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L’Aurora amb l’Olga (voluntària) en un dels seus passejos i l’Antonio amb el Josep (voluntari) menjant xurros. Fotos: Amics de la Gent Gran

Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lu-
sió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demana-
va l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incon-
dicional, molts cops la gent
gran no denuncia els seus mal-
tractadors, que acostumen a
ser el seu fill o familiars propers,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a Línia Vallès. 

Aquiles també comenta que
el maltractament contra els avis

molts cops queda invisibilitzat i
és menys identificable “perquè
en la majoria de les situacions no
es tracta d’una violència física
sinó psicològica, econòmica o
institucional”. “Sovint parlem
d’un maltractament inconscient.
Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és

incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menys-
prear-la”, exemplifica Aquiles. 

Actualment, Amics de la
Gent acompanya uns 2.600 avis
de 13 comarques catalanes, en-

tre les quals hi ha el Vallès
Oriental. L’exèrcit de voluntaris
que té desplegat aquesta entitat
treballa per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els volunta-
ris serveixen d’eina per detectar
els maltractaments que pateixen
les persones que l’entitat acom-
panya. 

“Nosaltres, en entrar a les ca-
ses, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves ca-
ses, perquè si no això implica que
molts cops no podem plantar
cara al maltractador”, comenta
Aquiles fent referència al fet que
a la vellesa les persones tendei-
xen a ser tractades com si fossin
infants i poden perdre controls
tan bàsics com el permís de dei-

xar entrar o sortir qui vulguin de
casa seva.  

Segons les dades que publi-
cava aquesta setmana la Dipu-
tació de Barcelona, la violència
contra la gent gran ha augmen-

tat durant el confinament. Des de
la segona quinzena del mes de fe-
brer fins a l’inici del confinament
es van registrar 52 casos d’abu-
sos, mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb
un total de 112 casos. A més, l’in-
forme de la Diputació mostra que

el perfil de persona gran mal-
tractada és en un 80% de les si-
tuacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-
nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víc-
tima i les tipologies més fre-
qüents d’agressions són psicolò-
giques, de negligència i econò-
miques”, revela l’estudi.

Les xifres parlen per si soles.
L’any 2019 la Diputació va de-
tectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 ho-
mes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es tro-
ben dins d’un cercle familiar”,
conclou Aquiles. 

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La vella normalitat

El confinament ha estat horrorós,
però alguns discursos que l’han acom-
panyat no han estat gaire millors.
Tot el bonisme al voltant del món que
ve, per exemple. Fa setmanes que es
pregona aquest nou món anomenat
‘nova normalitat’ i que l’únic que
busca és normalitzar, val-
gui la redundància, una
regressió en gairebé tots els
àmbits de la nostra vida.

N’hi ha que han venut
el concepte –i fins i tot el
virus– des d’un punt de
vista enèrgicament opti-
mista, i s’han escarrassat a pronosti-
car un futur millor, amb una societat
més solidària, més madura, entrega-
da al benestar dels altres i amb una
llista de valors renovada i sana. As-
seguraven que l’episodi pandèmic
ens faria corregir moltes percepcions,
i que en sortiríem havent après a dis-
cernir què és important i què no en
aquesta vida.

Bé, no hem arribat ni tan sols a la
fase 3 d’aquesta operació sortida i ja po-
dem endevinar per on van els trets d’a-
questa nova normalitat. Els trets van per
on han anat sempre. Els trets van a la
cultura i a l’educació, que seran els úl-
tims a incorporar-se a aquesta pre-

uada nova normalitat. La resta, parau-
les i bones intencions.

Potser sí que hem canviat les prio-
ritats, però no totes. Les que tenen a veu-
re amb la cartera continuen intactes; per
davant de tot hi haurà sempre la pela ba-
rata a la butxaca, el turista a la gandu-
la i el hooligan a la graderia. L’educació
pot esperar, ens l’haurem de mirar
molt bé abans de reactivar-la, i la cul-

tura que faci el que bonament pugui a
les xarxes socials.

Hem estat així tota la vida i un virus no
ens canviarà. Mentre posem catifes ver-
melles a Tebas i ja intentem agendar par-
tits amb públic, prenem decisions en
l’àmbit educatiu amb una lentitud exas-

perant. I mentre obrim les
fronteres i airegem les boti-
gues de souvenirs, som im-
placables i freds amb un teixit
cultural a qui només li faltava
un retorn implacable i fred.

La nova normalitat és
una carrossa que ja té aires

de carbassa abans de les dotze cam-
panades. Més enllà d’actituds indivi-
duals admirables, el país que tenim
avui és el mateix país que teníem al fe-
brer. Exactament el mateix. Amb les
seves virtuts i les seves misèries. I una
d’aquestes misèries és el poc valor que,
com a societat, donem al que realment
pot fer possible una nova normalitat:
l’educació i la cultura.

Per davant de tot hi haurà sempre la 
pela barata a la butxaca, el turista a la 

gandula i el hooligan a la graderia

Daniel J, gitano muer-
to en dependencias

policiales. Ilias T, marro-
quí asfixiado por 6 agentes de seguri-
dad. Linchamientos a menores mi-
grantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A ver si me queda cla-
ro. El coronavirus es un

invento de Bill Gates
creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fe-
tos abortados y nanobots que se acti-
van con el 5G. ¿Es eso, no?

La protecció dels tres
pilars de l’anomenat

“règim del 78", com era
previsible, en una sola setmana: ne-
gativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).

Lo dels turistes ens cris-
pa perquè vol dir tornar

a viure en una ciutat su-
perada. El transport públic no té ca-
pacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del tu-
risme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

@offxelia@carlesferreira@ymouled @LuisaoMoratalla
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Els semàfors

Amics de la Gent Gran
Els voluntaris d'Amics de la Gent Gran
són una eina clau per detectar les situa-
cions de maltractament a la gent gran,
que segons un estudi de la Diputació
han augmentat considerablement du-

rant les setmanes de confinament. 
pàgina 3

Sergi Mingote
L’esperit de Sergi Mingote és inesgota-
ble. Abans-d’ahir el de Parets va anun-
ciar que dilluns que ve posa en marxa el
projecte Olympic Route, una iniciativa

que el portarà a coronar 14 cims i a 
completar 7.200 quilòmetres en bici.

pàgina 20

Aj. de Granollers
Després d’anunciar la suspensió de la

Festa Major d’aquest estiu, l’Ajuntament
de Granollers ha proposat una programa-
ció alternativa que salvaguarda la cultura
els pròxims mesos. A Mollet exigeixen al
consistori que segueixi el mateix camí. 

pàgina 8
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El Montseny es revolta 
contra l’allau de cotxes i motos1

2
Núria Marín: “Crec que la remuntada 
d’aquesta crisi serà més ràpida”

Mingote renuncia a fer 
el cim del Gasherbrum I

El B&B deixa de funcionar 
com a hotel medicalitzat

Nou crit per salvar l’espai 
natural del Calderí a Mollet

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Soy autónoma y tengo un cen-
tro de peluquería. Estoy viendo
que muchos negocios como el
mío no han abierto o están cer-
rando. En consecuencia, muc-
hos empleados y autónomos se
están encontrando sin trabajo.
El IVA abusivo que pasó del 8 al
21% en el 2012, ahora con la
COVID-19 nos está matando.
El Gobierno ofrece algunas ayu-
das que no llegan a todos, pero
no pretendemos recibir ayudas,
exigimos mantener nuestros
trabajos y a nuestros emplea-
dos. ¿Qué es peor para este
país, bajar un IVA o pagar un
paro a miles de peluqueros?

En la UCI
per Maribel Estrada

I si poséssim ordre?
per Jordi Lleal 

Podríem pensar, ara que te-
nim temps de sobres, a en-
dreçar les nostres ciutats i
pobles, en com millorar els
serveis, la neteja, el civisme i
tantes coses que trobem a fal-
tar. Si ampliem la panoràmi-
ca, podríem pensar en Cata-
lunya, com els partits podrien
posar-se a treballar per obte-
nir un país millor i, si són in-
dependentistes, com posar-
se d’acord per arribar a una
entesa i fer camí junts. Final-
ment, a Espanya,  qui es veu
amb cor de posar-hi ordre?
Ara que s’ha posat de moda el
concepte “Deep State”, en ca-
talà “Estat profund” i, si cal,
“Poder soterrat”, la feina és in-
gent, de proporcions siderals,
potser impossible, perquè la
condició necessària és que
qui pot fer-ho ho vulgui fer i
sembla que les coses no van
per aquí. En quaranta anys no
s’han canviat les estructures
franquistes, no diguem de-

manar perdó pels milers d’as-
sassinats i tortures un cop
acabada la guerra, ni s’han re-
tirat plaques, estàtues i noms
de carrers i places dedicades
a figures de la dictadura fran-
quista. Amb un rei posat a dit
per la voluntat de Francisco
Franco, amb una corrupció
sistemàtica i endèmica que
continua vigent, amb un en-
tramat de l’Administració de
l’Estat farcit de prebendes re-
partides per famílies provi-
nents del franquisme. Ma-
drid continua sent un enorme
forat negre que xucla tot el po-
der econòmic i polític. 

Podem fer la semblança
amb el càstig de Sísif a l’infern,
que havia de pujar una enor-
me pedra pel vessant costerut
d’una muntanya i, abans d’ar-
ribar al cim, la pedra rodola-
va muntanya avall i tornem-
hi! Així pot ser la feina de po-
sar ordre i endreçar Espanya,
des de fa centenars d’anys.

Les millors
perles

La reobertura del bar Can Juli de Granollers era un moment molt
esperat per al client més fidel de l’establiment. Per ajudar el ne-
goci a tirar endavant, l’home s’hi va presentar amb un bitllet de

100 euros per pagar totes les consumicions que no havia pogut fer
per culpa del confinament: 36 cerveses i 10 euros de propina.

Aqui no li ha passat que, sense voler, ha envaït un país?
Sona estrany, però és el que han fet uns soldats de l’exèr-
cit polonès amb un petit territori de la República Txeca,

on es van dedicar a prohibir l’accés de ciutadans locals. I tot, per
“un malentès”, segons les autoritats de Polònia. 

En plena pandèmia, un home es va presentar molt adolorit a un
hospital de l’Índia dient que s’havia empassat uns auriculars.
Els metges, però, van descobrir que la realitat era una altra:

s’havia introduït un cable de 60 centímetres, el del carregador d’un
mòbil, pel penis. Ai, el confinament i les seves hores mortes...

Anar a pescar al riu i trobar una escultura del segle XIV. És
el que li ha passat a un pescador aficionat que va anar a
provar sort al riu Sar al seu pas per Santiago de Compos-

tel·la. No sabem si va trobar gaires peixos, però va descobrir
una marededeu d’aparença gòtica que podria ser molt valuosa.

Dexametasona: anoteu aquesta paraula. És el nom del primer
fàrmac que ha aconseguit reduir el risc de mortalitat en pa-
cients greus de coronavirus, segons ha demostrat l’assaig clí-

nic Recovery, que s’ha fet al Regne Unit amb més d’11.0000 malalts
infectats amb una evolució negativa de la Covid-19.

A les xarxes

@aidyl62: Això dels empleats de l’hotel
de Mallorca aplaudint els turistes alema-
nys també us ha fet vergonyeta aliena o
soc jo que estic rareta?

@aramateix: L’evidència de viure en una
societat racista: Premià, Mossos i temporers.
O busquem noves vies per construir una
societat antiracista o passarem molta por.

#RacismeACatalunya

@perealvaro: Vaja, que resulta que Fe-
lipe González era el Mister X dels GAL,
mare meua quina sorpresa. Això ho can-
via tot.

#GonzálezIElsGAL #TornenElsTuristes
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Granollers

Granollers no abandona 
la cultura aquest estiu 

CULTURA4Després de conèi-
xer la trista notícia sobre la sus-
pensió de la Festa Major que ha
deixat els granollerins sense la
seva guerra de Blancs i Blaus,
l’Ajuntament de la ciutat ha pro-
posat una programació alter-
nativa per afrontar un estiu mar-
cat per la Covid-19. 

Sota el lema Segueix la cul-
tura, la cultura segueix, els
equipaments granollerins orga-
nitzaran actes d’arts visuals,
música, dansa, cinema, teatre i
exposicions. La música tindrà un
paper destacat, ja que Roca Um-
bert acollirà diversos concerts a

la fresca amb artistes de renom
com Albert Lax o el grup de do-
nes negres The Sey Sisters.

Una de les altres activitats
més esperades de l’estiu és el ci-
nema a la fresca, que es traslla-
darà al parc Torras Villà, on es
projectaran les pel·lícules Yes-
terday, Un monstruo viene a
verme, La familia Bélier i Spider
Man: un nuevo universo. 

A més, la programació no
s’oblidarà dels més menuts,
amb les  activitats a la plaça de
Joan Oliver i els divendres de
pallassos, màgia, contes i músi-
ca al Centre Cívic Can Gili. 

DRETS4Com cada dilluns, la
Marea Pensionista de Grano-
llers s’ha concentrat aquesta set-
mana a la Porxada per recla-
mar unes pensions justes i una
sanitat pública digna. Ara, però,
a les seves reclamacions habi-
tuals s’ha sumat una nova de-
núncia: els morts acumulats a les
residències durant la pandèmia.

És per això que, aquest di-
lluns, els pensionistes granolle-
rins també es van concentrar da-
vant de la residència Antònia
Roura del centre de Granollers,
on van dedicar “un minut de si-
lenci a les víctimes de la pandè-
mia”. En concret, a la residència
Antònia Roura han mort 14 re-
sidents a causa de la Covid-19.
“Volem una residència pública a
Granollers perquè s’acabi el mal-
tractament institucional contra
la gent gran”, afirma a Línia
Vallès Carlos Rodríguez, un
membre actiu de la Marea Pen-
sionista de Granollers, que posa

en relleu el fet que a la ciutat hi
ha sis residències i cap d’elles és
de gestió pública. Concretament,
tres de les residències són con-
certades i la resta es troba en
mans d’entitats privades. 

“Hem de defensar els serveis
públics perquè els privats no
funcionen: s’ha demostrat amb
l’alta mortalitat que han registrat
les residències aquests dies”, ar-
gumenta Rodríguez, el qual, com

una de les portaveus nacionals
de la Marea Pensionista, Conchi
Ribera, lamenta que durant anys
s’hagi retallat en inversió públi-
ca i que els resultats d’aquesta
desinversió s’hagin convertit en
“morts i injustícies”.

La Marea Pensionista ha
demanat a l’Ajuntament de Gra-
nollers que s’impliqui per des-
cobrir què ha passat a dins de les
residències durant la pandèmia. 

Concentració davant de la residència Antònia Roura. Foto: Marea Pensionista

La Marea Pensionista protesta
pels morts a les residències 
» De les sis residències que hi ha a Granollers, cap és pública
» La plataforma vol saber per què han mort tants residents

L’home que traficava amb
drogues des d’una pensió 

SOCIETAT4Una habitació d’una
pensió granollerina s’havia con-
vertit en l’amagatall i punt de dis-
tribució d’un traficant durant uns
quants mesos. Els agents de la Po-
licia i els Mossos d’Esquadra de la
comissaria de Granollers han de-
tingut per segon cop, aquest di-
marts, un veí de Granollers, de 51
anys, per traficar amb drogues. 

A mitjans del mes de maig, els
agents dels Mossos van tenir co-
neixement que un home, que es
trobava allotjat en una pensió de la
ciutat, venia drogues. Immediata-
ment van iniciar una investigació

que va confirmar els fets. El modus
operandi de l’investigat era el se-
güent: sortia cada dia de la pensió
i just davant d’aquesta realitzava
l’intercanvi dels diners per les
substàncies.

L’endemà de la primera deten-
ció, el 9 de juny, es va realitzar una
entrada i registre de la seva habita-
ció, on es van localitzar petites
quantitats de cocaïna, haixix i ma-
rihuana, 14 telèfons mòbils, una ba-
lança de precisió, un ordinador
portàtil, una tauleta i 2.305 euros en
efectiu, presumptament provinents
de la venda d’estupefaents.

Adeu als cotxes al passeig
Fluvial els diumenges

ESPAI PÚBLIC4Ja és oficial. A
partir d’aquest diumenge, 21 de
juny, el passeig Fluvial, entre el
carrer Joan Camps i Giró i la ro-
tonda del carrer Camp de les Mo-
reres, quedarà lliure de trànsit els
diumenges. 

D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment granollerí vol oferir un al-
tre espai d’esbarjo als veïns de la
ciutat perquè puguin passejar o
sortir a practicar esport. El con-
sistori municipal instal·larà tan-

ques i elements de delimitació al
llarg del tram tallat per garantir
la seguretat als vianants i els ci-
clistes de la zona.

Alliberar el passeig Fluvial de
trànsit és una de les diverses
accions que han acordat recent-
ment tots els grups polítics de
Granollers, gràcies el pacte de
ciutat nascut amb la Covid-19, pel
qual tots els partits municipals
lluitaran per afavorir la mobili-
tat després del confinament.

Salut | L’Hospital mostra la lluita contra la Covid-19 
L’Hospital de Granollers ha difós per xarxes socials un vídeo emotiu que recull
les vivències de l’interior del centre granollerí durant aquests mesos de lluita
contra la Covid-19 i l’esforç diari de l’equip mèdic per superar la pandèmia. 
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POLÈMICA4Fa unes setmanes
Línia Vallès dedicava un repor-
tatge a desgranar com quedaria
la cultura a la comarca després de
la cancel·lació de les Festes Ma-
jors. Actualment, molts munici-
pis vallesans han optat per seguir
endavant amb una programació
cultural de petit format.

En el cas de Mollet, des de l’A-
juntament expliquen a Línia Va-
llèsque estan en contacte amb les
entitats de la Festa Major per
treballar propostes alternatives en
línia de cara a l’estiu, “perquè la
prioritat actual del consistori és
vetllar per la salut dels veïns”. 

Des de les colles dels To-
rrats i els Morats, però, consi-
deren que la gestió de l’Ajunta-
ment està deixant de banda la
cultura. El cap de colla dels To-
rrats, Albert Carreras, troba molt
encertada la decisió d’anul·lar la
Festa Major, però considera que
el consistori no s’ha mogut per
reactivar la cultura. “L’Ajunta-

ment ha deixat la cultura en
mans de les colles i les entitats,
sense implicar-s’hi. És força
trist”, lamenta Carreras. 

Al cap de colla dels Morats,
José López, també  l’entristeix la
posició del consistori envers la cul-
tura. “No ha de ser la gran dam-
nificada. Es podrien fer activitats
de petit format o espectacles re-
duïts. No és lògic que la solució si-
gui fer activitats virtuals en ple mes

d’agost”, opina López, que posa
èmfasi en el fet que Granollers ha
organitzat una taula de ciutat per
cuidar la cultura i  que ells no es-
tan rebent el mateix tracte que els
altres municipis vallesans. 

Tant els Torrats com els Mo-
rats demanen més implicació,
voluntat de diàleg i acció per part
de l’Ajuntament davant un estiu
que serà atípic per a tots els
molletans i molletanes. 

Imatges com aquesta no es repetiran enguany. Foto: Aj. de Mollet

Les colles de la Festa Major
exigeixen un estiu amb cultura 
» L’Ajuntament proposa per ara seguir amb la cultura en línia 
» Les entitats volen alternatives com les que impulsa Granollers

El cas del Moha o com viure
amb por de ser desnonat

HABITATGE4La història del
Moha comença el 2008 quan
perd la casa a causa d’una execu-
ció hipotecària de CaixaBank. Poc
després aconsegueix refer-se eco-
nòmicament i llogar un pis, però
pateix un accident que li provoca
una discapacitat del 81% i l’obli-
ga a reformar l’habitatge sencer.
Tot seguit, l’immoble, on viuen ell,
la seva dona i els seus tres fills, pas-
sa a mans de la SOCIMI Building
Center (CaixaBank) i el Moha, per
por, deixa de pagar. Actualment,
ja ha viscut tres intents de desno-
nament, l’últim enmig de l’estat
d’alarma, el 4 d’abril. 

La PAH de Mollet ha fet públic

el cas del Moha per denunciar fal-
ta d’implicació per part de l’A-
juntament, el qual consideren
que ha exercit “violència institu-
cional” pel fet de no haver redac-
tat un informe de vulnerabilitat a
la família del Moha, sent conei-
xedors de la seva situació. “Aques-
ta és l’actitud de la nostra ciutat:
rentar-se les mans i deixar les fa-
mílies vulnerables a la cuneta”, la-
menten des de la PAH. 

Fonts del consistori han afir-
mat en declaracions a Línia Va-
llès que l’equip municipal de
treballadors socials fa una “ex-
cel·lent feina” i que no volen
contribuir en “rumors”. 

Nou crit per salvar
l’espai natural del Calderí

SOCIETAT4El Calderí és l’última
zona agrícola de Mollet sense cons-
truir, amb 30 hectàrees de conreus
enmig de polígons industrials. 

És per això que la Lliga per a la
Defensa del Patrimoni Natural (DE-
PANA) ha demanat aquesta set-
mana a l’Ajuntament de Mollet
que protegeixi aquest espai natural
i la seva fauna i flora autòctona.

El problema és que, durant el ple
de l’abril de l’any passat, l’Ajunta-
ment molletà va aprovar una mo-
dificació del POUM –gràcies al su-
port de Ciutadans i del PP– amb
l’objectiu de construir un nou barri

al Calderí. El cap de l’oposició, Oriol
López (ERC), ha explicat a Línia Va-
llès que en el pròxim ple del 29 de
juny es presentarà l’avantprojecte
d’aquesta construcció i que ERC
mostrarà el seu “desacord” amb la
proposta d’explotar aquest territo-
ri per sobre de les necessitats de crei-
xement que té Mollet, i recordarà la
importància de no “menjar-se tots
els espais naturals de la ciutat”.
D’altra banda, el portaveu de la
CUP, Txus Carrasco, ha denunciat
i culpat l’equip de govern d’acabar
amb la darrera zona agrícola per
construir-hi “un macrobarri”.  

Els paradistes del tèxtil volen
tornar als carrers molletans

SOCIETAT4Una vuitantena de
paradistes del sector tèxtil es
van concentrar aquest dimarts
davant de l’Ajuntament de Mo-
llet per reclamar l’obertura total
del mercat setmanal de l’avin-
guda de la Llibertat. Els para-
distes exigeixen a l’equip de go-
vern de Mollet una solució im-
mediata que els permeti tornar
al mercat tan aviat com es pugui,
perquè és un dels punts de la co-
marca on ingressen més diners. 

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment ha comunicat que en tot mo-
ment s’ha mantingut un diàleg
fluid amb els representants dels
paradistes i que estan buscant so-
lucions per poder obrir seguint les
mesures sanitàries de la Covid-19.

'COMPRA A MOLLET'
Per altra banda, aquesta setmana
l’Ajuntament ha presentat la cam-
panya Compra a Mollet per fo-
mentar la compra a la ciutat.

Hospital | Dos nous ingressats per coronavirus
Després d’un mes sense cap ingrés, aquesta setmana l’Hospital de Mollet
ha registrat dos ingressos nous per Covid-19. El centre també ha detectat

alguns sospitosos que mostren aparents símptomes de coronavirus.
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Parets il·luminarà els partits
amb energia renovable

SOSTENIBILITAT4L’Ajuntament
paretà continua apostant per
l’energia neta i sostenible als
seus equipaments municipals. 

És per això que ha aprovat un
projecte per substituir la ins-
tal·lació actual del Camp de fut-
bol municipal Josep Seguer -feta
de panells solars ACS- per pa-
nells fotovoltaics. 

El consistori municipal ha
pres aquesta decisió després de
conèixer que la instal·lació actual
de panells solars es troba “ob-
soleta” i amb “un rendiment
nul” des de l’any 2018, quan la

Inspecció del Departament de
Salut Pública de la Generalitat la
va posar fora de servei per in-
complir la normativa vigent.

“És un projecte molt inte-
ressant, ja que permetrà utilitzar
l’energia generada al mateix
camp i la restant es podrà dis-
tribuir en els diferents equipa-
ments de la ciutat, dins un radi
de 500 metres. És a dir, a l’A-
juntament, a l’escola Lluís Piquer
o a l’edifici del servei municipal
de Territori, per exemple”, ha su-
bratllat la regidora de Medi Am-
bient, Rosa Martí.

URBANISME4El parc de la Li-
nera ha reobert les portes,
aquest dimecres, després d’ha-
ver aprofitat el confinament per
fer millores estructurals. 

Les obres han consistit, bà-
sicament, a cobrir el llac petit de
l’entrada del parc i convertir-lo
en un espai enjardinat. Per por-
tar-ho a terme s’ha construït un
sistema de recollida d’aigües
pluvials i s’ha col·locat una nova
connexió elèctrica a la Linera.
Aquesta nova connexió s’ha fet
aprofitant les rases de l’obra del
llac i servirà per subministrar
d’energia els actes que s’hi cele-
bren cada any.

Durant la presentació de la
nova zona enjardinada del parc,
l’alcalde de Parets, Jordi Se-
guer, va emfatitzar que una de
les prioritats del govern muni-
cipal és el “manteniment de l’es-
pai públic, dels parcs i zones ver-
des del municipi”. En concret, les
obres  del parc han tingut un cost
de 65.000 euros. “No ha estat
una gran reforma. El que s’ha fet
és millorar un parc que, en con-

junt, i després de 25 anys, està en
molt bones condicions i reu-
neix molt bones característi-
ques”, explicava la regidora d’Ur-
banisme, Rosa Martí.  

D’altra banda, la primera ti-
nent d’alcaldia, Casandra García,
va voler destacar que les obres
del parc s’han enllestit en el
moment idoni: “És un espai que

aquests dies es convertirà en
vital per a les famílies. Una zona
ideal perquè els veïns de Parets
es retrobin”, va afirmar.

Ara mateix, el parc de la Li-
nera té en lloc d’un llac una
zona ideal per prendre el sol i els
veïns de la zona s’han alliberat
dels mosquits tigre que havien
fet de l’estany casa seva. 

Presentació del nou espai enjardinat. Foto: Sílvia Ferran/Aj. de Parets

Benvinguts, passeu, passeu...
al nou parc de la Linera

Salut | L’Ajuntament de Parets reparteix mascaretes 
Amb l’objectiu que cap paretà es quedi sense mascareta, el consistori 

ha començat aquesta setmana el repartiment de 28.000 mascaretes quirúrgi-
ques per assegurar-se que tots els veïns de més de tres anys estan protegits. 
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Martorelles | Sant Fost

Martorelles plora la mort 
de la seva veïna més gran

CONDOL4Josepa Truyols i Ro-
dés, la martorellesenca més gran
(tenia 109 anys), va morir di-
marts passat a Cardedeu, mu-
nicipi on vivia des de fa poc.

Nascuda l’any 1911, era mem-
bre de la Companyia de Maria de
Solsona (va residir a la capital del
Solsonès durant més d’una dè-
cada i mitja, i en aquest temps va
rebre la visita de l’exalcalde Ro-
muald Velasco, que es va inte-
ressar per la seva infantesa a
Martorelles) i va dedicar bona

part de la seva vida a la docèn-
cia, tasca que també va combi-
nar amb una voluntat de servei
als més necessitats.

Durant més de tres dècades
va ser missionera al Congo, país
en el qual va deixar amistats amb
qui durant molts anys va man-
tenir el contacte a través de cor-
reus electrònics. 

Més enllà de la seva activitat
professional i religiosa, va ser ba-
lladora a l’Agrupació Ball de Gi-
tanes de la vila. 

SANT FOST4Dissabte passat es
va viure un nou capítol en la pi-
cabaralla política que Indepen-
dents Units per Sant Fost (IUSF)
i l’actual equip de govern muni-
cipal mantenen des de l’inici
d’aquest mandat, fa poc més
d’un any. IUSF va publicar una
nota de premsa i les conclu-
sions d’un informe encarregat
per l’Ajuntament que ratifica
que la gestió durant el mandat
2016-20 va ser “impecable”.

De fet, IUSF adjunta les con-
clusions d’aquest document, que
assegura que tant “en termes de
comptabilitat financera com

pressupostària” es presenten
“imports positius elevats”. De la
mateixa manera, el document re-
cull que “el volum de capacitat de

finançament obtingut indica que
s’ha produït en aquest exercici
una generació de recursos molt
superior a les aplicacions” i que
es va complir el que s’havia pro-
posat en el Pla econòmic i fi-
nancer 2018-19, que s’havia ha-
gut de redactar per l’incompli-
ment de la regla de despesa du-
rant l’any 2017.

El principal partit de l’oposi-
ció, a més, denuncia que el govern
de Carles Miquel no els va facili-
tar una còpia d’aquest informe

quan l’hi van demanar i que un
dels socis de govern, Albert Bas-
tida (de Sant Fost en Comú Po-
dem), havia fet comentaris a les
xarxes socials que posteriorment
va decidir esborrar.

De totes maneres, IUSF des-
carta denunciar Bastida a la Fis-
calia per “denúncies falses, in-
júries i calúmnies” perquè con-
sidera que la seva forma de fer
política “estrafolària i immadu-
ra mereix un altre tractament i
no pas l’estricament judicial”.

L’exalcaldessa i líder d’IUSF, Montserrat Sanmartí. Foto: Twitter (@enricgil)

Un informe municipal defensa
la gestió d’Independents Units

Sant Fost | Facilitats per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital
L’Ajuntament ha activat un nou servei telefònic per ajudar els veïns a tramitar la
sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital, una prestació que ofereix el govern espanyol.

El número és el 615 242 681 i funciona de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Les relacions del partit
amb les formacions del
govern municipal són
tenses des de fa un any

Truyols (al centre) en un homenatge l’any 2014. Foto: Aj. de Solsona
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Montmeló | Montornès

Augmentar la presència 
del comerç local a Internet

MONTORNÈS4L’Ajuntament
s'ha adherit a la plataforma Di-
giemprèn, una iniciativa impul-
sada per la Diputació que vol fa-
cilitar l’accés i la presència a
Internet (sigui per guanyar visi-
bilitat, per vendre onlineo altres
aspectes) dels comerços locals.

Aquesta eina ofereix infor-
mació, cursos gratuïts, tutorials
i miniguies que aborden les
principals temàtiques que poden
ajudar el petit comerç a entrar en
el món digital i, als establiments
que ja hi són, a millorar el seu dia
a dia i explorar noves vies.

RESTAURACIÓ EN ACCIÓ
De forma paral·lela, però tam-
bé en el marc de la feina del de-
partament de Promoció Eco-
nòmica per donar suport al
comerç local, clau durant el
coronavirus, s'ha publicat la
guia Restauració en acció, de-
dicada a tot els establiments i
negocis de cuina i restauració
que tenen servei de recollida i
a domicili. 

En breu s'iniciarà una nova
campanya per continuar cons-
cientsiant els veïns que han de se-
guir comprant als negocis locals.

ENSENYAMENT4El termini de
preinscripcions escolars per al
curs 2020-21 ja s’ha acabat amb
una bona notícia per a Mont-
meló: la sol·licitud de places per
al pròxim curs acadèmic ha es-
tat superior al dels anteriors,
fins al punt que el consistori ja ha
fet arribar al Departament d’En-
senyament de la Generalitat la
necessitat que té de recuperar
dues línies: una de P3 i l’altre de
primer d’ESO.

Segons les dades que es van
facilitar des dels Serveis Territo-
rials del Vallès Oriental i el Ma-

resme, s’han rebut un total de 82
sol·licituds de nens i nenes que
han de començar P3 (n’arribarien
set més fora de termini), la ma-
joria d’elles (50) per a l’escola

Sant Jordi, mentre que les res-
tants són per a l’escola Pau Casals.

La petició de recuperar la
quarta línia que l’Ajuntament ha
fet a Ensenyament persegueix un
doble objectiu: respectar la vo-
luntat de tria d’escola de les fa-
mílies i, al mateix temps, redu-
ir les ràtios dels grups.

Pel que fa a les dades dels ado-

lescents que han de començar l’e-
ducació secundària, la xifra per al
curs 2020-21 és de 91 places. El
consistori explica que, en aquest
cas, els grups també queden molt
ajustats a les ràtios que marca el
Departament i des de l’Ajunta-
ment també s’està gestionant la
petició per sol·licitar la recupe-
ració del quart grup.

L’escola Sant Jordi, un dels centres de la vila. Foto: Aj. de Montmeló

Montmeló demana recuperar
línies de P3 i de primer d’ESO

Montmeló | Daten el jaciment del centre de la vila
L’any 1957 es va descobrir un jaciment neolític al centre del poble i ara, 
que s’estan fent obres a la plaça de la Constitució, s’ha pogut precisar la
data en la qual es va fer: el conjunt es remunta al 4.000 abans de Crist.

L’Ajuntament va rebre
82 sol·licituds de P3, 
la majoria d’elles per 
a l’escola Sant Jordi
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La Llagosta |Santa Perpètua

Una Revetlla sense cap
proposta de les Colles

LA LLAGOSTA4Si no hi ha can-
vis d’última hora, la Revetlla
que es viurà dimarts que ve a la
Llagosta serà la més tranquil·la
que es recorda. I és que ni les Co-
lles ni l’Ajuntament han prepa-
rat, a hores d’ara, cap activitat
per a la nit més curta de l’any.

Ni les Llagostes de l’Avern
(que cada any s’encarreguen
d’encendre la Foguera) ni els Vo-
lats han comunicat la seva in-
tenció de celebrar cap de les
propostes de foc i pólvora que or-

ganitzen durant la nit de cada 23
de juny en espais com el Parc Po-
pular o el Recinte Firal.

De la mateixa manera, el
consistori tampoc ha publicat
cap cita relacionada amb Sant
Joan en la seva agenda (l’única
cita prevista per a avui és una
proposta virtual per aprendre a
estalviar energia).

D’aquesta manera, els veïns
que vulguin celebrar la Revetlla
l’hauran d’organitzar ells ma-
teixos, amb o sense petards.

SANTA PERPÈTUA4A principis
d’aquesta setmana, l’Ajunta-
ment de Santa Perpètua va
anunciar que està acabant de
perfilar les bases per posar en
marxa una convocatòria d’ajuts
i subvencions per als autònoms,
els comerços i altres establi-
ments del poble. Això forma
part del Pla de Xoc que el con-
sistori (igual que la comarca i al-
tres organismes del país) ha po-
sat en marxa per combatre els
efectes que el coronavirus té i tin-
drà sobre l’activitat econòmica
de la vila.

El govern d’Isabel Garcia té
previst posar en marxa dues lí-
nies d’ajuts, a través del suport

a la reobertura dels establi-
ments, per al qual s’habilitarà

una partida de 40.000 euros
que han de servir per a totes les
despeses d’adaptació que els co-
merços hagin de fer per a la re-
obertura i despeses de material
de protecció. De forma paral·lela,
hi haurà també una segona línia
que se centrarà més en la dina-
mització del comerç local, a tra-
vés de campanyes i accions de
comunicació, àmbit per al qual

hi ha prevista una inversió de
10.000 euros més. 

Tan bon punt les bases per
a aquestes subvencions estigu-
in redactades, l’Ajuntament, a
través dels seus canals de co-
municació, les posarà a dispo-
sició de tots els treballadors i in-
formarà també de quines són les
maneres i els terminis per ac-
cedir a aquests ajuts.

Una dona fent teletreball. Foto: ACN

Treballen per oferir ajuda
als autònoms i els comerços

Cultura | Suspesa la Moguda Escènica
Ahir al matí l’Ajuntament de Santa Perpètua va anunciar la
suspensió de la Moguda Escènica. El cicle, que tenia com a
escenari el Parc Central, havia de fer-se entre juny i agost.

S’invertiran uns 50.000
euros perquè les
botigues facin els
canvis que necessiten

Aquest any no es veuran imatges com aquesta. Foto: 08CentVint



19 de juny del 2020

Comarca

| 18

líniavallès.cat

SERVEIS4La piscina exterior
de la Garriga tornarà a obrir les
seves portes dijous que ve, tres
dies després de la reobertura de
l’equipament Piscines de la Gar-
riga per a la pràctica esportiva.

Des de dilluns passat, la se-
cretaria de l’equipament esportiu
està oberta per oferir informació
sobre totes les activitats d’estiu
que s’hi duran a terme (casals i
campus de diferents disciplines)
i per a l’atenció al públic.

La piscina de la
Garriga reobrirà
dijous que ve

L’AMETLLA4L’Audiència de Bar-
celona va desestimar abans-d’a-
hir el darrer recurs de la defensa
de l’empresari resident a l’Amet-
lla Fèlix Millet, que haurà d’entrar
a la presó abans de dijous de la
setmana que ve, condemnat pel
Cas Palau.

De les 12 persones condem-
nades, Millet és qui ha d’afrontar
una pena més elevada, de nou
anys i vuit mesos de presó. La de-
fensa també ha demanat l’indult.

Millet haurà
d’entrar a la presó
abans de dijous

ECONOMIA4El treball conjunt
entre el govern municipal i les
forces de l’oposició ha servit per
poder aprovar una sèrie de me-
sures econòmiques per ajudar el
petit comerç i les empreses de Lli-
çà d’Amunt. Es crearà un servei
d’assessorament que els dirà a
quines ajudes i subvencions po-
den accedir i se suspendrà la
taxa que es cobra als locals amb
terrasses, entre altres.

Lliçà d’Amunt
ajudarà el petit
comerç local

LES FRANQUESES4El consis-
tori va presentar, dimarts passat,
el seu Pla de Xoc contra els efec-
tes del coronavirus, que con-
templen inversions per un valor
superior a 1,1 milions d’euros.

El govern municipal treba-
llarà en quatre grans eixos: ocu-
pació i comerç (serà la que rebrà
més recursos), impostos i ta-
xes, ciutadania (mesures de pro-
tecció als veïns) i cultura, edu-
cació i esports.

Un milió d’euros
per combatre els
efectes de la Covid

CANOVELLES4Després d’haver
rebut peticions per part de dife-
rents alumnes, l’Ajuntament de
Canovelles ha habilitat, des de fi-
nals de la setmana passada, au-
les d’estudi a Can Palots. Aquests
espais estaran disponibles per a
tothom qui els demani de dilluns
a divendres entre les 9 del matí
i les 3 de la tarda.

Cal reservar lloc omplint un
formulari que es pot trobar al
portal web municipal.

Habiliten un
espai a Can Palots
per estudiar 

LLIÇÀ DE VALL4L’Ajuntament
ha rebut de la Diputació el Pla
Director de la Masia i la Torre de
Can Coll, un conjunt monu-
mental declarat Bé Cultural d'In-
terès Nacional que va ser adqui-
rit pel consistori fa tres anys.

En el document s’expliquen
les inversions (i la quantitat a in-
vertir) que cal fer per rehabilitar
aquest element del patrimoni
històric del poble.

La Diputació lliura
el Pla Director 
de Can Coll

DESESCALADA4Ahir va ser el
primer dia de la fase 3... i també
l’últim. La comarca i el conjunt de
Catalunya han accelerat la des-
escalada i en poc més de 24 hores
s’ha passat de la fase 2 a la fase 3
i d’aquesta a la nova normalitat.
Així ho anunciaven, ahir al mig-
dia des del Palau de la Generali-
tat, el president Quim Torra i la
consellera de Salut, Alba Vergés.

Aquest últim pas endavant en
la desescalada significa una fle-
xibilització encara més gran d’as-
pectes com la mobilitat. I és que
si des d’ahir ja era possible mou-
re’s amb total llibertat per tot Ca-
talunya, a partir de demà passat,
quan deixi d’estar vigent l’estat
d’alarma, també serà possible
desplaçar-se a qualsevol punt
d’Espanya.

Un altre canvi important serà
en els aforaments. D’entrada
(fins al dijous de la setmana que
ve) estan limitats a un 50% en els
espais tancats i a un 75% en els
oberts, mentre que a partir de di-
vendres que ve es crearan plans
individualitzats per a cada sector
(comerç, esports, hosteleria...).

En les trobades familiars o socials
ja no hi haurà un màxim de per-
sones, tot i que continua sent
obligatori mantenir la distància
de seguretat interpersonal. A
més, a partir d’avui tornaran a
obrir els parcs infantils, precin-
tats des de fa mesos.

De la mateixa manera, poden
tornar a organitzar-se fires i ac-
tes de tota mena sempre que es
mantingui la norma general dels
2,5 metres quadrats per persona.
L’organització ha de tenir un re-
gistre de totes les persones que hi
accedeixin i proporcionar gel hi-

droalcohòlic o aigua i sabó i ei-
xugamans d'un sol ús. 

El que continuarà sent obli-
gatori, tot i haver arribat a l’últim
estadi de la desescalada, és l’ús de
la mascareta quan no es pugui
respectar la distància interper-
sonal, inclòs al carrer. “Podem
fer-ho tot, però no cal fer-ho de
cop”, va apuntar la consellera
Vergés, que va recordar que cal-
drà seguir mantenint els hàbits
d’higiene, com rentar-se les mans
sovint i mantenir la distància de
seguretat. “No podem abaixar la
guàrdia ara”, va afegir Torra.

La fase 3 només ha estat vigent durant 24 hores. Foto: Aj. de Granollers

El Vallès Oriental salta 
de la fase 2 a la nova normalitat

Reconeixement per a la
investigació d’una calderina
SALUT4Els avenços en la in-
vestigació de les malalties mi-
noritàries derivades de la defi-
ciència de la molècula BH4 que
la doctora calderina Elisenda
Cortès i Saladelafont fa a l’Hos-
pital de Can Ruti (Badalona)
han estat publicades a l’Orpha-
net Journal of Diseases, una pu-
blicació mèdica especialitzada.

Cortès explica a Línia Vallès
que treballa “en xarxa, amb pro-
fessionals d’arreu del món” en el

diagnòstic i el tractament d’a-
questes malalties minoritàries
que afecten sobretot infants.

La BH4 actua quan s’han de
sintetitzar o crear dues substàn-
cies bàsiques per al funciona-
ment del cervell: la serotonina i la
dopamina. Si hi ha una deficièn-
cia en aquest procés, els infants
(acostuma a manifestar-se en
edat pediàtrica) desenvolupen
discapacitats intel·lectuals o tras-
torns en el moviment.

Economia | Llum verda al Pla de Reactivació Econòmica i Social
La Comissió Executiva de la Taula Vallès Oriental Avança va aprovar el Pla de Reactivació Eco-
nòmica i Social de la comarca en una reunió celebrada dilluns passat. Està previst que la TVOA

presenti els eixos d’aquest pla de forma pública en algun moment de la setmana que ve.



19 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com líniavallès.cat19 de juny del 2020



L’horitzó ja està definit. Des de
dissabte de la setmana passada,
els dos sèniors del Balonmano
Granollers ja tenen clar quin és el
panorama del curs 2020-21. La
Federació Espanyola d’Handbol
(RFEBM) i la lliga ASOBAL van
publicar els calendaris de totes les
competicions estatals, que si res
no es complica, arrencaran du-
rant el mes de setembre.

La competició domèstica
masculina serà la més matinera;
de fet, està previst que la prime-
ra jornada de l’ASOBAL es disputi
el dimecres 2 de setembre i que
s’allargui fins al 5 de juny. Serà
una lliga especial, amb dos can-
didats més que en les darreres
temporades. La Copa ASOBAL es
jugarà, amb una data i escenari
per determinar, en format final
four amb els quatre millors al fi-
nal de la primera volta, mentre
que la Copa del Rei eliminarà, de

forma excepcional, les elimina-
tòries i tindrà una fase final úni-
ca, entre el 5 i el 7 de març de
2021, amb vuit participants.

Una setmana i mitja més
tard, és a dir el cap de setmana
dels dies 12 i 13 de setembre, es
donarà el tret de sortida a la
campanya 2021 de la Divisió
d’Honor femenina. La màxima
categoria femenina tampoc s’es-
capa als canvis respecte del curs
anterior i els seus 16 equips han
estat dividits en dos grups. El
BMG forma part del B amb El-
che, Gijón, Gran Canaria, Tene-
rife, Porriño, Morvedre i Córdo-

ba. Després de jugar contra tots,
les quatre primeres de cada grup
disputaran una segona fase pel tí-
tol, mentre que les quatre darre-
res de cada grup es jugaran la per-
manència a la categoria.

ORIOL REY, FITXAT
Per estar a punt de cara a l’inici
de la lliga, els sèniors segueixen
reforçant-se i el darrer nom que
se suma a la nòmina d’efectius del
masculí és el pivot Oriol Rey. For-
mat al planter del Barça, ha jugat
les darreres dues temporades
Pays d’Aix Université Club Hand-
ball de la Lidl Starligue francesa.

L’ASOBAL 2020-21 començarà el 3 de setembre. Foto: X. Solanas / BMG

Curs 2020-21 definit per als
sèniors del BM Granollers

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Motor | El Circuit retorna l’import de les entrades de MotoGP i F1 
Des de dilluns el Circuit ha posat en marxa el sistema perquè tothom qui tingués entrades per
als grans premis de motociclisme o de Formula1 pugui tornar-les i recuperar els diners. Entre
les opcions, el traçat ofereix la possibilitat de convertir l’import en una donació a la Creu Roja.

El Club de Futbol Lliçà
de Vall podria posar el
punt final definitiva-

ment a la temporada 2019-20
guanyant un concurs mític de la
ràdio de casa nostre. I és que
l’himne del club és un dels tres fi-
nalistes del concurs d'himnes de
futbol i futbol sala de Catalunya
que, cada temporada, organitza
el Tot girade Catalunya Ràdio.

Dissabte passat es van anun-
ciar els tres candidats a la victò-
ria d’aquest curs 2019-20: els
dos rivals del conjunt lliçanenc se-
ran el Club d’Esports Vendrell
(que amb un 21,4% dels vots va
ser el més recolzat en la primera
fase de la final) i el CFS Eixample
de Barcelona (va rebre el 17,8%
dels vots per accedir a la final).

El guanyador es coneixerà
demà, en el programa presentat
per David Clupés. Els lliçanencs
arriben a la fase decisiva del con-
curs amb un punt (el CFSE en té
dos i el Vendrell tres) i hauran de
convèncer els membres del jurat
per intentar remuntar el desa-
vantatge i guanyar el concurs.

Serà l’himne del
CF Lliçà de Vall 
el millor del país?

La Olympic Route
de Mingote
arrencarà dilluns 

ALPINISME4Sergi Mingote ha
trigat poc temps en trobar un nou
repte: abans-d’ahir el de Parets va
anunciar que dilluns que ve posa
en marxa el projecte Olympic
Route, una iniciativa que el por-
tarà a coronar 14 cims i a com-
pletar 7.200 quilòmetres en bici,
una altra de les seves passions.

L’Estadi Lluís Companys, a la
muntanya de Montjuïc de Bar-
celona, serà el punt de partida de
la seva nova aventura, que el por-
tarà fins al Mont Olimp, el bres-
sol dels Jocs, a Grècia. En els dos
mesos en els quals estarà lluny de
casa, Mingote pujarà a peu cims
emblemàtics del continent com
la Pica d’Estats, l’Aneto o el
Monte Cinto, a Còrsega.

| 20

Esports
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Síndria esberladaés el tercer recull de po-
emes publicat per Bel Granya, escripto-
ra i filòloga badalonina al capdavant de
l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i de
les Lletres de Badalona. El llibre inclou
una cinquantena de poemes que s’a-
llunyen de la poesia intranscendent i
aposten per un estil molt més subtil, in-
tel·ligent i, alhora, humà.

Llibres

Síndria esberlada
Bel Granya

L’Escenari Joan Brossa s’ha reinventat per
continuar oferint teatre al seu públic. A
través de l’Escenari Virtual, els especta-
dors podran gaudir de sessions de tea-
tre en directe i gratuïtes via Zoom. Les pri-
meres sessions seran el 21 i el 28 de juny
i presentaran El primer Brossa, un ho-
menatge als primers textos dramàtics
que va escriure l’autor.

Teatre

Escenari virtual
Escenari Joan Brossa

Els fans de Txarango tenen aquests dies
un sentiment agredolç. Si bé estan con-
tents per la publicació de l’esperat quart
disc de la banda, De vent i ales, no poden
obviar que es tracta de l’últim àlbum: Txa-
rango s’acomiadarà per sempre del pú-
blic l’any que ve. Sigui com sigui, enca-
ra els queden concerts per gaudir i can-
çons per escoltar, com A la deriva.

Música

The Greatés una comèdia satírica sobre
l’ascens al poder de Catalina la Gran, em-
peradriu de Rússia, en aquest cas inter-
pretada per Elle Fanning. Aquesta sèrie
de 10 capítols creada per Tony McNamara
arriba a les nostres pantalles a través d’S-
tarzplay, una de les plataformes més
noves però que ja compta amb una
bona oferta audiovisual.

Pelis i sèries

The Great
Tony McNamara

De vent i ales
Txarango

Orgull LGTBI virtual
El PRIDE Barcelona, la principal celebració de l’Orgull

LGTBI a Catalunya, no es podrà fer com s’havia planejat: el
passat 30 d’abril es va fer oficial la suspensió de les activi-
tats programades. Tot i això, l’organització ha estat treba-
llant des d’aleshores per crear un format virtual de la cele-
bració, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny. De moment,
encara no han transcendit gaires detalls de com serà

aquesta proposta telemàtica, però els organitzadors han
generat expectació: “Us assegurem més visibilitat, més
lluita i més celebració que mai”, han assegurat a Twitter.

“Inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Amb
aquests adjectius s’autodefineix Clara Peya (Pa-
lafrugell, 1986), pianista i compositora formada
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), el Taller de Músics i, fins i tot, a un con-
servatori de Sant Petersburg. Peya ha publicat
vuit àlbums i és cofundadora de la companyia
de teatre, dansa i música en directe Les Impuxi-
bles, juntament amb la seva germana Ariadna.
L’any passat va rebre el Premi Nacional de Cul-
tura i el seu darrer treball, Estómac, va guanyar

el Premi Enderrock a millor disc. Tot i que el
confinament va aturar la seva gira, Peya va fer
un concert virtual en el marc de la iniciativa

#StreamingsSolidaris. Ara, amb la desescalada,
ha estat l’artista escollida per inaugurar un nou

festival: Sala Barcelona. Música al Castell de
Montjuïc (del 2 de juliol al 30 d’agost).

C L A R A  P E Y AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser pianista i compositora
Ha tret 8 àlbums i és cofundadora de Les Impuxibles

Famosos

Ha estat escollida per inaugurar un festival
Sala Barcelona és un nou cicle de concerts a Montjuïc 

Contents de poder-la veure en directe
I, en general, hi ha força expectació pel nou festival

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | The Last of Us Part II 
Naughty Dog i Sony publiquen aquest mes de juny la segona entrega del

popular videojoc The Last of Us. Disponible per a Play Station 4.



23 | 

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

MASCARETA

Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un 
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara

HIGIENE

DISTÀNCIA

MOBILITAT

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

i DIA A DIA

Fa temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Minis-
tres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la

vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coin-
cidint amb la fi de l’estat d’alarma.
Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de

mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui man-
tenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tracta-
ment contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt so-
vint i desinfectar els diferents espais és vital.
Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar

mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger. 

Com serà la nova normalitat?

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara. 
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros

Les claus

Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus

Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes. 
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora 
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