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presidenta de
la Diputació
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“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
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Brunzits de motor, molt xivarri i
soroll de rodes que s’encallen
entre camins de sorra desperten
els veïns del Montseny des de fa
dues setmanes. La massificació de
motoristes, autocaravanes, quads
i bicicletes BTT ha tornat a posar
en risc la fauna i la flora del Parc
Natural del Montseny, alhora
que ha sacsejat la tranquil·litat
dels seus habitants. 

Els veïns d’aquest territori fa
molt que són conscients i actuen
d’acord amb el seu privilegi: viu-
re en un paratge que encara no ha
estat conquistat per l’asfalt i els
blocs d’edificis. És per això que el
cap de setmana passat els ciuta-
dans de Sant Esteve de Palautor-
dera, Campins i la Costa del
Montseny es van manifestar si-

multàniament per denunciar la
invasió i la sobrecàrrega de tu-
risme de motor que està patint el
parc. “Aquesta primera mani-
festació més improvisada és el tret
de sortida d’una sèrie de concen-
tracions setmanals organitza-
des”, explica el portaveu de la Co-
ordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny, Carles Lumeras, a
Línia Vallès. 

La massificació de vehicles i
les competicions il·legals són un
problema des de fa molt temps al
Montseny. “El cas és que durant
el confinament s’ha respirat una
falsa calma i des de fa dues set-
manes s’ha trencat amb una
agressivitat i invasió desmesura-
da de cotxes i motos”, diu Lume-
ras, que considera que aquest ha
estat el motiu pel qual els veïns
han sortit “a dir prou” al carrer. 

Tant és així que alguns veïns
dels municipis afectats comenten
entristits a Línia Vallès que han

patit agressions –cops de pedra
contra el seu vehicle i empentes–
quan han intentat aturar i adver-
tir alguns turistes “incívics” que
estaven causant danys irreversi-
bles a la natura i que “practicaven
activitats esportives en zones il·le-
gals i protegides”. Jaume Fito, un
veí de Santa Fe del Montseny i
amic d’un dels agredits, opina que
moltes persones de ciutat, quan
arriben a la natura, no saben
respectar-la per falta d’educació
ambiental. “La gent no sap que al
bosc s’hi ha d’anar en silenci o que
ara és l’època de criança de gran
part dels animals que habiten el
territori i que el soroll humà pro-
voca que molts nius quedin aban-
donats”, explica. 

Fito, com Lumeras, lamenta
que ni l’administració ni les for-
ces policials estiguin protegint a
consciència el Parc Natural. “Fa
temps que demanem que s’aug-
menti el transport públic i es li-

miti l’accés de vehicles particu-
lars o que es faci un control d’a-
forament. Així s’evitaria la con-
taminació lumínica, acústica i l’e-

rosió constant del territori”, re-
bla Lumeras. 

D’altra banda, el geògraf  i es-
pecialista en desenvolupament te-
rritorial sostenible, Jordi Torra-

llas, recorda que tothom ha de te-
nir dret, per qüestions de salut, a
accedir al medi natural, però
“que la gent ha de ser conscient
que som moltes les persones que
fem un ús d’aquests espais i que
sovint ens concentrem en dies o
hores concretes, dificultant la
compatibilització del turisme amb
la vida dels habitants de la zona”. 

Torrallas també és conscient
que les competicions de vehicles
de motor són un problema afe-
git al Parc Natural del Montseny.
“Ara mateix, les curses a les ca-
rreteres són més perilloses que
mai. Després d’una primavera
amb poc trànsit, els animals, so-
bretot les cries, estan més con-
fiats i corren més risc d’atrope-
llament”, subratlla. De fet, Fito la-
menta que les aglomeracions de
persones motoritzades al Mont-
seny i “de gent agressiva amb la
natura” ja han deixat una vícti-
ma: una daina atropellada. 

Elmotor trepitja elMontseny
» La desescalada es tradueix en aglomeracions de vehicles de motor al Parc Natural 

» Els veïns protesten per la situació i avisen que seguiran sortint al carrer per defensar la zona

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 

Diverses imatges de les concentracions del cap de setmana passat al Montseny. Fotos: Pepi Broncano i Núria Espina

ES REPRÈN EL SERVEI
DEL BUS PARC

4Aquest dissabte 13 de
juny es reprèn el servei de
transport col·lectiu Bus Parc
al Parc Natural del Mont-
seny. Els horaris i preus són
els mateixos que abans de
la supressió temporal per
l’estat d’emergència, man-
tenint-se a partir d’ara el
servei els dissabtes, diu-
menges i festius de tot l'any.
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Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia

amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs pú-
blics tancats. Turisme a tope, però afo-
rament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del ca-
pital, oi?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per

a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Tra-
pero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per des-
obediència.

@andreajvilloria

Dice Vox que esta pan-
demia evidencia que la

sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta cri-
sis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fue-
ra, va a ir contagiando al resto.

M’és igual si els de la
Nissan no es manifes-

ten en català o si un ar-
tista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o soli-
daritzar-te amb altres persones. Estima-
la parlant, no buscant diferències. Can-
sat de polèmiques estúpides i inne-
cessàries.

@jmangues@nu_alabao@ECaliz_

La lupa

per @ModernetdeMerda

George Floyd i els temps

El 25 de maig, George Floyd moria en un
carrer de Minneapolis, però de seguida va
començar a morir davant les pantalles de
milions de persones. La seva mort va anar
multiplicant-se pel planeta, i en 24 h el cas
ja s’havia convertit en un assumpte global,
provocant indignació i ràbia arreu del món.

La gent ho va començar a compartir
massivament a les xarxes socials. Mireu
què ha passat. Mireu què ha tornat a pas-
sar, per enèsima vegada. I mireu com ha
sortit als carrers la gent de Minneapolis.
Les protestes van iniciar-se espontània-
ment a diverses ciutats americanes i ho van
fer amb tanta força, tanta fatiga acumu-
lada, tanta repressió històrica, que cente-
nars de milers de persones
que no podien ser en aquells
carrers van voler solidarit-
zar-s’hi compartint-ho des
dels seus canals.

Van passar dos dies i tot-
hom qui havia sentit la ne-
cessitat de denunciar el cas
(un cas que no dura 8 minuts, sinó segles)
ja ho havia fet. Gent anònima, personat-
ges coneguts, grans estrelles mundials.
L’espontaneïtat ja havia fet la seva feina.
Qui sentia la ràbia, l’havia treta. I després
podem debatre si aquesta ràbia espontà-
nia, acompanyada de res més, és suficient
per encarar un repte d’aquestes caracte-
rístiques, que ja sabem que no. Però
això ja donaria per a un altre article.

El cas és que van passar tres, quatre,
cinc dies, i George Floyd ja era un autèn-
tic símbol. Tothom qui n’havia sentit la ne-
cessitat havia denunciat tant la seva mort
com les milers que l’han precedida. Xar-

xes plenes, telenotícies plens, whatsapps
plens, una autèntica revolució global.

I és en aquest punt de màxima po-
pularitat i ressò quan, finalment, fan acte
de presència a totes les xarxes socials al-
gunes de les grans patums nacionals i in-
ternacionals, d’aquí i d’allà. Havien es-
perat el moment. L’onada creixia i ells no
la surfejaven, temerosos d’entrar en po-
lèmiques, gelosos dels seus números, pru-
dents amb els seus èxits.

Però arriba un punt en què l’onada és
tan gran que són conscients que no hi te-
nen res a perdre i que, ans el contrari, po-
sicionar-se en aquest cas els situa en un
marc mainstream completament in-

ofensiu, fins i tot beneficiós. I llavors sí,
llavors comparteixen la cita històrica, el
missatge greu.

En alguns casos era tan evident que
aquella publicació seguia aquesta lògi-
ca, era tan notori que hi havia hagut una
espera calculada, que fins i tot feia una
certa angúnia. I no es tracta de genera-
litzar, perquè cadascú se sap lo seu i la
casuística sempre és variada, però s’han
pogut veure (ho hem pogut veure tots)
desenes i desenes de publicacions de ce-
lebritiesque, compartides en temps de
descompte, responien a plantejaments
freds i grisos com aquest.

Inconscientment, tots deixem de
banda determinades causes que no ens
toquen de prop. És lògic, és humà. Ni tan
sols la persona més proactiva i cons-
cienciada socialment pot abastar les mi-
lers d’injustícies que afecten el món. Se-
ria absurd i trist que, després de ser po-
licies de balcó, volguéssim ser policies
d’Instagram. Només faltaria que ens
consideréssim aptes per repartir car-
nets de compromís.

Però una cosa és no abastar-ho tot
i visibilitzar unes lluites concretes, i l’al-
tra és que des de posicions privilegia-
des s’entri en aquestes reivindica-
cions amb una freda calculadora a la

mà. A mi, personalment,
em provoca rebuig. Si ho
detecto, acaben sent pu-
blicacions que no fan que
m’apropi a aquella persona,
sinó tot el contrari. 

I és probable que m’e-
quivoqui, i jo mateix em

poso en dubte mentre escric aquestes
sensacions, però tinc enteses la reivin-
dicació i la solidaritat d’una altra ma-
nera. No sempre seran efectives, no
sempre seran suficients, potser a vega-
des pecaran d’exhibicionistes. Pot ser.
Però crec que el mínim exigible és que,
almenys, no transmetin tanta falsedat.
No comparteixo la solidaritat que ha
passat per un Excel abans de fer-se pú-
blica, la que fa veure barroerament
que prioritza aquella causa als benefi-
cis propis. Només m’interessa la que, tot
i tenir un immens marge de millora i
d’efectivitat, surt de la veritat de cadascú.

No comparteixo la solidaritat 
que ha passat per un Excel 

abans de fer-se pública

Els semàfors

Granollers
Uns 300 granollerins es van concentrar

diumenge a la Porxada en rebuig a 
l’assassinat de George Floyd als Estats
Units. Durant l’acte van reivindicar la

igualtat real dels ciutadans negres tant
als EUA com a l’estat espanyol. 

pàgina 8

Hotel B&B
Després que hagin passat 15 dies sense
cap pacient ingressat, el B&B de Grano-

llers i les Franqueses ha deixat de fun-
cionar com a hotel medicalitzat i ja es

prepara per recuperar el seu ús 
habitual. Un exemple de solidaritat. 

pàgina 18

Aj. de Mollet
L’augment de la factura de l’aigua conti-
nua portant cua a Mollet. Ara, Mollet en

Comú, que va ser la primera formació
política a posar el crit al cel davant la
pujada, ha presentat una moció que
portarà al pròxim ple del 29 de juny.

pàgina 10
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Un estiu atípic: hi haurà pla B 
en lloc  de les Festes Majors?1

2
Mollet en Comú presenta 
una moció per la factura de l’aigua

Granollers encara tracta 
11 pacients amb coronavirus

Mingote renuncia a fer 
el cim del Gasherbrum I

Després de l’estat d’alarma... 
tornen els desnonaments

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Gente que no dijo nada sobre la
conveniencia de echar a Miquel
Buch a pesar de haber criminali-
zado a los manteros.

Gente que no dijo nada cu-
ando Ada Colau puso a Albert
Batlle (PSC) al cargo de seguri-
dad y los echó de Barcelona en
una maniobra inhumana, sin
ofrecerles alternativa alguna.

Gente que no se enfadó cu-
ando la misma Ada Colau prefi-
rió tomar los tres votos de un ra-
cista que expulsó a miles de
gitanos asentados en Francia,
antes que compartir la alcaldía
con ERC.

Gente que defiende al PSOE
a pesar de haber bloqueado y
amenazado barcos de salva-
mento marítimo ocasionando
cientos de muertes.

Gente que ahora, de pronto,
son antirracistas. Pero solo lo son
por lo que está pasando en Esta-
dos Unidos, porque ni siquiera
tienen la decencia de cambiar su
perspectiva y aceptar lo que está
pasando en nuestra propia casa.

Pajas y vigas
per Mani Martínez

Un objectiu, diferents estratègies
per Jordi Lleal 

A Catalunya, els independen-
tistes tenen un problema que
sembla irresoluble. Hi ha par-
tits que el seu objectiu és acon-
seguir la independència, hi ha
enquestes que determinen que
un 80% dels ciutadans vol-
drien un referèndum, i altres
que estableixen que ERC podria
obtenir 37 escons; JxCat, 31 i la
CUP, 6. En total, serien 74 es-
cons i la majoria absoluta és de
68, així que es pot entendre que
hi ha majoria al Parlament per
proclamar la independència.

Fins aquí és el raonament
hipotètic, però si hi ha diver-
gències en quin partit faries
confiança per aconseguir-la
això ja són figues d’un altre pa-
ner. Ja no es tracta de qui vol la
independència, sinó de qui vol
governar per conduir el procés,
i aquí sorgeixen les desavinen-
ces per triar el camí i els pro-
cediments a seguir. Molts ciu-
tadans n’estem fins al monyo de

les baralles de pati d’escola en-
tre uns i altres, a vegades dient-
se el nom del porc. Així, no és
d’estranyar que organitzacions
civils com Òmnium i l’ANC, per
citar les més importants pel
nombre d’associats, hagin agru-
pat tanta gent, com també els
CDR, cansats de trifulgues que
no porten enlloc.

Esquerres, centredreta, cen-
tre, socialdemòcrates, anar-
quistes, antisistema, comunis-
tes i tots aquells que vulguin la
independència de Catalunya, si
us plau, ajunteu-vos en una
coalició per tenir la majoria.
Després, es proclama la inde-
pendència unilateralment i se-
guidament es convoquen elec-
cions per saber qui tindrà més
vots, i qui obtingui la majoria ja
tindrà el poder per governar se-
gons el seu programa. 

La independència només
l’aconseguirem entre tots i sen-
se exclusions!

Les millors
perles

Un cocodril podria estar rondant el riu Pisuerga a prop de Va-
lladolid. O potser es tracta d’una llúdriga. El cas és que un
biòleg de la zona va identificar petjades compatibles amb les

del rèptil, però ara els experts no es posen d’acord i l’animal en
qüestió (sigui quin sigui) continua sense aparèixer...

D’actor porno a xaman. Aquesta és la curiosa evolució de
Nacho Vidal, que va ser detingut a principis de mes per la
seva presumpta implicació en la mort d’un fotògraf du-

rant un ritual després de donar-li verí de gripau. El mataroní està
en llibertat provisional però continua investigat per homicidi.

Nou anys rebent pizzes que no ha demanat. És la situació que
ha denunciat un jubilat belga que assegura que viu amb por
i que també rep kebabs i hamburgueses, tot i no haver fet

cap comanda. Aquest podria ser el somni de molta gent, però per a
ell s’ha convertit en un autèntic malson.

Després de més de 300 anys, s’han trobat restes de l’ano-
menat ‘meteorit Barcelona’. Es tracta de l’artefacte que va
caure el dia de Nadal de l’any 1704 a Terrassa, i del qual

no se n’havia trobat cap fragment des d’aleshores. Fins ara, 
gràcies a un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La fòbia de Donald Trump a les mascaretes comença a ser força
preocupant. L’altre dia va visitar una fàbrica de testos sense
portar-ne (malgrat que tota la plantilla anava completament

equipada per evitar contagis de coronavirus) i va obligar a llançar
part de la producció de la planta.

A les xarxes

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.

@QuicoSalles: L’Arasa, de l’ARRO Barcelona,
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó. Se’l
considera culpable de dos delictes de le-
sions pel desallotjament de plaça Catalunya.

#CondemnenArasa

@SergiMaranya: La Fiscalia del Suprem
investigarà si el rei Juan Carlos I va come-
tre delictes després del 2014 per l’AVE a la
Meca. 

#ElBorbóInvestigat #AdeuAPauDonés
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Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència de
la Diputació, seria molt tranquil i po-
dríem culminar molts projectes i
ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat dels
ajuntaments perquè puguin tirar en-
davant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi ha-
via una dificultat evident i no era fà-
cil, i així ho vaig reconèixer. Però ca-
lia governar un problema que no s’es-
tava governant. Per això vaig alçar la
veu en defensa de la gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-

llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les de-
cisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el mà-
xim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. Això és així,
diguin el que diguin.

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.

Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que
han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi
de fases, creu que potser ara s’es-
tà anant massa ràpid en la des-
escalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
van compassades amb els canvis de
fase. Comparteixo que no ens po-
dem passar de prudència ni tam-
poc posar en perill el que hem
aconseguit fins ara, perquè ha cos-
tat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb les mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-

nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat molt complicats a nivell
polític. Molts retrets, acusacions
creuades...
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, s’hi troba còmode i
podria aspirar a més o, Diputació
a banda, prefereix seguir-se de-
dicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

Aquesta entrevista es va fer 
dimarts 9 de juny a l’Hospitalet.

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Foto: Eduardo Corria

Entrevista Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

“Declarar persona
non gratauna
consellera o qui sigui
no és el meu estil”

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET
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Granollers

POBRESA4Els governs munici-
pals de diverses ciutats d’arreu
de Catalunya han habilitat espais
temporals per allotjar persones
sense llar enmig del confina-
ment. Aquest és el cas de Gra-
nollers, que va habilitar l’alberg
de Can Bassa per protegir aquells
que havien de lluitar contra la
Covid-19 sense tenir un sostre i
que ara ja es desmantella. 

Aquest espai temporal va obrir
la primera setmana d’abril, des-
prés que el Pavelló del Tub, que te-
nia capacitat per a 12 persones, es

quedés sense places per fer front
a la demanda del servei. Durant
els mesos de funcionament de

Can Bassa, l’alberg  ha acollit 42
persones sense sostre de tota la co-
marca. Un equip multidisciplinari
de la Creu Roja de Granollers s’ha
encarregat d’oferir el servei d’es-
morzar, dinar, sopar i acompan-
yament a les persones que han ne-
cessitat fer ús de la instal·lació. 

Quinze dies abans que s’aca-
bi l’estat d’alarma, el 21 de juny,
Can Bassa ha anunciat el tanca-
ment de les seves portes. De fet,

des de principis de juny a la
instal·lació només hi quedaven
vuit persones. Ara, la Creu Roja
està treballant per habilitar un
nou alberg per a transeünts,
amb una dotzena de places, que
serveixi per donar resposta a
les necessitats de la ciutat. Men-
tre s’acabi de condicionar el nou
espai, l’Hospital de Granollers
oferirà un servei d’acollida tem-
poral a aquells que ho necessitin. 

Una imatge de l’’interior de l’alberg de Can Bassa. Foto: Creu Roja Granollers 

Tanca l’alberg per a sensesostre
del Pavelló de Can Bassa

» L’espai temporal ha acollit 42 persones de tota la comarca
» La Creu Roja habilitarà un nou alberg amb una dotzena de places

“Black Lives Matter” 
a la Porxada de Granollers

RACISME4Uns 300 granolle-
rins es van concentrar diumenge
a la Porxada en rebuig a l’assas-
sinat de George Floyd als Estats
Units. Durant l’acte van fer la lec-
tura del manifest que s’ha llegit
a totes les concentracions con-
vocades a Catalunya i van rei-
vindicar la igualtat real dels ciu-
tadans negres tant als EUA com
a l’estat espanyol. 

El manifest recordava que
l’assassinat de George Floyd “no
és un fet puntual” i que es trac-
ta d’un cas més de la “violència
històrica contra les persones

negres als Estats Units”. A la
concentració també es va voler
denunciar que el racisme no és
només qüestió dels Estats Units,
sinó que tothom s’ha de revisar
i desconstruir-se de tants anys
d’hegemonia blanca. 

El col·lectiu va voler su-
bratllar que els atacs racistes
contra els negres no només
són en forma de violència di-
recta, sinó que també ho són a
la feina amb l’explotació als
camps de conreu o en el dia a
dia amb el rebuig o por cap a les
persones negres. 

Adif eixampla el túnel 
del camí de l’Esquella

INFRAESTRUCTURES4L’Admi-
nistrador d’Infraestructures Fe-
rroviàries (Adif) està treballant,
des de fa uns mesos, per eixam-
plar el túnel que passa per sota
del camí de l’Esquella, a la zona
del polígon industrial Congost de
Granollers. 

L’objectiu d’aquestes obres és
adequar aquest pas subterrani al
trànsit i tancar de manera defi-
nitiva els dos passos a nivell
que hi ha a la zona. A més, l’obra
inclou la construcció d’un camí,
d’un quilòmetre i mig, al costat
del ferrocarril que permetrà am-

pliar la xarxa de camins de la Se-
rra de Ponent per a usos de
lleure i circulació dels veïns. 

Per Twitter la notícia s’ha re-
but amb desconfiança. De fet, un
usuari ha criticat el full de ruta
de l’Ajuntament granollerí que
vol impulsar l’entrada de noves
empreses al Polígon: “Esperem
que amb aquestes obres dignifi-
queu, senyalitzeu i faciliteu l’ac-
cés a la Serra de Ponent. Seria
una bona oportunitat per re-
tornar a la natura un espai tan
amenaçat i aprofitar espais in-
dustrials infrautilitzats”, piula. 

Des de principis
de juny a la instal·lació
ja només hi quedaven
vuit persones

El confinament fa replantejar 
la mobilitat a la ciutat

SOCIETAT4La setmana passada
el Consell d’Infants de Granollers
demanava a l’alcalde del muni-
cipi, Josep Mayoral, que es re-
duís l’ús de vehicles de motor a
la ciutat i es potenciés el trans-
port a peu o en bicicleta, creant
nous itineraris i promocionant
un sistema de bicis compartides. 

Sembla que el batlle ha pres
nota de les peticions del Consell
perquè aquesta setmana des de
l’Ajuntament han anunciat que

s’adoptaran diverses mesures
per afavorir una mobilitat més
sostenible i segura, després del
confinament. 

Les actuacions prioritzaran
els desplaçaments  en bicicleta i
tenen com a objectiu convertir
Granollers en una ciutat de 30
km/h. A més, s’augmentaran
les senyalitzacions per a via-
nants en aquells indrets que ho
necessitin i s’habilitarà un carril
bici al passeig de la Ribera. 

Petit comerç | ‘Me l’estimo, és Granollers’
L’Ajuntament està impulsant la promoció del comerç local a través d’una campanya, titulada 
Me l’estimo, és Granollers, basada en un vídeo protagonitzat per comerciants i restauradors 

amb una versió de la cançó del cantautor Cesk Freixas La petita rambla del Poble-sec.
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Mollet en Comú presenta una
moció per la factura de l’aigua
POLÍTICA4L’increment nota-
ble de la  factura de l’aigua a Mo-
llet, que va conjuntament amb la
taxa d’escombraries, fa setmanes
que té els veïns trasbalsats. 

És per això que hi ha dues re-
collides de signatures a Chan-
ge.org que demanen l’anul·lació
d’aquest rebut, una promocio-
nada per la PAH –amb unes
350 signatures– i l’altra enge-
gada per una veïna –amb més de
700 participants–. 

Ara, Mollet en Comú, que va
ser la primera formació política
a posar el crit al cel davant la pu-

jada de l’aigua, ha presentat una
moció formal que portarà al
pròxim ple del 29 de juny.
Aquest grup municipal considera
que l’increment de la taxa de re-
sidus i la manca de transparèn-
cia amb el municipi respecte a
aquest servei “fa que sigui molt
necessari crear una comissió
municipal per analitzar i deba-
tre el model de recollida i gestió
de residus que es vol a la ciutat”.

Mentrestant, els molletans
continuen demanant explica-
cions al govern de Josep Monràs
per aquesta qüestió polèmica. 

Condol |Mor el president honorífic del Club Muntanyenc
El molletà Josep Pi i Morral ha mort a l’edat de 84 anys després d’una llarga
malaltia. Pi era president honorífic del Club Muntanyenc de Mollet i va fer la

seva última ascensió, a la Mola, en la celebració del 75è aniversari del club. 

HABITATGE4A mitjans de març
es declarava l’estat d’alarma al te-
rritori espanyol i el govern atu-
rava de manera temporal els
desnonaments de famílies vul-
nerables perquè tothom pogués
quedar-se a casa. Però la PAH de
Mollet ha denunciat que “la mo-
ratòria dels desnonaments” no-
més afecta aquelles persones
que se’ls acredita una vulnera-
bilitat produïda per la Covid-19
i que no s’han aturat els reallot-
jaments indignes ni la totalitat
dels desnonaments. 

Fa uns mesos Línia Vallès in-
formava d’un cas de reallotja-
ment indigne en ple confina-
ment d’una dona que havia pa-
tit maltractament i la seva filla de
quatre anys a una habitació di-
minuta. El portaveu de la PAH
de Mollet, Juanjo Ramón, ha ex-
plicat a Línia Vallès que durant
el confinament els dos desallot-
jaments que hi havia previstos a
la comarca –d’una família i d’un

nucli monoparental–han quedat
aturats temporalment. És per
això que la PAH de Mollet va
concentrar-se, la setmana pas-
sada, davant dels jutjats de la ciu-
tat per demanar la paralització
“definitiva” dels desnonaments
fins al 2021. “Les famílies han de
poder refer-se de la crisi sanità-
ria i l’habitatge és un dret fona-
mental que ha d’estar garantit”,
conclou Ramón. 

Des de la PAH també infor-
men que aquesta setmana ja
s’han portat a terme dos desno-
naments –a Badalona i al Moia-
nès– i recorden que lluitaran per
aturar tots els processos que
vinguin, “amb documentació o
mobilitzacions, si cal”. Actual-
ment, la PAH ha preparat di-
versos documents jurídics per-
què les persones que estiguin
amenaçades puguin defensar-se.

La concentració davant dels jutjats de Mollet de la PAH. Foto: PAH de Mollet

Després de l’estat d’alarma...
tornen els desnonaments

» La PAH està preocupada pels desnonaments que s’han ajornat   
» El confinament ha aturat dos processos de famílies vallesanes 

Les parelles lingüístiques 
no han parat de parlar 

CATALÀ4Les parelles lingüísti-
ques que neixen en el programa
Voluntariat per la Llengua (VXL)
de Mollet, impulsat pel Consor-
ci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL), no han deixat
de banda les seves ganes de xe-
rrar i aprendre durant aquests
llargs dies de confinament. 

Fa unes setmanes que el
Twitter de CPNL-SLC Mollet
dona a conèixer i comparteix les
històries de diverses parelles
lingüístiques que han seguit
practicant la llengua catalana
des de casa, mitjançant confe-

rències, jocs d’Internet o truca-
des per telèfon. 

Aquest és el cas de la Mont-
se Ros i la Maribel Fernández,
dues veïnes de Mollet que s’han
fet amigues des que parlen en ca-
talà plegades. Elles s’entrete-
nen parlant de tot i els agrada
compartir informació sobre la
ciutat. Abans del confinament els
agradava anar a passejar per
Gallecs o trobar-se a la plaça de
Prat de la Riba per posar-se al
dia, perquè el que va començar
com un intercanvi ha acabat
com una amistat. 

Molt pocs alumnes tornen 
a les aules amb la reobertura
ENSENYAMENT4Fa dues set-
manes Línia Vallès entrevistava
la directora de l’Escola Joan
Abelló, Anna Duñach, i altres di-
rectors de la comarca per co-
nèixer les inquietuds que gene-
rava als centres educatius el re-
torn “precipitat” a les aules. 

Duñach es mostrava molt
preocupada per la responsabili-
tat que li significava obrir l’escola
en les actuals circumstàncies.
“Ara mateix el més important és

saber quines famílies portaran
els seus fills a l’escola. Esperem
que siguin les mínimes possi-
bles”, expressava Duñach. 

Segons ha informat l’Ajunta-
ment molletà aquest dijous, els
desitjos de Duñach i d’altres di-
rectors de la ciutat s’han com-
plert, ja que l’assistència ha estat
molt baixa, sobretot als centres
infantils. En concret, només una
cinquantena d’alumnes ha tornat
a les aules des del 8 de juny.
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Andreu Casanova s’estrena
en un autocomedy a Parets

CULTURA4“Els fars de cent vui-
tanta cotxes feien llums alhora
per substituir les habituals ria-
lles del teatre”, explica l’humo-
rista Andreu Casanova a Línia
Vallès, el qual es meravella amb
l’enginy de les persones per fer
arribar el seu caliu i agraïment. 

Casanova ha estrenat la tem-
porada de l’autocomedy paretà
amb el seu show còmic sobre
Tinder. De fet, Casanova ha es-
tat el primer humorista de tot
l’estat a enfrontar-se a aquest
nou format d’espectacle, sorgit
per qüestions relatives a la se-

guretat sanitària. Ell se sent
molt orgullós d’haver inaugurat
aquest projecte pilot a Parets,
que amb dues hores ja tenia to-
tes les entrades esgotades. 

Dissabte passat els paretans
van poder gaudir en directe, des
dels seus automòbils, del primer
showd’humor postconfinament
de tot el país. “Podien escoltar-
me per la finestra o per una
emissora de ràdio on s’estava re-
transmetent l’espectacle al mo-
ment. Sona estrany fer comèdia
sense rialles, però és màgic igual-
ment”, conclou Casanova. 

ESPAI PÚBLIC4Des de fa un
any l’Ajuntament de Parets ha
apostat per la videovigilància. A
principis de novembre de l’any
passat s’instal·lava la primera cà-
mera de videovigilància al mu-
nicipi, concretament al barri de
Cerdanet. Durant el confina-
ment s’ha vist com la Policia Mu-
nicipal controlava el compli-
ment de la normativa sanitària
i l’estat d’alarma fent sobrevolar
quatre drons damunt de la po-
blació, cadascun dels quals tenia
una tasca específica de control
assignada. I sense anar més
lluny, recentment el consistori
paretà ha anunciat una nova
instal·lació. 

Es tracta de dues noves cà-
meres –una al carrer Butjosa
amb la plaça Font de la Salut i l’al-
tra al carrer Ponent, a prop de
l’escola bressol la Cuna i del parc
de La Linera– que tenen com a
objectiu controlar el trànsit i evi-
tar actes d’inseguretat ciutadana
o comportaments incívics com
l’abocament incontrolat de dei-
xalles. A més, l’alcalde paretà,

Jordi Seguer, ha fet públic que de
cara el 2022 la plantilla de la Po-
licia Local comptarà amb 29 po-
licies, és a dir, s’incorporaran
dos nous agents al cos. 

“La resposta dels paretans
envers les càmeres de videovi-
gilància ha estat molt positiva.
Últimament al municipi hi ha-
via punts de més conflictivitat i

abocaments de residus en llocs
inapropiats. Des que hi ha les
càmeres s’han reduït els actes
incívics que portava a terme
una minoria de la població”, ex-
plica Seguer a Línia Vallès quan
se li pregunta sobre com ha re-
accionat el veïnat davant aquest
augment de control per part
de l’Ajuntament. 

Un dels motius de l’augment de videovigilància a Parets. Foto: Aj. de Parets

Parets aposta per la
videovigilància i la seguretat

Comerç | S’amplia l’espai del mercat de Can Berenguer 
L’Ajuntament de Parets ha habilitat més tram de carrer per a les parades de

venda del mercat setmanal de Can Berenguer, que se celebra a l’Eixample, per
així poder garantir les mesures de seguretat que marca la normativa sanitària. 
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Martorelles | Sant Fost

Pocs alumnes en la
reobertura de les escoles

MARTORELLES4L’entrada de
la comarca i de la resta de l’àrea
metropolitana de Barcelona a la
fase 2 a principis d’aquesta set-
mana ha significat, entre altres
coses, la possibilitat de reobrir les
escoles. A Martorelles, però, els
primers dies lectius estan fun-
cionant amb poca afluència de
nens i nenes als centres escolars.

Les tres escoles del poble
(l’Escola Bressol Municipal Els
Cirerers, la Simeó Rabasa i Les
Pruneres) s’havien preparat per
a la reobertura, però durant
aquesta primera setmana només
la Simeó Rabasa ha rebut alguns

dels seus estudiants. En concret,
tres de diferents cursos d’edu-
cació infantil i 11 alumnes de sisè
de primària.

Pel que fa a l’ESO i els ense-
nyaments postobligatoris, el re-
torn és per als alumnes que aca-
ben l’etapa i obtenen la titulació
(quart d’ESO, proves lliures
d’ESO, segon de Batxillerat, segon
de cicle formatiu i segon d’ERE)
o han de superar proves d’accés
(PAAU, Cicles formatius o ERE). 

A l’Institut Alba del Vallès
van començar la setmana amb 17
alumnes de quart d’ESO i 13 de
segon de Batxillerat.

CULTURA POPULAR4El llistat
de celebracions suspeses per
culpa del coronavirus i les seves
conseqüències s’amplia: des de
dimarts passat la Festa Major de
Sant Fost s’ha afegit a moltes al-
tres, de la comarca i del país, que
se saltaran l’edició del 2020.

La decisió, consensuada per-
part del govern municipal i de la
comissió de festes, es va anunciar
fa uns dies. En el comunicat
publicat al portal web del con-
sistori s’anunciava aquesta de-
cisió dràstica “després de di-
verses reunions per valorar-ne la
viabilitat i les possibles alterna-
tives” i asseguraven que havien
fet “tot el que hem pogut per evi-

tar cancel·lar-la”, però que l’ac-
tual incertesa sobre l’evolució de

la pandèmia fa que la decisió
més prudent sigui la suspensió,
ja que és la que protegeix més la
salut de tots els veïns.

El text, però, explica també
que ja s’està treballant en dife-
rents propostes culturals alter-
natives de cara al mes que ve,
perquè “en aquests moments
necessitem la cultura més que
mai”. El consistori anirà anun-

ciant quines són aquestes acti-
vitats previstes per al juliol tan
bon punt les tingui enllestides.

El comunicat de l’Ajunta-
ment i les entitats que organit-
zen la Festa Major es tanca amb
el desig “de poder retrobar-nos
l’any vinent, en una Festa Major
que tots i totes puguem tornar a
gaudir amb la seguretat i la il·lu-
sió de sempre”.

Un dels actes de la Festa Major 2019. Foto: Aj. de Sant Fost

Confirmat: Sant Fost no
celebrarà la seva Festa Major

Sant Fost | Canvis en l’ordenança de via pública
En la darrera sessió del Ple es va canviar l’ordenança de convivència ciutadana 
i via pública. Així, a partir d’ara, es considerarà una infracció greu llançar a te-
rra qualsevol deixalla o deixar escombraries fora de llocs que estan autoritzats.

Malgrat la suspensió, 
el consistori treballa 
en una programació
cultural per al juliol

Dos infants juguen a l'escola Simeó Rabasa. Foto: Aj. de Martorelles
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Montmeló | Montornès

Pas endavant en 
la lluita per la igualtat

MONTMELÓ4A principis d’a-
questa setmana l’Ajuntament
de Montmeló va anunciar que ha
posat en marxa el procés per ob-
tenir el Distintiu per a la Igual-
tat de Gènere, que l’associació
sense ànim de lucre Forgender
Seal concedeix a tots els muni-
cipis que demostren el seu com-
promís en la igualtat entre dones
i homes.

Perquè això sigui així, el con-
sistori ha de demostrar que com-
pleix la norma SG City 50-50,
que permet implantar, avaluar i
certificar un sistema de gestió a

favor de la igualtat de gènere en
els àmbits en els quals treballa.

Aquesta norma es defineix
com “un procés de millora con-
tínua” i els seus objectius són tro-
bar la forma de planificar i ex-
ecutar per satisfer les necessitats
de les dones en particular i de la
ciutadania en general i millorar
les competències del lideratge
polític del govern i de l’equip tèc-
nic a favor de la igualtat de gè-
nere, entre altres.

S’estableixen tres nivells de
certificació de la norma: inicial,
avançat i capdavanter.

MONTORNÈS4Més d’un cen-
tenar d’actuacions (en un total de
47 veïnes), xifra que suposa un
augment del 80% respecte de la
feina feta durant el mateix pe-
ríode de l’any anterior. Aquest és
el balanç del Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD) de
Montornès d’una part del con-
finament, en concret dels dies
compresos entre el 14 de març i
el 22 de maig. Durant aquests
mesos, el servei més utilitzat ha
estat el de primera acollida, que
aborda qüestions relacionades
amb l’atenció psicològica i social.

Des del SIAD expliquen que
aquest augment en les trucades
també ha passat (en unes xifres

més o menys similars) arreu de
Catalunya i de l’Estat Espanyol,

tot i que a Montornès hi va ha-
ver una davallada de les denún-
cies per agressions, davant la im-
possibilitat de sortir al carrer, du-
rant les primeres setmanes.

CONCILIACIÓ
Un altre dels problemes que
moltes dones (especialment en
aquells casos que són mares i no
tenen parella) han d’afrontar és
el de la conciliació.

Per tal de donar eines a totes
les dones que estiguin en aques-
ta situació, les regidories d’E-
ducació, Infància i Polítiques
d'Igualtat van organitzar la con-
ferència anomenada Conciliació
en temps de Covid-19, a càrrec
de la periodista Esther Vivas, au-
tora del llibre Mama desobe-
diente. La xerrada es pot recu-
perar al perfil d’Instagram
@educaciomontornes.

Esther Vivas va oferir una xerrada. Foto: Instagram (@esthervivasesteve)

Es disparen les consultes al
Servei d’Informació a les Dones

Montmeló | La vila vol que la gestió de l’aigua sigui pública
A finals de la setmana passada l’Ajuntament de Montmeló va anunciar l’adhesió a
l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP), un organisme que
es va crear fa dos anys i que vol lluitar perquè la gestió d’aquest recurs sigui justa.

Durant uns tres mesos, 
el SIAD ha vist com 
les consultes rebudes
creixien un 80%
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La Llagosta |Santa Perpètua

Tornen les parades de roba 
i calçat al mercat setmanal

LA LLAGOSTA4De mica en mica,
setmana a setmana, la Llagosta va
recuperant aspectes de la seva
vida que el coronavirus havia fet
canviar o desaparèixer. Si fa set-
manes es va tornar a celebrar el
mercat setmanal cada dijous (si
bé actualment aquest espai té res-
triccions), des d’ahir van tornar
les paradetes on es poden com-
prar productes no alimentaris.

En concret, durant el matí es
van poder instal·lar la meitat de
les parades de venda de roba i cal-
çat que hi havia abans que co-
mencés el confinament. Aquestes

es van instal·lar entre el passeig
de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre (entre els carrers de la
Florida i d’Antonio Machado) i en
el tram del carrer de l’Estació que
va des de l’Ajuntament fins al pas-
seig del Pintor Sert.

L’ampliació del nombre de
parades va obligar a fer alguns
talls de trànsit per facilitar la
circulació dels compradors. El
mercat, com les darreres setma-
nes, va tenir l’accés restringit
per garantir el compliment de les
mesures de seguretat i el distan-
ciament social. 

SANTA PERPÈTUA4Llum verda.
L’Ajuntament de Santa Perpètua
ha decidit tirar endavant i cele-
brar la Festa Major a principis de
setembre (entre els dies 4 i 7), si
bé la celebració serà ben diferent
de com ha sigut en els darrers
anys. El govern municipal fa
aquest anunci gairebé a tres me-
sos vista de l’inici després que
molt veïns del poble els hagues-
sin preguntat si la festa gran del
poble se celebraria.

Sigui com sigui, la regidoria de
Cultura continua treballant en els
detalls de la programació, tot i
que ja ha donat a conèixer alguns

dels ‘ingredients’ de l’edició d’en-
guany. Ja s’ha convocat un con-
curs de dibuix infantil que ha de
servir com a cartell de difusió de

la festa gran. La convocatòria
està oberta a nens i nenes que es-
tiguin estudiant algun curs de Pri-
mària (és a dir, que tinguin entre
6 i 12 anys), i els seus dibuixos
s’hauran d’enviar escanejats al
correu electrònic cultura@sta-
perpetua.cat abans del diven-
dres de la setmana que ve.

Per altra banda, el programa
cultural estival Moguda Escèni-
ca (que inclou Central Música,

Arts al carrer i Cinema a la fres-
ca) no es farà com estava pro-
gramat aquest mes i també el ju-
liol. La situació actual d’incerte-
sa en el pas de fases de desesca-
lada i altres assumptes relacio-
nats amb les restriccions de con-
tacte han impossibilitat dur a ter-
me el programa. Tot i això, tota
la contractació per a aquests es-
pectacles s’ha traslladat a la Fes-
ta Major d’Estiu. 

La celebració serà ben diferent de la d’altres anys. Foto: Twitter (@pepaltayo)

La Festa Major s’adaptarà a
les condicions del coronavirus

Santa Perpètua | Xarxa de Suport Mutu
La Xarxa de Suport Mutu de Santa Perpètua ha estat inclosa en 

un mapa col·laboratiu mundial dissenyat des de la UAB. El mapa
difon informació sobre les accions altruistes durant la Covid-19.

Ja s’ha convocat un
concurs de dibuix per
dissenyar el cartell,
enfocat als infants
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SERVEIS4A partir de demà tor-
narà a funcionar el servei de dei-
xalleria mòbil a les Franque-
ses. Com a novetat, a partir d’a-
quest dissabte, la deixalleria
mòbil disposa d’un comparti-
ment per a la recollida de càp-
sules de cafè i de plàstic.

L’horari d’obertura serà de 8
del matí a les 7 de la tarda, i al
portal web municipal es pot
consultar la ubicació del vehicle
cada dia de la setmana.

Les Franqueses
recupera la
deixalleria mòbil

CANOVELLES4El consistori no
ha volgut renunciar a organitzar
la Festa Major... si bé enguany
serà d’un format diferent, adap-
tada a la situació actual.

Entitats i Ajuntament estan
treballant en una proposta adap-
tada al coronavirus, que perme-
ti mantenir els actes tradicionals
així com la imatge i els colors de
la Festa Major dels Cans i les Ove-
lles i estan oberts a suggeriments
al correu festes@canovelles.cat.

Una Festa Major
adaptada a la
situació actual

EFEMÈRIDE4Lliçà de Vall va
adherir-se a la iniciativa del De-
partament de Cultura de con-
centrar les activitats del Dia In-
ternacional dels Arxius en un
únic dia, dimarts passat.

Així, els treballadors del Ser-
vei d’Arxiu Municipal van gravar
diferents vídeos explicant en què
consisteix la seva feina i la im-
portància que té en la memòria
històrica del municipi.

Lliçà de Vall
celebra el
Dia dels Arxius

L’AMETLLA4Després d’haver de-
tectat nius i exemplars de vespa
asiàtica en diferents punts de
l’Ametlla, l’Ajuntament ha pu-
blicat una nota explicant als veïns
com han d’actuar en diferents es-
cenaris possibles relacionats amb
aquests insectes.

En cas de detectar un rusc cal
avisar el consistori, mentre que si
es pateix una picada cal rentar la
zona i consultar un metge si la in-
flamació no baixés dies després.

Consells per
actuar davant 
la vespa asiàtica

TRADICIÓ4Tot i que els carrers
no s’ompliran de catifes de flors
ni hi haurà riuades de gent pas-
sejant, la Garriga no ha volgut
deixar escapar l’ocasió de cele-
brar un Corpus... que enguany
serà ben diferent de la resta.

Demà passat tothom estarà
convidat a pujar el domàs al
seu balcó i, a més, aprofitant la
situació es recuperaran les llu-
menetes, les petites llums que so-
lien col·locar-se als balcons.

La Garriga es
prepara per a un
Corpus diferent

LLIÇÀ D’AMUNT4Les regido-
ries d’Infància i joventut i d’Es-
ports de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt estan treballant de for-
ma coordinada per oferir el ma-
teix casal d’estiu als infants i jo-
ves de totes les franges d’edat.

De fet, les inscripcions (es fan
telemàticament) per a aquesta ac-
tivitat es van posar en marxa di-
vendres passat i el termini està
obert fins demà passat.

L’Ajuntament
oferirà un casal
d’estiu únic

SALUT4Després que hagin pas-
sat 15 dies sense cap pacient in-
gressat, des de fa uns dies l’Ho-
tel B&B està recuperant el seu ús
habitual. De fet, durant la dar-
rera setmana s’han fet els tre-
balls necessaris per tornar a
condicionar l’espai com a hotel,
amb una neteja i desinfecció a
fons de les habitacions i les zo-
nes comunes que eren necessà-
ries perquè retorni a la seva ac-
tivitat habitual.

L’establiment, situat entre els
termes municipals de Granollers
i les Franqueses, va començar a
funcionar com a complement de
l’Hospital de la capital de la co-
marca a principis del mes d’abril
i les seves habitacions han servit
perquè es puguin tractar els pa-
cients més lleus de coronavirus.

Durant el temps que ha estat
en funcionament s’han atès 115
pacients, sent el 16 d’abril (tot
just la segona setmana que es-
tava operatiu) el dia que va
comptar amb la màxima ocupa-
ció, amb 65 pacients ingressats.
L’estada mitjana dels pacients ha
sigut d’unes dues setmanes.

ELS QUATRE ÚLTIMS
Per altra banda, abans-d’ahir al
vespre, de nou, es va fer l’actua-
lització dels casos de positius,
que des de fa setmanes només hi
ha al centre de referència de la
capital de la comarca.

Des de l’Hospital de Grano-
llers van informar que els casos
positius ingressats són quatre,
que el total d’altes acumulades
ascendeix a 548 i la xifra de de-
funcions és de 95.

RISC DE REBROT?
La situació actual, doncs, podia
fer pensar que la comarca i la res-
ta de l’àrea metropolitana podrien
accelerar en la desescalada i pas-
sar a la fase 3 dilluns que ve, ha-
vent estat només una setmana en
la fase 2. Aquesta possibilitat,
però, s’ha descartat després que
en un informe del Ministeri de Sa-
nitat s’apuntés el risc de rebrot
que existeix a la regió metropo-
litana nord, on és el Vallès.

L’edifici recupera el seu ús com a allotjament turístic. Foto: Booking

El B&B deixa de funcionar 
com a hotel medicalitzat

L’Associació Contra el Càncer
reobre les seves portes

SERVEIS4El punt comarcal de
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC), situat a Grano-
llers, tornarà a atendre presen-
cialment les persones amb càn-
cer i les seves famílies. El retorn
dels serveis presencials es farà
amb la màxima seguretat i segons
el protocol de prevenció en riscos
laborals de l’entitat, tenint en
compte la condició de grup de risc
dels malalts de càncer.

L’AECC ha estat preparant

durant setmanes la seu de cara al
retorn, que es farà seguint una sè-
rie de mesures d’higiene i segu-
retat: ús obligatori de mascareta
i de gel desinfectant i presa de
temperatura en arribar. L’objec-
tiu és garantir la tornada segura
tant als professionals de l’asso-
ciació com a les persones benefi-
ciàries. Igualment, l’AECC segui-
rà mantenint els seus serveis a dis-
tància, tal com ha estat fent durant
els mesos de confinament.

Sostenibilitat | Cinc seminaris ‘online’ sobre estalvi energètic
El Consell Comarcal, de forma coordinada amb la Diputació i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat, ha programat cinc seminaris online sobre estalvi energètic. El primer dels

cinc es farà dilluns que ve en tres torns: a les 10 del matí, al migdia i a les cinc de la tarda.
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El mercat de l’handbol ha co-
mençat a moure’s... i el Balon-
mano Granollers és un dels con-
junts que més actiu està sent en
aquest primer tram del mes de
juny. Si la setmana passada Che-
ma Márquez i Janna Sobrepera
eren els primers noms que calia
apuntar per a les plantilles 2020-
21 del BMG, entre divendres de
la setmana passada i abans-d’a-
hir es van anunciar tres incor-
poracions més, dues per al sènior
masculí i una per al femení.

Per ordre de més antic a més
recent, el primer va ser el del ju-
gador que substituirà Adrià Fi-
gueras en la posició de pivot. Es
tracta de l’internacional xilè Es-
teban Salinas (germà de Rodri-
go Salinas, que va jugar al BMG
les temporades 2012-13 i 2013-
14), que jugarà a les ordres d’An-
tonio Rama durant una tempo-
rada com a mínim. El jugador de

Viña del Mar, de 26 anys, ha es-
tat un dels referents ofensius
del Bidasoa durant les últimes
temporades.

El fitxatge més nou (concre-
tament és un retorn) és el del lla-
gostenc Antonio García, que amb
la temporada 2019-20 comen-
çada va marxar al Nantes, signa
un contracte per un curs.

Al sènior femení, dies des-
prés, va arribar la central Jana
Castañera, una dels puntals de
l’extraordinària campanya de
l’Handbol Gavà i internacional
tant amb Catalunya com amb Es-

panya en categories inferiors.
Castañera, a més, és una espe-
cialista defensiva, cosa que ser-
virà per reforçar aquest aspecte
del joc, clau per a l’entrenador
Robert Cuesta.

PREMI PER A GUAIREIRO
L’extraordinària temporada del
sènior femení, a més, va tenir una
recompensa extra dimarts passat
per a Giulia Guaireiro. La brasi-
lera, que va marcar 92 gols en les
16 jornades disputades, va ser no-
menada millor lateral esquerre
de la temporada 2019-20.

Esteban Salinas té experiència a la lliga ASOBAL. Foto: FCB

Més peces per als puzles 
2020-21 del BM Granollers

Pau Arriaga
GRANOLLERS

“Volem fomentar l’es-
port base, en categories
masculines i femenines.

Si tens entre 12 i 18 anys anima’t
i participa!”. Aquesta és la crida
que, des de principis d’aquesta
setmana, fa el CD la Concòrdia de
la Llagosta per trobar jugadors i
jugadores per a la seva base.

“La intenció és créixer i recu-
perar el planter, que teníem fa
anys, per nodrir el sènior feme-
ní (que juga a Segona Nacional)
però també, perquè no, tenir
equips masculins”, explica la ju-
gadora del primer equip i una de
les responsables d’aquestes fu-
tures proves, Sonia Blanco. “Si
podem crear un equip, perfecte,
i si n’acaben sortint més, doncs
molt millor”, apunta.

El que no està clar, però, és
quan es podran fer aquestes pro-
ves. “Estem lligats de mans i
peus pel tema dels equipaments,
però tan bon punt ens donin
llum verda, tornarem a posar-nos
en marxa”, afegeix Blanco, que
suggereix que aquestes sessions
es podrien fer en espais oberts.

El CD la
Concòrdia busca
talents joves

Mingote renuncia
a fer el cim del
Gasherbrum I

ALPINISME4Tot i que no ha
deixat de preparar-se per estar en
condicions per tornar a les mun-
tanyes, Sergi Mingote no podrà
completar el repte de pujar 14
cims de més de 8.000 metres en
menys de 1.000 dies. A principis
d’aquesta setmana, el paretà re-
nunciava a l’expedició que l’havia
de dur aquest estiu al Gasher-
brum I, un dels cims del massís
del Karakoram.

L’Annapurna, el Makalu, el
Gasherbum I, el Cho Oyu i el
Kangchenjunga eren els cinc
cims que el de Parets tenia pre-
vist escalar en la recta final d’a-
quest 2020, però ja està pensant
en la seva nova aventura.

Motor | El Campionat d’Espanya de Superbikes, a principis d’agost
Passen els dies i se segueixen anunciant noves dates per a les proves de motor al Circuit. La darrera
que s’ha mogut és el Campionat d’Espanya de Superbikes, previst inicialment per al darrer cap de

setmana d’aquest mes, i que finalment es disputarà el primer cap de setmana del mes d’agost. 
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A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del micode Patti Smith en català, grà-
cies al traductor Martí Sales i al Club Edi-
tor. Es tracta de la novel·la autobiogràfi-
ca que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi Na-
tional Book per Just Kids. El llibre, que co-
mença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Viu en línia

Llibres

L’any del mico
Patti Smith

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a His-
tòries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

Teatre

Històries d’Europa
Teatre Lliure

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de co-
mençar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el sin-
gle Nubes) i ha comptat amb la col·labo-
ració d’El Guincho, conegut pels seus tre-
balls amb artistes de la talla de Rosalía.

Música

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Po-
dría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’u-
na festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una ex-
periència que la canviarà per sempre.

Pelis i sèries

Podría destruirte
Michaela Coel

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comen-
cen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb

l’obertura de diverses exposicions que havien quedat
paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un

detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un

any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

À N G E L  L L À C E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser presentador de TV, actor i director
Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Famosos

Fitxar per TVE
Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’ 

Expectació pel nou programa 
Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

QUÈ HA FET?
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La fitxa

No t’ho perdis

| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà

disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles per-
sones que tothom associa a la televisió. Des que

va fer de professor d’interpretació a la primera
edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu
cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sem-
pre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·le-
lament, no ha deixat de desenvolupar la seva ca-
rrera d’actor i director de teatre, amb obres com

La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fit-
xatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el

muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ECONOMIA LOCAL

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos: 
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA

SALUT

MEDI AMBIENT

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

i ALIMENTACIÓ

Optar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de

la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.

Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens per-
met gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de tempo-
rada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàn-
dards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’ac-
tual situació”. 

Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys im-
pacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2. 

L’aposta per la proximitat

En temps de crisi, és encara més important 
donar suport als productors i comerços locals 

Les claus

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments 
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”

Els productes de km 0, com que no han de fer 
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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