nats a la vila (un total de 716) amb
l’objectiu que entenguin millor la
nova realitat que els envolta.

El llibre es diu Ja puc sortir
de casa! i ha estat escrit en col·la-
boració amb el doctor Bonaven-
tura Clotet i Sant Joan de Déu.

Un conte sobre el
desconfinament
per als infants

LES FRANQUESES4Abans-d’a-
hir va obrir les seves portes la
nova biblioteca de Corró d’Avall,
tot i que la inauguració no va ser
tan multitudinària com hauria
estat en una altra situació.

Com a conseqüència de les
restriccions pel coronavirus, l’e-
quipament s’ha posat en marxa
amb l’accés restringit, de mane-
ra que per accedir al servei de
préstec de qualsevol document
cal demanar cita prèvia.

Corró d’Avall
estrena biblioteca
amb restriccions

SANT FELIU4Dissabte passat
es va conèixer la tràgica notícia
de la mort del missioner Xaverià
Salvador Romano, mentre era al
Camerun.

Romano va néixer l’any 1945
i va passar bona part de la seva
vida com a missioner al Txad i
Burundi. La seva formació i els
coneixements que va adquirir a
l’Àfrica li van permetre traduir la
Bíblia a diferents idiomes que es
parlen en països del continent.

Mor el missioner
Xaverià Salvador
Romano

BIGUES I RIELLS4Una operació
conjunta de la Policia Local de Bi-
gues i Riells i dels Mossos d’Es-
quadra va servir per desmante-
llada una plantació de 1.050 plan-
tes de marihuana en aquesta lo-
calitat i van detenir un home. Els
agents van desplaçar-se fins a la
casa perquè havien rebut l’avís
d’un incendi, que va començar per
una sobrecàrrega i una manipu-
lació de la instal·lació elèctrica.

Desmantellen
una plantació 
de marihuana

OCUPACIÓ44.730 expedients
d’ocupació temporals d’ocupació
(ERTO) que afecten més de
35.500 treballadors ja s’han
sol·licitat a la comarca. Les xifres,
del Departament de Treball,
Benestar Social i Família publi-
cades dilluns passat situen el
Vallès Oriental com la cinquena
comarca on s’han presentat més
ERTOs. Només el Barcelonès, el
Vallès Occidental, el Baix Llo-
bregat i el Maresme n’acumulen
un nombre superior.

En tant per cent respecte del
total del país, a la comarca s’han
presentat el 4,85% d’aquests

ERTOs. La immensa majoria
d’aquests (4.328) són per força
major, és a dir, perquè les em-
preses sol·licitants han hagut
de tancar o han vist els seus in-

gressos disminuïen significati-
vament pel coronavirus.

MANIFESTACIÓ A GRANOLLERS
L’endemà que es coneguessin
aquestes dades, un dels punts
més emblemàtics de la capital de
la comarca, la plaça de la Por-
xada, va ser l’escenari d’una ma-
nifestació convocada entre altres
per Endavant (on per primer cop
els assistents havien de complir
el distanciament social) i en la

qual es va reclamar que la crisi
que es derivarà de la Covid-19 no
la paguin els treballadors.

De fet, els manifestants van
lamentar que no veuen cap so-
lució “per part d’un estat sobre-
passat per la crisi” i que sempre
ha prioritzat “els interessos del
capital per sobre de la vida”.
També es van cridar consignes a
favor de la feina del personal sa-
nitari i es van censurar les reta-
llades en aquest sector.

El nombre total d’expedients presentats frega els 5.000. Foto: Arxiu

Més de 35.500 treballadors de
la comarca, afectats per ERTOs

L’àrea metropolitana
serà una sola regió sanitària

SALUT4Fusionar les tres regions
sanitàries de l’àrea metropolitana
de Barcelona (nord, on és el Va-
llès, sud i la de la capital del país)
en una de sola. Aquesta és la
proposta que des del Departa-
ment de Salut van fer arribar al
Ministeri de Sanitat i que aquest
ja ha aprovat. La consellera Alba
Vergés celebra que des del govern
central donin llum verda a aques-
ta petició a partir de dilluns.

La demanda arribava dies

després que el Pla Territorial de
Protecció Civil (Procicat) apro-
vés la proposta en veure que les
tres zones tenen una evolució
epidemiològica semblant.

Amb tot, amb el vistiplau del
govern de Pedro Sánchez, les
tres àrees passaran a constitu-
ir-ne una d’única i, per tant, es-
tarà permesa la mobilitat dels
vallesans i de la resta de co-
marques entre tots els munici-
pis que les conformen.

Medi ambient | Estalvi energètic per a 16 ajuntaments 
16 ajuntaments de la comarca han decidit aplicar la proposta del Servei Comarcal de Gestió
Energètica i Aigua del Consell Comarcal per ajustar el seu consum energètic mentre els seus

equipaments estiguin tancats. Es calcula que l’estalvi mensual rondarà els 17.000 euros.

Foto: Félix González

Al Vallès Oriental
s’han presentat
el 4,85% dels ERTOs
de tot Catalunya
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Esports

Si no hi ha un canvi d’última
hora, les European Le Mans Se-
ries, del dissabte 29 d’agost, se-
ran les primeres proves auto-
mobilístiques (i per extensió, de
motor) que es disputaran al Cir-
cuit després de la pandèmia.

Com tot feia pensar, la tardor
serà l’estació del 2020 amb una
major concentració de cites a
Montmeló; el mes de setembre té
confirmades competicions com
les 24 Hores d’Automobilisme, el
Catalunya WorldBSK Round i
el Campionat de Catalunya de
motociclisme, mentre que l’oc-
tubre arrencarà amb el Festival de
la Velocitat i també ha estat el
mes seleccionat perquè s’hi cele-
brin el World RX of Catalunya
(del mundial de rally cross) i l’In-
ternational GT Open. El calendari
actualitzat definitiu inclou tam-
bé el Campionat de Catalunya
d’Automobilisme - CER el primer

cap de setmana de novembre i el
Racing Weekend, que està previst
per a set dies més tard.

FORMULA1 I MOTOGP
Amb totes aquestes competi-
cions ja apuntades en el calendari
dels fanàtics de la benzina, el que
falta saber són les dates de les
proves dels campionats del món
de motociclisme (amb les seves
tres categories) i de Formula1. 

El Gran Premi d’Espanya de
Formula1 s’hauria d’haver dis-
putat fa tres setmanes, mentre
que la data original prevista per
al Gran Premi de Catalunya de
MotoGP era el cap de setmana de
la setmana que ve. Els organit-
zadors dels campionats van
anunciar l’ajornament d’amb-
dues proves, de manera que no-
més falta saber quan (si el 2020
o el 2021) s’acabaran celebrant.

La primera prova està prevista per al 29 d’agost. Foto: Circuit

Les cites de motor al Circuit
començaran a finals d’agost

Pau Arriaga
MONTMELÓ

Natació artística | Els nedadors tornen a entrenar al CAR
Els nedadors i nedadores artístics són un dels últims grups d’esportistes que han pogut fer

passos cap a la nova normalitat. Abril Conesa i Mireia Hernández, del CN Granollers, i
Txell Mas i Cecilia Jiménez, del CN Les Franqueses, ja han començat a entrenar al CAR.

Mingote recorda el primer
cop que va pujar l’Everest

ALPINISME423 de maig de 2001.
Un Sergi Mingote de 30 anys
aconsegueix, per primera vegada,
arribar al cim més alt del plane-
ta, l’Everest, a 8.848 metres. 

Després d’aquesta primera
conquesta n’arribarien més (i les
que puguin venir encara), però el
paretà va recordar dissabte pas-
sat (en el dinovè aniversari de la
fita), amb una piulada, aquesta
expedició que el va portar a ata-

car la muntanya per la seva ruta
nord. Un any i 364 dies després,
el 22 de maig de 2003, tornaria
a arribar al pic per la ruta sud.

Tot i el confinament, Mingo-
te ha anat compartint les seves
sessions de treball (en primera
instància des de casa i més re-
centment sortint en bici i a cór-
rer) a les seves xarxes socials i ha
explicat que el projecte solidari
14x1000 segueix endavant.

Renovacions, entrades 
i sortides a l’EC Granollers

Mentre continua l’espera
per arribar a fase 2, el mo-
ment en el qual es per-

metria la reobertura de les ins-
tal·lacions per entrenar, l’EC
Granollers continua fent movi-
ments de mercat. 

En els darrers dies, el conjunt
blanc ha anunciat les marxes
d’Arnau Fortuny, Martí Serra i
Alejandro Muñoz, les renova-
cions del central Eloi Zamorano
i dues arribades: el migcampis-

ta Sergi Altimira i el lateral dret
Adrià Prado.

ROGER BELLAVISTA ES RETIRA
Aquests dies, però, també han
estat marcats per la retirada
d’un històric de l’ECG que en els
darrers cursos havia jugat al CF
Les Franqueses (l’equip del seu
poble, amb qui ha assolit l’ascens
a Primera Catalana com es va sa-
ber abans-d’ahir), el defensa
central Roger Bellavista.
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El periodista Toni Garcia Ramon assegu-
ra que Mata a tus ídolos“no és un llibre d’a-
nècdotes”, sinó de relats i històries que te-
nen en comú una característica: són re-
als. L’autor vol mostrar com són en les dis-
tàncies curtes els grans actors i directors
de cinema de les últimes dues dècades.
I ho pot fer gràcies a vint anys d’entre-
vistes, xerrades i moltes experiències.

Llibres

Mata a tus ídolos
Toni Garcia Ramon

El teatre Tantarantana ha posat en mar-
xa Teatre del futur, una iniciativa que
pretén, precisament, salvar el futur de les
companyies i, alhora, ajudar la sala a ti-
rar endavant malgrat la crisi. Els espec-
tadors poden comprar, per 11 euros, una
entrada al “teatre del futur”, que després
podran bescanviar per una entrada a un
espectacle de la pròxima temporada.

Teatre

Teatre del futur
Tantarantana

La Ludwig Band, “el segon millor grup
d’Espolla”, com s’autodefineixen ells, està
a punt d’estrenar el seu segon disc: Al lí-
mit de la tonalitat. Aquest treball veurà la
llum el pròxim 5 de juny i, de moment,
el grup ja ha avançat dues de les cançons
que en formaran part: Cançó núm. 8
"Te’n recordes ?” i Marta. Totes dues han
creat expectació a les xarxes socials.

Música

Els fans de The Office estan d’enhorabo-
na. Steve Carell i Greg Daniels, dos dels ar-
tífexs d’una de les sèries còmiques més po-
pulars del segle XXI, han creat Space For-
ce, ja disponible a Netflix. Aquesta nova sè-
rie també està protagonitzada pel mateix
Carell i narra la història d’un grup de sol-
dats als qui encarreguen la creació d’una
nova secció de l’exèrcit, The Space Force.

Pelis i sèries

Space Force
Steve Carell i Greg Daniels

Al límit de la tonalitat
La Ludwig Band

We Are One
‘We Are One: A Global Film Festival’. Potser el nom sona
ambiciós, però el projecte encara ho és més. Els festivals
de cinema més importants del món, que han hagut de
cancel·lar les seves edicions d’enguany pel coronavirus,
han unit forces per crear un macrofestival virtual, pro-
gramat del 29 de maig al 7 de juny. Durant aquests deu
dies, YouTube serà la pantalla que projectarà pel·lícules,
curtmetratges, documentals i xerrades perquè tothom
en pugui gaudir des de casa. Hi participen els festivals

de Canes, Venècia o Sant Sebastià, entre d’altres.

Lara Díez (Lleida, 1985) és dramaturga i ac-
triu de teatre, televisió, cinema i locució. És
sòcia fundadora de les companyies teatrals

La Volcànica i Retret Teatre, on, a més d’actriu
i dramaturga, també fa de directora. Si bé és
una professional tot terreny, el gran públic la
coneix sobretot per les seves imitacions al
programa Polònia de TV3, entre les quals
destaca la d’Inés Arrimadas. L’any 2017 va

obtenir el premi Zapping 2017 a millor actriu
i, en els darrers anys, la seva carrera ha anat

en ascens. Ara, la barcelonina Sala Beckett ha
anunciat que Díez serà la seva autora resi-

dent per a la temporada 2020-2021. Aquest
anunci ha arribat poc després que la lleidata-
na publiqués un article al diari Ara parlant

sobre els abusos sexuals que es van produir
a l’Aula de Teatre de Lleida durant vint anys. 

L A R A  D Í E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu i dramaturga
També és una de les imitadores del ‘Polònia’ de TV3

Famosos

És la nova autora resident de la Beckett
La sala barcelonina ha anunciat recentment aquesta elecció

Felicitacions a dojo
També aplaudeixen un article que ha escrit al diari Ara

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

|Minecraft Dungeons
Ja ha arribat una nova entrega d’un dels videojocs més populars dels úl-
tims anys. Minecraft Dungeons combina combats, aventures i molta acció.Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

VENTILACIÓ

Cal netejar sovint amb aigua i sabó les superfícies 
que acostumem a tocar més amb les mans

ESPAIS IMPORTANTS

AIGUA I SABÓ

DESINFECCIÓ

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

i NETEJA

Sentir-se a gust a casa no havia estat mai tan primordial
com en els últims mesos: amb el confinament, hem ba-
tut el rècord de temps sense sortir de les nostres quatre

parets. Ara, l’inici de la desescalada pot fer incrementar la pre-
ocupació perquè el coronavirus entri a casa nostra. Per evitar
que això passi, podem seguir una sèrie de recomanacions del
Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat.
En realitat, es tracta d’intensificar les tasques de neteja

que ja fèiem normalment. En primer lloc, cal ventilar totes les
habitacions i espais de la casa, com a mínim, durant cinc mi-
nuts al dia (no, el virus no entrarà per la finestra). També és
important identificar quines són les superfícies que toquem
amb les mans amb més freqüència i netejar-les sovint amb ai-
gua i sabó. A més, Sanitat especifica que “les zones d’especial
interès de la casa són el lavabo i la cuina”.
Pel que fa a les desinfeccions, les autoritats detallen que

no són efectives si prèviament no s’ha fet una neteja conven-
cional. D’altra banda, recorden que cal desinfectar periòdica-
ment fregalls, baietes i altres elements que es facin servir en
aquestes tasques, ja que poden acumular gèrmens.

Llars netes en temps de Covid-19

És important ventilar totes les habitacions i espais 
de la casa, com a mínim, durant cinc minuts al dia

Les claus

Sanitat especifica que “les zones d’especial 
interès de la casa són el lavabo i la cuina”

Abans de desinfectar, cal una neteja convencional. 
S’han de desinfectar periòdicament fregalls, baietes...
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