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Aquest estiu no veurem com l’en-
xaneta alça la mà en arribar al cim
del castell, ni els gegants dansar pels
carrers a ritme de batucada, ni hau-
rem de fugir de les flames del co-
rrefoc i tapar-nos la cara perquè no
ens cremin les espurnes. Tampoc
podrem ballar sardanes amb els
avis més professionals del poble o
formar part de les blaubarricades. 

Ens quedarem sense un drac
que balla, sense cridar a pulmó du-
rant els concerts dels grups de ver-
sions i sense gaudir totes les can-
çons que sonen a la disco mòbil.
No ens despertarà al matí la cer-
cavila i no ens il·luminarà al ves-
pre la llum dels focs artificials. No
hi haurà nits de teatre, ni espec-
tacles al carrer, ni vermuts popu-
lars, ni riuades de gent amb cer-
vesa a la mà, ni records, ni troba-

des fortuïtes, ni festes que s’allar-
guen fins a l’hora d’esmorzar... 

Adeu i fins a l’any que ve.
Amb aquesta frase s’han acomia-
dat la majoria de Festes Majors de
la comarca a causa de la Covid-19.
Granollers, Mollet i Parets ja han
anunciat que aquest estiu no ce-
lebraran la seva Festa Major com
ho han fet sempre. Ara bé, algunes
colles, com la dels Blancs i la dels

Blaus (Granollers), han deixat
entreveure que prepararan acti-
vitats per no deixar els ciutadans
sense cultura i oci. “Treballarem
els Blaus, els Blancs, el consistori
i les entitats locals per fer una pro-
posta alternativa. Ara mateix no

podem avançar activitats perquè
la taula de treball acaba de formar-
se i ens trobem davant d’un full en
blanc”, diu Jordi Padró, un dels
membres de la colla dels Blancs.
Des de l’Ajuntament de Granollers
han comentat a Línia Vallès que
estan treballant per poder oferir al-
guna programació d’activitats que
cobreixi el buit que ha deixat la
cancel·lació de la Festa Major. 

El consistori de Parets també
ha explicat a Línia Vallèsque ac-
tualment la regidoria de Cultura
està treballant per poder oferir
una programació alternativa du-
rant el mes de juliol, però que en-
cara no poden avançar informa-
ció perquè no tenen res “tancat ni
definit”. La regidora de Cultura,
Kènia Domènech, posa èmfasi en
el fet que des de l’Ajuntament pa-
retà no deixaran la cultura enre-
re. “Mantindrem tots els con-
tractes amb els artistes i els bolos
que havien d’actuar a la Festa Ma-
jor d’enguany”, diu Domènech,

afegint que ara és l’hora de bolcar-
se amb la cultura, que és un dels
sectors més afectats per la crisi de
la Covid-19 “perquè és molt difí-
cil reconvertir el món de l’espec-
tacle en un espai sense contacte
i aglomeracions”.

D’altra banda, l’Ajuntament de
Mollet ja ha comunicat també la
cancel·lació de la Festa Major, de
la Revetlla de Sant Joan, de la
Mostra Internacional de Titelles,
de la Fira d’Artesans i del Festival
de Música Sona Mollet. El con-
sistori destaca que fa temps que
treballa en el programa Oci a
Casa, en el qual es pot gaudir d’ac-
tivitats esportives, culturals o mu-
sicals, entre d’altres. “Estem en
contacte amb les entitats i asso-
ciacions molletanes per trobar
propostes alternatives en línia i te-
lemàtiques i també estem ama-
tents a la normativa que va sortint
per veure si és possible fer alguna
activitat de petit format”, informen
des del consistori molletà. De

moment, tots tres ajuntaments
coincideixen en la voluntat de
trobar alguna activitat per no dei-
xar un estiu desert de cultura, però

cap dels tres ha dissenyat una pro-
gramació concreta per suplir el
buit que deixen les Festes Majors
que animen la comarca a l’estiu. 

El director dels Cinemes Edi-
son i membre de l’Associació Cul-
tural de Granollers, Martí Pujadas,
comenta que l’entitat “no farà res
fins al setembre” i que ell, conjun-
tament amb l’Ajuntament grano-
llerí, s’encarregarà d’organitzar el
cinema a la fresca de l’estiu, tot i
que encara no sap com l’adaptaran.
La incertesa és compartida.

“Estem amatents a la
normativa per veure 
si és possible fer una
activitat de petit format”

Granollers, Mollet 
i Parets ja han anunciat
que no celebraran 
la seva Festa Major

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 

Un estiu atípic
» Els ajuntaments treballen per poder oferir activitats culturals adaptades a la situació actual

» La comarca ha anat veient com queien les Festes Majors, les últimes les de Granollers i Mollet

Dues fotografies de les Festes Majors de Granollers i Mollet d’anys anteriors. Fotos: Arxiu
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Salvar Madrid

Aquests dies passats, un grup d’inves-
tigadors de l’Institut de Física Inter-
disciplinària i Sistemes Complexos del
CSIC ha fet públic un informe amb una
conclusió contundent: el 76% de la
mortalitat durant el pic de la Covid-19
va tenir una relació directa amb la mo-
bilitat generada entre Madrid i les altres
províncies.

Es pot dir que, tenint en compte el
focus detectat a la capital i
les mesures (no) preses per
combatre’l, la propagació
de l’epidèmia cap a la resta
del territori va caure pel seu
propi pes. Durant aquells
dies previs al pic, la gent va
continuar tenint permís per
anar i tornar de Madrid, i d’aquesta ma-
nera el virus es va fer fort i infinit. Es va
crear, tal com en diuen els investigadors,
un efecte multillavor. I la pandèmia va
passar a ser incontrolable a Espanya.

Algú pot pensar que fer qualsevol crí-
tica ara és avantatgista, perquè ara se sa-
ben més coses del virus que abans, com
molt assenyadament apuntava l’altre dia
el ministre Salvador Illa. Però, en aquest

cas concret, la crítica està més que jus-
tificada. I no només la crítica, sinó
també la denúncia d’un sistema de
prioritats que ha acabat condemnant tot
un país.

Perquè llavors ja hi va haver moltes
veus científiques que van reclamar que
es tanqués Madrid. Llavors ja es comp-
tava amb prou dades i prou experièn-
cia global per preveure una tendència

que després s’ha confirmat. I, tot i això,
es va posar per davant de tot la força
moral de Madrid, la seva capitalitat i el
seu prestigi nacional i econòmic. El que
importava, per sobre de tot, era salvar
Madrid. Però no les seves persones, sinó
el concepte. El que significa Madrid per
a l’Estat.

I amb aquesta actitud incompren-
sible (o comprensible des d’un punt de

vista purament nacionalista i/o cen-
tralista) s’ha contribuït decisivament
a empitjorar la situació. ¿Per què se’n
parla tan poc, d’una decisió pèssima
que es pren deliberadament per mo-
tius ideològics i no científics? ¿Com pot
ser que estiguem tolerant -per enèsi-
ma vegada- que el govern de l’Estat
prioritzi sempre els seus símbols per
davant dels seus ciutadans? ¿Per què

ho vam deixar passar fa
mesos, per exemple, amb
les protestes post-sentèn-
cia, i ho estem deixant pas-
sar ara amb una terrible
emergència sanitària?

Em sorprèn tot el que
amb els anys hem arribat a

acceptar. I em fascina que hàgim ar-
ribat a acceptar-li també a un govern
pretesament progressista format per
PSOE i Podemos. Potser aquesta és la
nova normalitat que ens havien anun-
ciat: ser capaços d’assumir-ho i rela-
tivitzar-ho absolutament tot, fins i
tot la més vil de les polítiques, fins i tot
per part de qui prometia ser l’última
oportunitat per combatre-les.

El que importava era salvar Madrid, però
no les seves persones, sinó el concepte. 

El que significa Madrid per a l’Estat

Pregunta: Hi ha racis-
me a Lleida? Keita Bal-

dé, futbolista catalano-
senegalès del Mònaco, s’ha ofert a pa-
gar l’allotjament dels seus compatrio-
tes que estan al carrer. Hem parlat
amb totes les places hoteleres i edifi-
cis de la ciutat fent ofertes i quasi tots
han dit que NO! Racisme a Lleida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Filtrar un “off the re-
cord” es quebrantar

una de las reglas de oro
del periodismo. Su efecto se extiende
como una ola expansiva para la pro-
fesión, socavando la confianza de nu-
estras fuentes. Necesitamos un código
deontológico común que penalice es-
tas prácticas con dureza.

@bcarrebravo

Si compares qualsevol
repressió amb la que

vas patir tu, i a més amb
condescendència, és que de ben segur
alguns altres n’havien patit més i pitjors
abans, i et recordaran que tu tampoc
hi eres. Qui hi ha sigut sempre no sol
ser tan arrogant ni es creu que tot co-
mençà amb ell.

George Floyd és la cin-
quena víctima mortal

de la policia de Minnea-
polis en els darrers dos anys. Només en
un dels cinc casos fins ara hi ha hagut
conseqüències penals: en el cas que el
policia era negre i la víctima blanca. En
la resta de víctimes negres: zero con-
seqüències.

@AlbertLloreta@Miquel_R@Nogay_13

Els semàfors

Granollers
La ciutat ha commemorat un any més el
bombardeig del 1938. Enguany, però, ho
ha hagut de fer amb aforament limitat a
causa de la Covid-19. Precisament els

morts per la pandèmia van ser presents
en els parlaments d’un acte de doble dol. 

pàgina 8

Sant Fost
L’Ajuntament de Sant Fost ajudarà els
comerços afectats per la pandèmia. Ha
posat en marxa una línia d’ajuts per als
petits i mitjans negocis del poble que
han patit els efectes del coronavirus, 
a banda de reduir la taxa de terrasses.

pàgina 14

Aj. de Mollet
La polèmica factura de l’aigua ha arribat

al Síndic de Greuges. 16 entitats han
presentat una queixa formal sobre l’aug-
ment d’aproximadament un 15% d’a-

questa factura a causa de l’increment del
rebut d’escombraries que hi va inclòs. 

pàgina 10
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Montornès Animal neix 
per “remoure consciències”1

2
La polèmica factura de l’aigua 
de Mollet arriba al Síndic de Greuges

Mingote recorda el primer cop 
que va pujar l’Everest

Granollers presenta uns 
casals d’estiu amb més dies que mai

Les primeres braves, cerveses 
i olives farcides a les terrasses

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.

Les claus

Las muertes de Quique Jorba y
Quim Lecina han sido un golpe
para quienes trabajamos en cine
y teatro en Catalunya.

Además, han eclipsado la de
un referente para todas y todos
los que, en algún momento, es-
tudiamos o nos interesó el arte:
Christo.

Hoy en día entendemos el
Land Art desde un punto de vista
esteticista y naíf, pero hubo un
principio formal, un tiempo en el
que el minimalismo ocupó la na-
turaleza, mostrando el contraste
entre esta y la obra humana. (Para
mí, el gran referente, por encima
de Goldsworthy o Long, siempre
será Robert Smithson, porque su
obra hablaba también de la con-
dición de mierda de los humanos
frente a la creación natural).

Sin embargo, Christo supo
darle un tono feliz a su obra, una
visión optimista. Verlo crear esas
macro piezas, envolver edificios
enteros, o bosques, te hacía pen-
sar que el ser humano también es
capaz de conseguir logros bue-
nos o bellos, que una persona
puede mover montañas, al me-
nos estéticamente hablando.

Su biografía contaba, en al-
gún sitio, que siendo estudiante
en Rusia lo llevaban a crear obras
en el paisaje por donde pasaban
los trenes, para que quienes via-
jaban, encontraran un entorno
más bello.

Y, de alguna manera, eso es lo
que siguió haciendo toda su vida.

Gracias
per Mani Martínez

Més ones
per Xavier Graset

Amb tants dies tancats a casa,
l’afany de buscar novetats es
barreja amb la necessitat de re-
cuperar carrers i espais habi-
tuals a les nostres vides. A
Barcelona, l’obertura de la lli-
breria Ona és una autèntica
festa per als sentits. Mil metres
quadrats de llibreria, que s’a-
fegeixen, en el cas del carrer de
Pau Claris, als de Laie, davant
per davant, i Documenta, uns
quants números més amunt.
Ona impressiona, podria ser
un lema, per bé que ells han
optat sàviament per “Una llen-
gua, mil lectures”.

Cinquanta mil exemplars,
només en català, com ja pas-
sava a la primera Ona de Gran
Via a tocar d’Edigsa, i a l’Ona
que ha mantingut la flama a
Gràcia. Aquesta Ona val la vi-
sita per la càrrega de moral que
retorna a l’encuriosit compra-
dor. Per triar i remenar, i per
trobar llibres fora de catàleg.
Impressionen les rastelleres
de col·leccions de l’A Tot Vent,
fins a la MOLC. 

Passejar la vista per aquests
àmbits, repartits en dos pi-
sos, amb les peces d’art com
uns més de la vintena de tre-
balladors de la casa. Amb
aquest molinet de llibres que
ha creat Alicia Martín a l’en-
trada, o aquest nus, aquesta
abraçada pneumàtica gegan-
tina de Guillermo Basagoiti
que gravita, amb Bob Dylan, o

Damien Hirst. O amb aquest
Guernica a l’estil de Pollock
que omple la Bookeria, el racó
de llegir amb 16.000 llibres de
segona mà per consultar. I
amb espai de projeccions i
contacontes a l’àrea infantil, i
amb dos espais singulars per a
incunables i primeres edicions.
Impressiona, ara que les lli-
breries tornen a estar obertes,
a banda de la xarxa, l’aposta
empresarial de Tatxo Benet.
Gran col·leccionista, ja va fer el
gest de salvar de la crema
d’Arco la peça Presos políticos
de Santiago Sierra, i aquí com-
bina la passió de l’art amb la
dels llibres. L’esperit dels pio-
ners el manté Montserrat Úbe-
da, la directora de la llibreria,
filla d’un dels fundadors i me-
mòria viva que recorda molts
moments, com l’escena de Rai-
mon dedicant un disc a l’abat
Escarré. 

Busco si entre els llibres de
fa uns anys hi ha La lluna de
Nissan, de l’exconseller Joan
Maria Pujals. És la lluna que
marca la Pasqua, i el dia 1 va
ser Pasqua Granada, per bé
que la crisi de l’automobilísti-
ca del mateix nom ha estat com
una bufetada, trenca la vida de
tantes famílies, que necessita-
rem moltes iniciatives ambi-
cioses, com la de l’Ona, per
anar redreçant-nos.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

El dibuix que Pilarín Bayés ha publicat a Instagram en suport al
moviment #BlackLivesMatterha rebut centenars de crítiques
d’usuaris d’arreu del món que hi veuen racisme. Hi apareix un

atleta negre caricaturitzat que du una samarreta amb un 44, molt
semblant al símbol de les SS. De bones intencions, l’infern n’és ple.

L’spam constant que els fans del K-Pop (pop sud-coreà) fan
a les xarxes no podia ser sempre dolent. Aquest cop, en-
viant vídeos dels seus ídols de forma massiva, han bloque-

jat l’aplicació que la policia de Dallas havia habilitat per denun-
ciar els manifestants contra el racisme i la brutalitat policial.

La fama de lladres que tenen els micos potser està justificada.
Recentment, un grup d’aquests animals ha entrat al Meerut
Medical College (un laboratori de l’Índia), ha atacat un tècnic

que hi treballava i ha robat les mostres de sang de quatre pacients
de coronavirus que estaven rebent tractament.

500 persones van participar en un macrobotellón organit-
zat a Tomelloso, un dels municipis de Castella-La Manxa
més afectats per la pandèmia del coronavirus. Aquesta

població està en fase 1, de manera que no es poden celebrar
reunions de més de 10 persones. Els números no quadren.

Superar el coronavirus amb ni més ni menys que 103 anys s’ha
de celebrar, i Jennie Stejna ho tenia clar. Per això, quan va rebre
l’alta hospitalària després de recuperar-se de la Covid-19, va

demanar que li portessin una cervesa ben fresqueta i se la va pren-
dre sense aixecar-se del llit. Una celebració de la vida en tota regla.

A les xarxes

@CCotaina: Un altre assassinat masclista
a Esplugues. Ja són 20 les dones assassi-
nades aquest 2020. No pararem fins que
s’acabi aquesta violència cap a les dones. 

@JordiBoni_0: Ens posem tots les mans
al cap amb el que està passant als Estats
Units, però de racisme en tenim també a
Lleida amb els temporers.

#BlackLivesMatter #ViolènciaMasclista

@jordimunozm: Permetre només l’exhi-
bició de simbologia oficial no és “neutrali-
tat de l’espai públic”, sinó monopoli de l’es-
pai públic per a la ideologia dominant.

#BanderesNoOficials
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Pàgines especials

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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Granollers

MEMÒRIA4Un dimarts del mes
de maig del 1938, a les nou i cinc
minuts del matí, l’aviació feixis-
ta deixava caure bombes sobre el
centre de Granollers. Més con-
cretament, damunt de la Porxa-
da, que estava plena de gom a
gom de veïns i veïnes que feien
cua per aconseguir menjar, de
l’Hospital i de l’escola Lluís Cas-
tellar, que era plena d’infants. Els
estudis històrics calculen que el
bombardeig va causar un total de
224 víctimes mortals: 124 dones,
84 homes i 16 no identificades.
És per això que Granollers cele-
bra, any rere any, un acte d’ho-
menatge a les víctimes del bom-
bardeig de la Guerra Civil. 

Aquest diumenge 31 de maig,
Granollers va commemorar el
82è aniversari d’aquests fets, però
va ser una commemoració espe-
cial. Primer perquè es va haver de
fer amb aforament limitat a cau-
sa de la Covid-19, i segon perquè
precisament els morts per la pan-

dèmia van ser presents en els
parlaments d’un acte que també
va voler servir per compartir el dol
actual. La cerimònia es va portar
a terme al cementiri i només hi
van poder participar presencial-
ment els representants de les ins-
titucions i entitats acreditades.
Tanmateix, l’acte va ser retrans-
mès per VOTV perquè tots els
granollerins poguessin seguir en
directe l’homenatge. 

D’altra banda, a la sala d’actes
del Museu de Granollers es va fer

un recorregut virtual pels espais de
la ciutat que van patir el bombar-
deig a través d’una visita guiada
per la historiadora Cinta Cantarell.
A més, l’Ajuntament granollerí
va engegar una activitat educati-
va anomenada Emocions al vent
per recordar les víctimes des de
casa. Una proposta que consistia
a construir estels, escriure-hi un
missatge dels sentiments trobats
durant la jornada, penjar-los als
balcons i publicar-los a les xarxes
sota el hashtag #emocionsalvent.

L’acte es va haver de fer mantenint les distàncies de seguretat pel virus. Foto: Aj.

El coronavirus marca la
commemoració del bombardeig
» Granollers recorda els fets del maig del 38 amb aforament limitat
» Les víctimes de la pandèmia van ser presents en els parlaments

Les protestes pel tancament
de Nissan arriben a Granollers
LABORAL4Després de conèixer
la trista notícia que Nissan tan-
carà les seves fàbriques a Cata-
lunya i que es perdran 3.200
llocs de feina directes i més de
20.000 d’indirectes, els treba-
lladors de la fàbrica de Montca-
da i Reixac van desplaçar-se fins
a un concessionari de la marca ja-
ponesa situat a Granollers. L’ac-
ció, de divendres passat, va con-
sistir a empaperar la façana de l’e-
difici amb missatges escrits con-
tra la política d’aquesta empresa

i que animaven els possibles
clients d’aquesta marca a deixar
de comprar vehicles per solida-
ritzar-se amb els treballadors. 

Els comitès d’empresa no pa-
ren d’organitzar mobilitzacions
contra la decisió de la multina-
cional de tancar les plantes. És
per això que ahir, des de totes les
plantes de Nissan, va començar
una marxa lenta de vehicles que
va acabar confluint a l’avinguda
Diagonal de Barcelona, on hi ha
la seu central de la marca.

MOBILITAT4El confinament ha
servit per reinventar-nos. Per
trobar noves maneres de treba-
llar, de relacionar-nos i de con-
viure amb l’entorn. És per això
que el Consell dels Infants, format
per una vintena de nens i nenes
de 5è i 6è de Primària de les 16 es-
coles de Granollers, ha explicat en
una audiència amb l’alcalde les
conclusions del treball d’aquest
curs sobre la mobilitat.  

El Consell d’Infants ha conclòs
que cal reduir l’ús dels vehicles de

motor, ha proposat fomentar els
itineraris segurs a peu i en bicicleta,
potenciar el transport públic i
“promocionar bicicletes compar-
tides com el Bicing de Barcelona”. 

La vintena de nens i nenes
també han subratllat que cal do-
nar a conèixer els beneficis que hi
hauria en la qualitat de l’aire a la
ciutat si es reduïssin els despla-
çaments en cotxe. En el cas de
Granollers i Mollet, les dues ciu-
tats principals de la comarca,
durant el confinament s’ha re-

gistrat una davallada notable de
les concentracions de diòxid de
nitrogen a l’aire. 

I és que la voluntat d’un can-
vi en aquest sentit també ha arri-
bat a Mollet. El col·lectiu Mollet
Pedala ha demanat que es treballi
la proposta d’unir el Baix Vallès
amb un projecte de bicicleta
compartida. Així es fomentaria
un transport més sostenible con-
nectant els municipis baixvalle-
sans a través de carrils bici i es-
tacions de bicis compartides.  

Concentració davant del concessionari de Granollers. Foto: CCOO

Menys cotxes, més bicis

Desnonaments | Volen que es mantingui la suspensió
Desenes de persones es van concentrar ahir davant les portes dels Jutjats de

Granollers, en una acció coordinada per la PAH, per demanar que es mantingui
la suspensió dels desnonaments, vigent des de l'aplicació de l'estat d'alarma.

La defensa de la bici també guanya terreny a Mollet. Foto: Mollet Pedala
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La polèmica factura de l’aigua
arriba al Síndic de Greuges 

QUEIXA4Després que Mollet en
Comú poses el crit al cel fa un mes
i els veïns de Mollet omplissin les
xarxes socials de queixes per la
pujada d’aproximadament un
15% de la factura de l’aigua, ara
16 entitats han presentat una
queixa formal sobre aquest fet al
Síndic de Greuges. 

Les 16 entitats –13 són asso-
ciacions locals de Mollet i les al-
tres tres operen a tot el territori
català– han denunciat al Síndic
que la pujada de la factura de l’ai-
gua ha deixat “la ciutadania de
Mollet davant d’una situació de

desprotecció en plena pandèmi-
ca de la Covid-19”. A la queixa, les
entitats recorden que hi ha dues
recollides de signatures obertes
en contra d’aquest increment al
municipi: una gestionada per la
PAH de Mollet i una altra a títol
personal d’una veïna. 

A més, les entitats apunten
que “l’única justificació que s’ha
donat és que totes les forces po-
lítiques havien aprovat aquestes
noves taxes del Consell Comarcal
del Vallès Oriental” i demanen
que el Síndic vetlli per la protec-
ció dels molletans. 

COMERÇ4La setmana passa-
da Línia Vallès parlava amb di-
versos propietaris de locals si-
tuats a la plaça Prat de la Riba,
un dels punts neuràlgics de Mo-
llet, que comentaven que s’es-
taven adaptant com podien a la
reobertura de les seves terrasses
amb les normes de seguretat de
la Covid-19. 

Una de les principals difi-
cultats que havien trobat els res-
tauradors era tenir tot el bar
recollit mitja hora abans de les
onze de la nit, hora obligatòria de
tancament dels locals. A més,
tots es preguntaven si l’Ajunta-
ment establiria alguna normati-
va que permetés ampliar les te-
rrasses i recordaven que volien
“un tracte igual per a tots”. 

Per contra, l’Ajuntament mo-
lletà ha anunciat aquesta set-
mana que la Policia Municipal ja
ha interposat 10 denúncies, tant
a establiments com a clients,
per incomplir les mesures de

seguretat establertes. En concret,
les denúncies han estat per no
respectar la distància de segu-
retat entre taules, no fer ús de les
mascaretes o ocupar més espai
de l’autoritzat. 

Des que va entrar en vigor la
Fase 1, Inspecció de Via Pública,
la Policia Municipal i els Agents
Cívics de la ciutat han iniciat una
campanya informativa per donar
a conèixer els criteris de segure-

tat establerts a la normativa per
tal de garantir la salut dels clients
als establiments de restauració:
obrir el 50% de les taules dins de
l’espai autoritzat i mantenir les
distàncies entre taules i vianants
de dos metres.

Sigui com sigui, l’Ajunta-
ment ha informat que a Mollet el
compliment de les mesures de
seguretat és en general com-
partit per la majoria de locals.

Imatges com aquesta han tornat a ser normals. Foto: Arxiu (ACN)

Primeres denúncies als bars
i restaurants de la ciutat

» La Policia Municipal ha posat 10 denúncies durant la reobertura 
» Els restauradors demanen saber què passarà amb les terrasses 

Un acomiadament 
a Ramcon aixeca polseguera

L’Ajuntament mantindrà 
les escoles bressol tancades

SOCIETAT4El consistori molle-
tà ha fet pública la decisió de no
obrir les escoles bressol muni-
cipals mentre el departament
d’Educació mantingui les ac-
tuals condicions, les quals con-
sidera que “no garanteixen la se-
guretat pública dels infants, ni de
les seves famílies ni dels do-
cents” i que “trenquen amb el
model educatiu i no faciliten la
reconciliació familiar i laboral”.
Segons el regidor d’Educació de

la ciutat, Raúl Broto, “la reober-
tura marcada per la Generalitat
no ofereix garanties per protegir
i salvaguardar els ciutadans” i
tampoc permet la continuïtat
del projecte pedagògic molletà,
“basat a potenciar les capacitats
d’autonomia i descoberta dels in-
fants”. És per això que, de mo-
ment, l’Ajuntament no donarà
suport al retorn dels infants a les
escoles bressol “sense contacte
amb els companys i educadors”. 

Protesta |Vaga als supermercats Lidl   
La cadena Lidl, que té un supermercat a Mollet i un altre a Sant Fost, va haver d’a-

frontar ahir una vaga convocada per CCOO i UGT per, segons els mateixos sindicats,
“vulnerar els acords de pagar les hores extra i no aplicar les mesures de seguretat”.

LABORAL4El sindicat CGT ha
acusat l’empresa Ramcon d’aco-
miadar la Isabel, una treballado-
ra que s’ha encarregat durant
temps de la neteja i desinfecció
dels equipaments municipals, per
la seva aparició en una entrevista
de la televisió Vallès Visió en la qual
explicava el patiment que ella i al-
tres treballadors havien viscut
quan Expertus, l’antiga empresa
que s’encarregava del servei de ne-
teja, va entrar en concurs de cre-
ditors. Però no només això, sinó
que el sindicat assegura que l’a-
comiadament s’hauria fet amb la

“complicitat” de l’Ajuntament de
Mollet.

La CGT detalla que Ramcon
ha fet un acomiadament discipli-
nari a la Isabel al·legant que ha
“danyat” la imatge de l’empresa i
de l’Ajuntament i que li han fet una
entrevista dins d’una escola tan-
cada per qüestions de seguretat re-
lacionades amb la Covid-19. 

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, ha manifestat que “és un con-
flicte laboral entre una treballa-
dora i l’empresa” i que de cap ma-
nera accepta “l’acusació de com-
plicitat en relació amb el cas”. 
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ACN4La farmacèutica Grifols in-
vertirà aproximadament 130 mi-
lions d’euros en la construcció d’u-
na nova planta de producció a Lli-
ça de Vall, a tocar del polígon in-
dustrial Llevant de Parets.

La nova planta de la multina-
cional catalana servirà per im-
pulsar el creixement de la seva di-
visió ‘Bioscience‘, especialitzada en
la producció de medicaments de-
rivats del plasma. A banda, la
farmacèutica també té previst
ampliar la capacitat productiva,
d’investigació i logística de la di-

visió ‘Diagnostic‘, centrada en la
medicina de transfusió.

Les instal·lacions estaran si-
tuades en una parcel·la de més de
47.000 metres quadrats en una
zona contigua al polígon industrial

Llevant de Parets, on Grifols con-
centra gran part de la seva pro-
ducció.

Segons el vicepresident res-
ponsable de les instal·lacions de la
companyia, Ricard Bronchud, “la
compra del terreny forma part del
compromís de Grifols amb la in-
versió local i la generació d’ocu-
pació qualificada al territori”. Avui

dia, la plantilla de la farmacèuti-
ca al Vallès Oriental supera els
3.500 treballadors.

Per altra banda, les noves ins-
tal·lacions permetran “donar res-
posta al creixement de l’empresa
durant els pròxims anys” mentre
el grup “està atent a noves opor-
tunitats d’expansió que puguin
sorgir”, conclou el directiu.

Producció de tractaments en una planta de Grifols. Foto: Arxiu (ACN)

Grifols invertirà 130 milions en
una nova planta de producció

Ple | Llum verda a la fusió de la Lluís Piquer i La Sínia 
L’Ajuntament de Parets va aprovar dijous de la setmana passada la creació d’un institut es-
cola a l’espai Lluís Piquer, amb el vot a favor de totes les forces excepte del PSC. Un grup de
mares ja s’ha posat en contacte amb el consistori per mostrar el seu desacord amb la fusió. 

Media Markt  i Parets uneixen
forces per l’ocupació

FEINA4L’Ajuntament de Parets i
la multinacional Media Markt, que
té un dels seus centres de venda si-
tuat al carrer la Volta, han signat fi-
nalment aquesta setmana el con-
veni que tenien pendent des de fa
mesos amb l’objectiu d’afavorir la
creació d’ocupació a Parets. 

La col·laboració consisteix a co-
brir els llocs de feina disponibles d’a-
questa empresa líder en aparells tec-
nològics a través del Servei Local
d’Ocupació. L’acord és “una aposta
de l’equip de govern per a la reacti-
vació econòmica i foment de l’ocu-
pació i per buscar nous mecanismes

per millorar l’ocupabilitat al muni-
cipi”, segons fonts oficials. És per això
que l’alcalde Jordi Seguer ha mani-
festat la seva satisfacció per la sig-
natura del conveni. “El foment de
polítiques de desenvolupament eco-
nòmic i la creació de sinergies entre
l’administració local i el teixit in-
dustrial són uns dels eixos priorita-
ris del govern, i més en la situació
econòmica actual”, ha expressat.

D’altra banda, el representant
de Media Markt, Roberto Gutiérrez,
s’ha mostrat molt satisfet de poder
ajudar en la creació d’ocupació “en
aquests moments tan complicats”.

“La compra del terreny
forma part del
compromís de Grifols
amb la inversió local”

El moment de la signatura del conveni. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament
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Martorelles | Sant Fost

Picabaralla a Twitter 
entre Candela i Fachín

MARTORELLES4L’activitat polí-
tica continua... igual que les po-
lèmiques i els enfrontaments
dialèctics a les xarxes socials. Un
dels més recents, dilluns, va tenir
com a protagonistes l’alcalde de
Martorelles, Marc Candela, i l’ex-
diputat dels comuns Albano-
Dante Fachín.

L’abstenció de la formació
republicana en la pròrroga de l’es-
tat d’alarma va ser la causa de l’in-
tercanvi d’opinions entre el bat-
lle i Fachín. Candela va criticar la
intervenció de Fachín al progra-
ma de TV3 Tot es mou (va dir que

no és ningú per donar lliçons a
ERC), afirmació a la qual Fachín
va respondre dient que és “una
persona que opina a la televisió
pública, que no té carnet de par-
tit i diu el que pensa”.

DEFENSA DE RUFIÁN
Dos dies després d’aquesta pica-
baralla, Candela va veure com el
diputat republicà al Congrés dels
Diputats Gabriel Rufián sortia en
defensa seva. “El que fa i diu Es-
querra ho decidim nosaltres ma-
teixos, des de Brussel·les a Mar-
torelles”, va etzibar.

ECONOMIA4Bones notícies per
al comerç santfostenc. A finals
de la setmana passada, l’Ajun-
tament va anunciar que ja ha po-
sat en marxa una línia d’ajuts per
als petits i mitjans negocis del
poble que han patit (i encara pa-
teixen) els efectes del coronavi-
rus, havent de tancar o veient
com la seva activitat es reduia de
forma sensible.

D’aquesta manera, tots
aquells comerços oberts al públic
a la vila, de facturació inferior a
1 milió d’euros i que hagin vist al-

terada la seva activitat comercial
a causa de l’estat d’alarma, poden
demanar un micro-crèdit de fins
a 1.500 euros sense interessos. 

Aquest import servirà per
cobrir els serveis que no s’hagin

pogut prestar, com la recollida de
residus comercials durant el
temps que han hagut de tancar
i part de les despeses fixes que li-
quiden a l’Ajuntament.

MENYS TAXA DE TERRASSES
A banda de la creació d’aquestes
ajudes econòmiques, el consis-
tori també ha anunciat una re-
ducció en la taxa que cobra als
establiments de restauració que

tenen terrasses, que es va apro-
var en el darrer Ple.

Així, els bars i restaurants del
poble només hauran de pagar 10
euros en tot l’any, sigui quina si-
gui la mida de la terrassa i del pe-
ríode de temps durant el qual la
tinguin oberta. A més, s’ha per-
mès ampliar les terrasses i ocu-
par més metres perquè puguin
tenir més taules, sempre res-
pectant les mesures de seguretat.

Els ajuts es poden demanar des de dilluns passat. Foto: Google Maps

Sant Fost ajudarà els comerços
afectats per la pandèmia

Martorelles | Mascaretes per a tots els veïns
L’Ajuntament va anunciar dimarts que ha rebut una nova remesa de mas-

caretes solidàries. Tothom qui vulgui recollir-ne ha d’anar al pavelló 
d’esports qualsevol dia laborable entre les 9 i les 12. Cal portal el DNI.

Cada petit o mitjà
negoci podrà demanar
un crèdit d’un màxim
de 1.500 euros
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Montmeló | Montornès

El ‘show’ de Quim Masferrer
arrencarà a Montmeló

CULTURA4Moltes gràcies serà
el títol (i la declaració d’inten-
cions) del pròxim espectacle que
el polifacètic Quim Masferrer po-
sarà en marxa durant aquest
mes. El de Sant Feliu de Buixa-
lleu, a més, ha anunciat que
Montmeló serà el municipi en el
qual arrencarà el seu show el
pròxim divendres 26.

“Si el públic no pot anar on hi
ha l’escenari, que sigui l’escena-
ri el que es mogui i vagi a buscar
el públic”, piulava Masferrer di-

vendres passat, en un tuit que
servia per presentar l’escenari iti-
nerant des del qual representa-
rà aquest Moltes gràcies.

Masferrer recorrerà diferents
ciutats i pobles del país (l’es-
pectacle es podrà seguir des dels
balcons, els portals i les finestres
i també de forma online) donant
les gràcies a tothom qui, d’algu-
na manera, ha posat el seu gra-
net de sorra per ajudar durant
els mesos més durs de la pan-
dèmia que estem vivint. 

CONCENTRACIÓ4Donar les
gràcies al personal sanitari dels
hospitals i als botiguers i co-
merciants que han seguit treba-
llant per oferir productes de pri-
mera necessitat durant els me-
sos més durs de la pandèmia.
Aquestes dues raons han portat
l’Associació de Veïns del Centre
de Montornès i la Comissió de
Jubilats i Pensionistes a convo-
car, dilluns que ve, una concen-
tració a la plaça de Pau Picasso.

Els veïns estan cridats a dos
quarts de nou del vespre per po-
der fer pública, un cop més, la
seva gratitud envers tothom qui
ha treballat perquè els veïns i les
veïnes que haguessin donat po-

sitiu en Covid-19 tinguessin la
millor atenció mèdica i també

perquè als supermercats i les bo-
tigues que seguien obertes hi ha-
gués tot el que era necessari.

La concentració, però, tam-
bé servirà per retre un home-
natge a la feina de la Policia Lo-
cal, dels treballadors i treballa-
dores de les farmàcies i també de
la cura de les llars i de la gent
gran i al personal de neteja que
s’encarrega del manteniment
dels espais públics del poble.

Segons ha informat Som
Montornès, però, aquesta tro-
bada també tindrà un marcat
component reivindicatiu, ja que
com ha passat en molts altres
municipis, servirà perquè els
montornesencs s’afegeixin al
clam per unes condicions de
treball dignes. Una de les recla-
macions serà l’obertura del CAP
les 24 hores del dia, amb un ser-
vei d’urgències nocturnes.

L’escenari de la trobada serà la plaça de Pau Picasso. Foto: Aj. de Montornès

Montornès donarà les gràcies
als sanitaris i als seus botiguers

Montmeló | Dos nous llibres d’escriptores del poble
Les escriptores montmelonines Jèssica Roca i Anna Ballbona han presentat els
seus nous llibres, No és cap espòiler, és la vida i No soc aquí, respectivament.

El coronavirus va obligar a ajornar la seva publicació, i ara veuen la llum.

L’AV del Centre i la
Comissió de Jubilats 
i Pensionistes han
convocat aquest acte

L’escenari que Masferrer farà servir. Foto: Twitter (@QuimMasferrer)
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La Llagosta |Santa Perpètua

La bicicleta, peça clau en la
mobilitat sostenible del futur
SANTA PERPÈTUA4El planeta
va celebrar, abans-d’ahir, el Dia
Internacional de la Bicicleta i
Santa Perpètua va voler aprofitar
aquesta efemèride per reivindicar
el paper clau en la mobilitat sos-
tenible que aquests vehicles tenen
actualment i que han de seguir ju-
gant en el futur.

En aquest sentit, el regidor de
Canvi Climàtic i Eficiència Ener-
gètica, Sergi Hernández, va des-
tacar en declaracions al portal
web municipal que “cal desplaçar
el vehicle privat de l’espai urbà

posant com a principals prota-
gonistes els vianants i les bici-
cletes en la mobilitat urbana i re-
forçar i apostar pel transport pú-
blic i el vehicle col·lectiu amb ex-
periències com la promoguda
per l’Ajuntament en col·laboració
amb Som Mobilitat”.

El regidor va apuntar també
que fer servir la bici per als des-
plaçaments aporta felicitat, salut,
millora la qualitat de l’aire, per-
met un estalvi energètic i econò-
mic i, a més, ajuda a mantenir el
distanciament social.

OCUPACIÓ4Gairebé el 17% dels
veïns de la Llagosta (la xifra e-
xacta és del 16,94%) estan a l’a-
tur. Això significa, entre altres co-
ses, que el poble va tancar el
mes de maig amb un augment del
30% d’aturats respecte del maig
del 2019 (una xifra que s’ha de lle-
gir tenint en compte la situació de
pandèmia que estem vivint) i
també representa el percentatge

més alt de persones sense feina en
un municipi del Baix Vallès.

L’increment respecte del mes
d’abril és lleugerament inferior
al 2,4%, de manera que, en total,
1.074 llagostencs i llagosten-
ques no consten en el llistat del
Servei d’Ocupació. 

Pel que fa a la zona del Baix

Vallès, l’augment d’aturats ha es-
tat del 32% respecte del maig del
2019, i d’un 4,35% respecte de
les dades del mes anterior.

“EL PITJOR MES DE MAIG”
I com és habitual cada vegada que
es fan públiques noves dades
d’atur, els sindicats hi han dit la
seva. Des d’UGT, per exemple, as-
seguren que aquest és “el pitjor
mes de maig que es recorda” i la-

menten que el coronavirus i les
seves conseqüències les hagin
de pagar els treballadors.

De la mateixa manera, des del
sindicat van voler recordar que les
dades fetes públiques fa uns dies
no inclouen els més de 36.000
vallesans afectats per expedients
de regulació temporals d’ocupa-
ció (ERTOs) i van reclamar que
la renda mínima i el pagament
dels ERTOs s’agilitzin.

La pandèmia ha afectat la contractació de treballadors. Foto: Arxiu

La Llagosta té el tant per cent
d’aturats més alt del Baix Vallès

Patrimoni |Avancen les obres de Can Baqué
Ahir al matí l’Ajuntament de la Llagosta va anunciar que ja ha aca-
bat el primer tram de les obres de Can Baqué. S’han col·locat ele-

ments per evitar que els coloms facin malbé aquest edifici.

1.074
veïns del poble van
tancar el mes de maig
sense que consti 
que estan treballant
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CULTURA4Des d’ahir i fins demà
passat, la Fundació Maurí re-
memora amb una petita exposi-
ció l’estada del poeta Josep Car-
ner a la Garriga, l'any 1970. Per
a l’ocasió s’ha reunit una petita
mostra de diferents dels seus lli-
bres provinents de la biblioteca de
la fundació.

L’exposició es podrà veure
en format aparador des del ca-
rrer, a través de la finestra de la
fundació, al carrer de Cardedeu.

L’estada de Carner
a la Garriga, en 
una exposició

SERVEIS4L’Oficina d’Atenció  a
la Ciutadania (OAC) i la regido-
ria d’Acció Social de Lliçà d’A-
munt reprendran l’atenció pre-
sencial dilluns que ve. Així ho va
anunciar el consistori dimarts al
web municipal.

L’atenció presencial es farà
respectant les mesures higièni-
ques i de distanciament social es-
tablertes, de manera que to-
thom qui vulgui visitar-les hau-
rà de demanar cita prèvia.

Lliçà d’Amunt
reobrirà l’OAC
dilluns que ve

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment va anunciar, abans-d’ahir,
que instal·larà un ascensor a la
plaça dels Països Catalans (al ba-
rri de Bellavista) per connectar
el passeig Andalusia i el carrer
Navarra, entre els quals hi ha un
desnivell de 10,5 metres.

Aquestes obres formen part
del Pla de Barris i es posaran en
marxa pròximament (el consis-
tori no ha concretat la data).

S’instal·larà un
ascensor a la plaça
Països Catalans

SALUT4La fiscalia de l’àrea de
Granollers ha iniciat una inves-
tigació a una residència de Cal-
des per la denúncia d’un familiar
d’un usuari del centre per saber
si hi ha hagut un cas de negli-
gència mèdica.

Segons informa El 9 Nou, la
residència no té notícies de la in-
vestigació ni de cap denúncia, ja
que asseguren que les autoritats
no els han demanat informació
de cap tipus.

Negligència en
una residència
de Caldes?

CULTURA POPULAR4La llista
de ciutats i pobles de la comar-
ca que han anunciat la suspen-
sió de la seva Festa Major és llar-
ga i, des d’abans-d’ahir, també
inclou l’Ametlla.

El consistori va anunciar que
pren aquesta decisió “per la im-
possibilitat de garantir la segu-
retat de la ciutadania, i després
d'haver parlat amb les entitats i
associacions implicades en l'or-
ganització de la festa”.

L’Ametlla també
suspèn la Festa
Major d’enguany

CANOVELLES4En el Ple celebrat
dijous passat es va aprovar el Pla
Econòmic Financer de la resta
del mandat, o el que és el mateix,
el calendari dels pròxims tres
anys per dur a terme les inver-
sions que estan previstes. Així,
s’incrementarà la despesa so-
cial, es faran reformes a El Local
i al Campanar. Al Ple també es va
donar suport als treballadors de
Nissan acomiadats.

Aprovades les
inversions de la
resta del mandat

ECONOMIA4La Diputació ha
donat llum verda a la primera
fase del pla de xoc per a la reac-
tivació econòmica i social dels
municipis de la demarcació. Això
es plasmarà gràcies al programa
Cap municipi enrere, que en el
cas del Vallès Oriental significa-
rà una injecció superior als 1,6
milions d’euros. La inversió to-
tal als municipis de la província
de Barcelona serà de 15 milions.

Segons explica la Diputació,
aquests 1,6 milions d’euros seran
“perquè els ajuntaments puguin

pagar les despeses que han hagut
d’afrontar durant l’emergència” i
s’afegeixen als que la corporació
ja destina al pagament de les
despeses extraordinàries en l'àm-
bit de benestar social mitjançant
el Programa d’Emergències. 

L’alcaldessa de l’Hospitalet
de Llobregat i presidenta de la
Diputació, Núria Marín, va dir
que aquest programa vol servir
per donar “solvència als ajunta-
ments i tranquil·litat als muni-
cipis” i va expressar la intenció de
l’organisme “perquè cap territori
ni cap persona quedi enrere en
aquesta reconstrucció”.

Els consistoris dels municipis
més poblats, Granollers i Mollet,

rebran gairebé una quarta part
del total (202.000 euros la capi-
tal i 170.000 en el cas de la ciu-
tat més gran del Baix Vallès). Les
Franqueses i Parets, amb una xi-
fra superior als 70.000 euros
per cap, són els municipis que se-
gueixen les dues ciutats principals
de la comarca, mentre que ja
més enrere en l’ordre de quanti-
tat d’inversions apareixen Caldes,
Canovelles i Sant Celoni.

La Diputació impulsa el programa ‘Cap municipi enrere’. Foto: Arxiu

1,6 milions d’euros per
reactivar l’economia vallesana

Granollers encara tracta 
11 pacients amb coronavirus
SALUT4Els últims. Abans-d’ahir
va tornar a actualitzar-se la xifra
de pacients de coronavirus in-
gressats als hospitals de la co-
marca, tot i que ja només cal par-
lar de positius en un centre:
l’Hospital de Granollers. Actual-
ment hi ha 11 pacients que estan
sent tractats a la capital de la co-
marca, vuit menys que la setma-
na passada, tot i que en els dar-
rers dies han mort tres persones.

Igualment, l’Hospital ha

anunciat que ja no hi ha cap pa-
cient a l’hotel medicalitzat, però
que segueix operatiu per si fos ne-
cessari recórrer-hi.

PROTESTES DELS SANITARIS
Tot plegat en una setmana que ha
estat protagonitzada per les mo-
bilitzacions dels sanitaris, tant de
l’Hospital de Granollers com del
de Mollet. Reclamen inversió en
la sanitat pública per revertir les
retallades i millores salarials.

Sanitat | Comprovaran si hi ha coronavirus en aigües residuals
El Consorci Besòs Tordera i FACSA (l’empresa que gestiona la depuradora de Granollers) 

treballen de forma conjunta en una investigació que vol servir per trobar restes del virus de la
Covid-19 en aigües residuals. Es recullen mostres de la capital, Canovelles i les Franqueses.

Granollers i Mollet
rebran gairebé una
quarta part dels diners
de la Diputació
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Futbol sala | El CD la Concòrdia perfila la plantilla del curs que ve
Les renovacions de les jugadores més importants i els fitxatges de Paula Hita, Laura Butifoll i
Mónica Utrilla (que torna al club) han estat els moviments de mercat del CD la Concòrdia, que
té força perfilada la plantilla 2020-21. El tècnic Javier Ruiz seguirà al capdavant de les blavetes.

Si la setmana passada es confir-
maven les primeres dates de les
competicions de motor de la se-
gona meitat del 2020, aquest di-
lluns arribava un nou anunci. I
dels més grossos. La Formula1 va
confirmar les primeres dates de-
finitives de curses i, entre elles, hi
ha el Gran Premi d’Espanya, que
es disputarà al Circuit entre els
dies 14 i 16 d’agost. 

La cita que es disputarà a
Montmeló, doncs, serà la sisena
d’un mundial atípic (per prime-
ra vegada en 30 anys de curses al
Circuit no hi haurà públic a les
graderies del traçat), ja que se-
gons els responsables del cam-
pionat cal preservar “la seguretat
i la salut de tots els implicats”.

Així, en les proves del cam-
pionat del 2020 hi haurà el per-
sonal imprescindible en tots els
circuits (tant comissaris i auxiliars
com personal dels equips) i si s’a-

caba complint el que volen els or-
ganitzadors de la Formula1, s’es-
pera que es puguin disputar en-
tre 15 i 18 curses, vuit de les
quals serien a Europa.

Ara que ja s’ha confirmat que
la cursa serà sense públic, tothom
qui hagués comprat entrades per
a l’edició d’enguany del Gran
Premi d’Espanya podrà sol·licitar
la devolució dels diners. El Circuit
habilitarà la plataforma per fer
aquest tràmit el pròxim dilluns 15.

MOTOGP, SEGÜENT ANUNCI?
Amb la primera de les dues grans
cites ja encarrilades, el segon
gran anunci que des del Circuit
esperen és el de Dorna, l’empre-
sa organitzadora dels campionats
de MotoGP, Moto2 i Moto3.

De fet, la confirmació de les
noves dates de les curses del
mundial de motociclisme es po-
drien conèixer la setmana que ve
i podrien seguir un patró similar
a les de la Formula1.

La prova es disputarà, però sense públic. Foto: Circuit

La Formula1 tornarà al Circuit
entre els dies 14 i 16 d’agost

Pau Arriaga
MONTMELÓ

La plataforma Salvem
el CF Mollet, que en-
capçala un dels vocals

del club, José Gómez, ha dema-
nat a la directiva que cessi el vi-
cepresident primer, Oriol Olivé,
per “incompatibilitat de càrrecs”.

Segons la plataforma, Olivé
ocupa càrrecs en tres clubs més,
ja que és tresorer del Montornès
CF, segueix sent el gerent de
Desenvolupament de Projectes a
Mercantil Football Academy i
també treballa com a represen-
tant de FutbolStage, una em-
presa vinculada a l’Espanyol.
Aquestes darreres dues funcions,
segons la plataforma, consten al
perfil de la xarxa social laboral
LinkedIn d’Olivé.

Salvem el CF Mollet també
reclama explicacions al presi-
dent, Jordi Candela, pel nome-
nament d’Olivé, que va passar a
ocupar el càrrec que anterior-
ment tenia Gómez.

Línia Vallès s’ha posat en
contacte amb el club per conèi-
xer la seva versió dels fets, però
no ha obtingut resposta.

Salvem el CF
Mollet demana 
la cessió d’Olivé

Chema Márquez,
primer fitxatge
del BM Granollers

El Balonmano Granollers
ha aconseguit reunir els
germans Márquez. Di-

lluns passat el club va anunciar
l’arribada del primera línia ma-
drileny Chema Márquez, que
després de sis temporades al
Guadalajara aterra al Palau d’Es-
ports, on coincidirà amb el seu
germà Álex, jugador blanc des del
curs 2015-16.

Márquez, que té 23 anys i ha
signat un contracte per dues
temporades, aportarà organit-
zació de joc i gol al conjunt d’An-
tonio Rama, ja que en els cursos
2016-17 i 2017-18 va ser el màxim
golejador de l’ASOBAL amb el
conjunt manxec, marcant 196 i
200 gols, respectivament.

| 20
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Quan la Mila es queda embarassada, es
comença a preguntar el perquè de l’es-
tranyesa que l’ha acompanyat sempre.
Aleshores, comença a revisar la seva in-
fantesa en el si d’una família humil que va
haver de canviar el camp per la fàbrica.
L’escriptora i periodista Anna Ballbona va
guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama per
No soc aquí, que s’ha publicat ara.

Viu en línia

Llibres

No soc aquí
Anna Ballbona

La pàgina web del Teatre Lliure ha obert
la porta a una nova manera de fer teatre.
Gràcies al creador i director Roger Bernat,
la plana d’inici d’aquest espai compta
amb un xat per parlar amb l’ENA, un bot
disponible cada dia a qualsevol hora. Dels
diàlegs amb l’ENA en sorgirà una peça te-
atral que prendrà forma damunt d’un es-
cenari quan la desescalada ho permeti.

Teatre

ENA
Roger Bernat

MALA és el títol que ha triat Mala Rodrí-
guez per al seu setè àlbum. I és que, amb
vint anys de carrera a l’esquena, el referent
femení de la música urbana espanyola no
necessita presentació. El nou disc és una
mostra de la seva capacitat d’adaptar-se
sense perdre l’essència, i inclou col·labo-
racions amb noms coneguts del pano-
rama actual, com Lola Índigo o Cecilio G.

Música

Quan es va decretar el confinament,
HBO va llançar una proposta arriscada a
cinc directors: Rodrigo Sorogoyen, Pau-
la Ortiz, Leticia Dolera, Elena Martín i Car-
los Marqués-Marcet. Del sí de tots ells va
néixer En casa, un conjunt de cinc capí-
tols d’autor creats i gravats en quarantena,
un reflex de com s’ha viscut la pandèmia
a les llars. Disponible des del 3 de juny.

Pelis i sèries

En casa
Cinc directors

MALA
Mala Rodríguez

Us Estrimem Fest
El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert

són els grans noms actuals de la música infantil catalana.
Com que, per ara, el retorn als concerts convencionals
sembla lluny, tots quatre s’han aliat per crear Us Estri-

mem Fest, el primer festival de música familiar en strea-
ming de Catalunya. Durant dos caps de setmana (6, 7, 13
i 14 de juny) els més petits podran gaudir d’actuacions
en directe des del sofà de casa seva. El preu de l’abona-
ment a tots els concerts és de 20 euros i permet tornar a

veure les actuacions durant les 24 hores següents.

La flaca, Depende, El lado oscuro... La veu de Pau
Donés (Barcelona, 1966), líder de Jarabe de

Palo, ens acompanya des de fa 25 anys, i les se-
ves cançons han tingut un gran protagonisme
a les principals emissores musicals espanyoles.
El 2015, el cantant va anunciar que tenia càn-
cer, malaltia que va superar l’any següent, tot i

que el 2017 en va patir una recaiguda. Més
d’un any després d’haver anunciat la seva reti-
rada indefinida de la música, l’abril passat va
enviar un missatge inesperat a través d’una

cançó: Vuelvo. I ha complert la promesa. El 23
de maig, Jarabe de Palo va publicar un tema

ple d’alegria i agraïment a la vida, Eso que tú me
das, amb videoclip inclòs. Només quatre dies

després, va veure la llum el nou àlbum, Tragas o
escupes, l’estrena del qual estava prevista al 

setembre, però el grup va decidir avançar-la.

P A U  D O N É SQUI ÉS?
ÉS FAMOS PER...

A LES XARXES...

Ser el líder de Jarabe de Palo
El grup és conegut per temes com ‘La flaca’ o ‘Depende’

Famosos

Publicar single, videoclip i disc en pocs dies
L’estrena de l’àlbum, prevista per al setembre, s’ha avançat

Admiració i commoció
Valoren l’alegria del cantant malgrat el càncer que pateix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Xenoblade Chronicles
La combinació de joc de rol i acció és el que defineix Xenoblade Chronicles: De-
finitive Edition, la nova entrega de la saga Xenogears. Disponible per a Switch.
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10 PERSONES

En aquestes trobades s’ha de mantenir la distància 
personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta

MANS NETES

DISTÀNCIA

NO COMPARTIR

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

i SALUT

Després de tants dies tancats a casa, la fase 1 ens ha per-
mès començar a recuperar els vells costums que tant
trobàvem a faltar. Ara valorem més que mai les coses

senzilles, com poder rebre visites de la família i els amics des-
prés de mesos sense veure’ls. Però, tal com recorden les auto-
ritats sanitàries, l’alegria no ens pot fer perdre la prudència:
cal assegurar-nos que els retrobaments siguin segurs.

En primer lloc, hem de tenir clar que les reunions no poden
aplegar més de 10 persones (caldrà esperar a la fase 2 perquè
aquesta xifra augmenti a 15). A més, s’ha de mantenir la dis-
tància personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta.
També és recomanable limitar aquestes trobades a un únic
grup de persones, per evitar augmentar el risc de contagis.

Un element que ha d’estar present en les reunions a casa és
el sabó o el gel desinfectant: que tothom es renti les mans en
arribar i els cops que calgui. A banda, si mengem alguna cosa
plegats, hem d’oblidar hàbits com picar tots del mateix plat o
safata. Ens hem d’acostumar a que cadascú tingui la seva ració.

Per últim, recordem que, amb les persones grans o amb pa-
tologies prèvies, cal extremar al màxim totes les precaucions.

Retrobaments segurs

En fase 1, es poden reunir un màxim de 10 persones. 
Es recomana trobar-se sempre amb el mateix grup

Les claus

El sabó o el gel desinfectant no poden faltar a les 
reunions: tothom ha de mantenir les mans netes

Si mengem alguna cosa, no podem picar del mateix 
plat o safata, cadascú ha de tenir la seva ració
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