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La gent gran ha estat el col·lectiu més damnificat per la pandèmia del coronavirus. Foto: Arxiu

“Ara, amb la mare morta, m’ado-
no que hi ha responsables de tot
el que ha passat. Fa anys que els
nostres pares estaven abando-
nats a les residències”. Són pa-
raules de la Maria, una membre
de Veu i Memòria, entitat valle-
sana que ha nascut durant el con-
finament per buscar justícia per
als residents vallesans. Per als
que han perdut la vida a causa del
coronavirus i per als que són víc-
times de l’abandonament sistèmic. 

Ella va ingressar la seva mare
el novembre perquè creia que a la
residència tindrien més recursos
per cuidar-la que a casa.“Tenia un
alt grau de demència i era molt de-
pendent”, lamenta la Maria, que

ara se sent culpable d’haver-la
ingressat després de descobrir
que a les residències no tenien els
suficients recursos ni personal
per tenir cura de persones tan vul-
nerables com la seva mare. 

Però és que la falta de material
i les baixes ràtios de gericultors per
planta fa temps que s’arrosseguen
a les residències. Des del 2008 els
centres per a gent gran han es-
devingut un caramel per al sector
privat. La taxa d’envelliment a Ca-
talunya augmenta sense fre, la po-
blació de més de vuitanta anys ha
crescut un 56% respecte del 2004
i, segons un informe del Depar-
tament d’Afers Socials (2016),
un 67% dels avis de més de vui-
tanta anys sol·liciten una plaça a
les residències. D’altra banda, les
xifres actualitzades de l’Idescat
mostren que només el 17% de les
places per a gent gran a les resi-

dències catalanes són públiques.
Eulen Sociosanitarios, DomusVi
o Sanitas Mayores són algunes de
les gestores que han sabut veure
el negoci dels avis: estances que
ronden els 2.000 euros men-
suals, l’externalització dels serveis
socials i la possibilitat d’oferir la
mateixa assistència amb menys
treballadors. 

“Una directora substituta que
ha treballat aquests dies a la resi-
dència Antònia Roura de Grano-
llers m’ha dit que soc una perso-
na problemàtica”, explica, amb la
veu trencada, la Rosanna, la filla
d’una resident, a Línia Vallès.
Detalla que quan anava a visitar la
seva mare i veia alguna irregula-
ritat la notificava immediatament
al centre. “Jo vull protegir la mare
i vull el millor per a ella. Si veig que
el metge només ve un cop per set-
mana i visita tots els residents a co-

rrecuita, doncs em queixo”, acla-
reix la Rosanna, que afegeix que
aquests dies ha dubtat molt, s’ha
sentit culpable i ha patit perquè la
seva mare estava ingressada i la
comunicació “era menys que flui-
da”. “No sabia si treure-la de la re-
sidència o deixar-la-hi. No sabia on
estaria més segura”, expressa. 

“M’ha matat la incomunicació.
Les famílies hem quedat al mar-
ge i hi ha hagut molta opacitat per
part dels centres”, afirma la fun-
dadora de Veu i Memòria, la Cris-
tina, a Línia Vallès. “Des de la re-
sidència ens deien: ‘No ens tru-
queu. Estem col·lapsats. Ja us
avisarem si el vostre familiar ha
emmalaltit’”, explica. Entén l’ex-
cepcionalitat de la situació, però
també sap que el seu pare estava
sol i aïllat en una habitació perquè
era positiu de Covid-19. “La crisi
sanitària ha tret a la llum les

mancances que hi ha a les resi-
dències, i ens hauria d’avergonyir
com a societat”, conclou.  

Al Vallès Oriental hi ha 56 re-
sidències i només dues d’aquestes
pertanyen totalment a la Gene-
ralitat. Les altres són privades o
concertades. Actualment, a la co-
marca hi ha 2.893 places resi-
dencials –127 són de la Generali-
tat– i hi ha 10.264 persones ma-
jors de vuitanta anys. És a dir, no-
més un 28% poden aspirar a una
habitació en una residència.

Tant la Maria, la Rosanna
com la Cristina s’entristeixen quan
pensen en la soledat, l’aïllament,
l’abandó i la precarietat amb les
quals s’ha deixat viure els residents
la pandèmia i s’estremeixen en
descobrir que aquesta desolació fa
anys que acompanya els seus fa-
miliars: “Si ho haguéssim sabut,
no els hi hauríem portat.”

El negoci dels avis 
» Familiars de residents vallesans lamenten l’abandonament institucional que ha patit la gent gran
» La pandèmia del coronavirus ha posat al descobert les llums i ombres de les residències catalanes

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 
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La lupa

per @ModernetdeMerda

El nou destí de Catalunya

George Floyd no ha mort en va. El seu as-
sassinat ha revolucionat les consciències
de mig planeta, i les protestes massives
als carrers dels Estats Units, acompa-
nyades de la solidaritat de milions de ciu-
tadans arreu del món, han ajudat a crear
una nova onada antirepressiva que ha de
conduir la humanitat cap a un futur
una mica menys imperfecte.

Queden molts esglaons
per escalar, però el d’aques-
tes últimes setmanes està
sent important. Fa olor de
canvis. Alguns ja s’estan pro-
duint. I d’altres estan a punt
de caure pel seu propi pes.

No només els Estats Units
s’han començat a posar les piles; també
Catalunya està liderant aquest embat con-
tra el racisme. L’està liderant molt. Ca-
talunya es troba en un moment dolç de
lideratge antiracista, i n’hem d’estar or-
gullosos i celebrar-ho.

Penso en les declaracions de l’alcalde

de Premià, condemnant amb contun-
dència l’atac racista que van protagonit-
zar ciutadans del seu municipi. El seu dis-
curs, expressat amb la seguretat d’un lí-
der, va ser implacable. No tolerarem cap
agressió més, el racisme no té lloc en
aquest meu poble. Que tothom sàpiga que
això s’ha acabat, trobarem els responsa-
bles dels fets d’ahir, i a partir d’avui em

comprometo a fer de Premià un referent
local en la lluita antiracista. Chapeau.

Però, sobretot, em ve al cap l’àudio que
s’ha destapat recentment, en què aquell
estol de desgraciats amb uniforme vexa
un noi pel color de la seva pell a Sant Fe-
liu Sasserra. La resposta de la conselleria

d’Interior a aquest incomprensible i al-
tament inesperat cas aïllat ha estat im-
mediata i exemplar: canviar-los de des-
tí. Un llamp fulminador ha caigut sobre
els caps dels agents racistes. Com quan els
nens se’t barallen durant una sobretaula
amb amics. Aneu a emprenyar a fora, cor-
re. Una decisió letal i sense fissures per
crear un nou paradigma.

Sí, tenim motius per co-
mençar a ser optimistes, ens
els estem donant cada dia.
Està valent la pena. Ja ha val-
gut la pena, de fet. L’auge del
#BlackLivesMatter ens ha
ensenyat a detectar el racis-
me i a ser inflexibles amb els

que l’alenten. Ens ha fet millors, hem dei-
xat de banda les paraules per passar als
fets. Amb valentia, amb convicció. I és un
enorme plaer que la punta d’aquesta llan-
ça planetària sigui Catalunya, terra avan-
tatjada, Dinamarca del sud, bressol de
blancs, negres i vermells.

Un llamp fulminador ha caigut sobre els
caps dels agents racistes, com quan els nens

es barallen: aneu a emprenyar a fora

Als mitjans que tant
ens sol·liciten aquests
dies: 1) El racisme ha

existit sempre, arribeu tard. 2) Hi ha
moltíssimes veus a l'antiracisme i sem-
pre opteu per les mateixes. 3) Les per-
sones racialitzades som més que el ra-
cisme que patim. També podem parlar
d'altres temes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Maria Belón llegia La
sombra del viento a Tai-
landia quan va arribar el

tsunami. Va salvar la vida però va per-
dre la capacitat de llegir per culpa del
que s’anomena estrés post traumàtic.
“Terminé el libro tres años después.
Cerré la tapa, lloré y pensé que por fin
estaba curada”.

@turro_c

Poc es diu que el re-
brot d’Alemanya va co-
mençar en una empresa

on sembla que no hi ha ni Equips de
Protecció Individuals (EPIs) adequats,
ni distància de seguretat. Que molts po-
seu la mirada en la irresponsabilitat de
la gent i us oblideu de la irresponsa-
bilitat dels empresaris.

PSOE, PP y Vox evitan
que el Congreso inves-

tigue a Felipe González y
los GAL. POSE, PP y Vox evitan que el
Congreso investigue al emérito Juan
Carlos por presuntos sobornos. Al final
resultará que PSOE, PP y Vox no son tan
diferentes. Una auténtica tomadura
de pelo.

@pauv1979@aladdin_azr @DanielL83412758
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Els semàfors

Granollers
Centenars de persones es van concen-
trar, dissabte passat, a la plaça de l’Es-

glésia de Granollers sota un mateix
clam: aturar el racisme institucional
amb la regularització de les persones

migrades. Un clam de solidaritat. 
pàgina 8

CF Lliçà de Vall
Remuntada i victòria. Dissabte passat el
club va proclamar-se campió de la cin-
quena edició del concurs d’himnes del
futbol català organitzat pel Tot gira, de
Catalunya Ràdio. El Lliçà va derrotar el
CFS Eixample i el CE Vendrell a la final. 

pàgina 20

Aj. de Mollet
Després d’unes setmanes de tensió 

i crítiques entre les entitats culturals
molletanes i l’equip de govern munici-
pal, finalment l’Ajuntament de Mollet
ha anunciat que farà actes culturals de

petit format durant aquest estiu. 
pàgina 10
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La Marea Pensionista protesta
pels morts a les residències1

2
El cas del Moha o com viure 
amb por de ser desnonat

Els cops més invisibles: 
quan els avis són les víctimes

Les colles de la Festa Major de Mollet 
exigeixen un estiu amb cultura 

El Vallès salta de la fase 2 
a la nova normalitat

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

S’acosten les eleccions catalanes, al-
guns prediuen que seran a la tar-
dor. Sigui així o no, els partits po-
lítics catalans es van movent en fun-
ció de qui pot tenir més quota de
poder de cara al futur. Si no, no
s’entendria les declaracions cre-
uades dels dos partits que estan en
l’actual govern, JxCat i ERC, que se
les engalten a tort i a dret. Un pan-
orama que no és massa clar. 

Anem a pams. Els partits in-
dependentistes suposem que són
(almenys ho diuen) JxCat, ERC i la
CUP i els partits unionistes són el
PSC, PP i Cs, i pot ser que s’hi afe-
geixi Vox si arriba a aconseguir al-
gun diputat. Catalunya en Comú-
Podem, ni carn ni peix, i el nou Par-
tit Nacionalista de Catalunya (els de
Poblet), potser enyoradissos de
CDC o d’UDC, en principi, sembla
que també. L’enrenou pot ser im-
mens i difícil de resoldre, si afegim
els de Waterloo amb la promoció
del Consell per la República, el PDe-
Cat i altres organitzacions polítiques
i socials, com l’ANC, Òmnium i els
CDR. És com un còctel de sigles.

Potser ja és hora de prendre
consciència de l’atzucac en què
estem i que les forces vives i socials
de Catalunya plantegem als partits
que facin una proposta comuna per
la independència. Si no ho fan, ja
ho farem nosaltres pel nostre
compte, presentant una “agrupa-
ció d’electors” per acudir a les elec-
cions i acabar donant suport a qui
faci els deures seriosament i sense
embuts per la independència. 

Tot plegat acaba sent una ver-
tadera sopa de lletres que, segons
com vagin les conteses electorals,
poden acabar sent indigestes. 

Partits polítics, aneu amb
compte!

Ara o mai
per Jordi Lleal 

Des de la solitud d’un banc
per Francesc Reina

No tots els bancs són dolents. El
pensador de paisatges, Michael
Jakob, relata a El banc al jardí
que els objectes insignificants
són molt interessants. Un vell
seient resulta una talaia escò-
pica meravellosa que convida a
practicar tots els sentits (diuen
que en tenim 15), com més mi-
llor, per percebre amb detall tota
la profunditat.

A l’altre extrem, membres del
clan dels més pobres, despu-
llats del vestuari habitual, s’en-
reden en converses il·limitades,
confidències que fan olor de pèr-
dua i balada agra. Parlen d’un
món cruel, d’equilibris tan fràgils
com despietats. Des d’un racó del
parc, sota cimals de plàtans, tei-
xeix la meva filla, com a fil sobre
llenç, les veus de la Sònia, l’Ester,
la Carme, el Jordi, l’Antonio, el
Luis... en un acte que permet ob-
rir les retines per convertir-les en
un observatori trist de fracassos,
com fars en trànsit.

“Trobo a faltar la company-
ia. Quants ulls ens miren però no
ens veuen. Jo tenia una casa i mi-
rava per la finestra. La buidor ofe-
ga tot el que una vegada va ser.
Alguns no saben què és el fred.
M’he tornat freda, ja no sé plorar.
Se’m van morir les plantes. La so-
litud és molt perillosa, només fu-
lles seques, espines de flor mar-

cida sense flor. Es va morir la
meva mare i tot es va trencar.
Agafa’m de la mà per no caure.
La solitud és silenci, silenci, el teu
cap i tu. T’ho prenen tot. Ets al
caixer i t’assalten, quina ironia. Et
tenen por. Dorms aquí perquè no
tens altre lloc. El carrer és la mi-
llor universitat per al mal. Hi ha
dos camins, el dolent i el molt do-
lent. Les drogues són el pitjor en-
emic. Teníem moltes baralles
amb els nazis, el món punk és di-
ferent. Tants moments difícils
sense veure la sortida. M’encan-
taria anar a l’òpera. Necessito sor-
tir d’aquest pou. Dormo amb un
pal de motxo per protegir-me. La
meva família no m’ha ajudat.
També et poden violar. Ho he
perdut tot, ja no tinc res. Pateixo
trastorns perquè aguanto molt.
El meu desig és que ens mirin
com a persones perquè som per-
sones. A mi em van pegar pun-
tades de peu. Una dona al carrer
és quelcom molt dur. La com-
panyia que et donen els animals
és molt important”.

Afectats per l’arquitectura
hostil, tendència de disseny
urbà que impedeix que es pu-
gui dormir en determinats es-
pais, el paisatge trasllueix, pot-
ser, el pensament d’una socie-
tat desprogramada, on la pobra
pobresa molesta.

Les millors
perles

La direcció de la presó de Brians 1 ha hagut de retirar el gel hi-
droalcohòlic que havia posat a disposició de les recluses per
rentar-se les mans. El motiu? Els funcionaris van trobar algunes

de les preses emborratxant-se amb cubates fets amb aquest líquid,
que els podria haver provocat una greu intoxicació.

Apple haurà d’indemnitzar un noi xinès de 23 anys que po-
dria perdre l’oïda després que un auricular d’aquesta
marca (un AirPod) se sobreescalfés i li explotés a l’orella

mentre feia una videotrucada. De seguida, el jove va anar a
l’hospital més proper, on van decidir que calia operar-lo.

Trump es va quedar sol en el que havia de ser el seu primer acte
multitudinari des de l’inici de la pandèmia. L’obligació de reser-
var lloc per poder assistir a l’esdeveniment va donar peu a tot un

boicot. A través de l’aplicació Tik Tok, milers de persones es van orga-
nitzar per reservar seients i no assistir a l’acte. Va ser el TikTokGate.

Al’Ecce Homo de Borja li ha sortit una germaneta. És una
còpia d’una Immaculada de Bartolomé Esteban Murillo
que es trobava a València. El propietari va pagar 1.200

euros a un restaurador de mobles perquè netegés la peça. El
resultat, desastrós. Els experts parlen de “canvis irreversibles”.

Que et destrossin el cotxe i, “per compensar-te”, et donin dues
tauletes de xocolata. És el que li ha passat a una noia estatuni-
denca que havia deixat el seu cotxe al pàrquing d’un super-

mercat. “Perdona pels danys que li he fet al cotxe, no em puc perme-
tre pagar la reparació, però aquí et deixo xocolata”, deia una nota.

A les xarxes

@MohamedElAmrani: Un concert al Li-
ceu per a més de 2.000 plantes. Pot agra-
dar més o menys, però la foto és molt po-
derosa. És art.

@SergiMaranya: Un brot detectat en
una residència de gent gran de Lleida
causa un mínim de divuit contagis per
coronavirus.

#LleidaPreocupa

@GirbauValenti: Viatge de noces de Felip
i Letícia el 2004. Un dispendi de 500.000
euros finançat pel Rei i Navilot, empresa
propietària de Josep Cusí, “soci” del rei.

#Mr&MrsSmith #ConcertPerAPlantes
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Granollers

Els granollerins caminen junts
per tornar a la normalitat

POLÍTICA4Durant els mesos de
confinament l’equip de govern
granollerí va entendre que l’única
manera de sortir de la crisi sanità-
ria seria amb un ampli consens. És
per això que la Junta de Portaveus
de l’Ajuntament ha encarregat al
Consell de Ciutat l’elaboració d’un
Pacte de Ciutat per donar resposta
als problemes estructurals que
ha deixat la Covid-19. 

A la primera trobada del Con-
sell de Ciutat, el passat 19 de juny,
van assistir-hi una quarantena de

persones, inclosos els portaveus
dels cinc grups municipals -PSC,
ERC, Junts per Granollers, Ciu-
tadans i Primàries-. Durant la
reunió telemàtica es van establir
els eixos que marcaran els pro-
jectes a partir d’ara: ser una ciu-
tat més saludable i sostenible, re-
forçar el comerç de proximitat,
defensar el model de ciutat edu-
cadora, promoure la cultura i
treballar teixint aliances amb la
ciutadania, els agents i els mu-
nicipis del voltant. 

La reunió del Consell de Ciutat del passat 19 de juny. Foto cedida

Urbanisme | Es millorarà l’entrada a Granollers per Lliçà
La Diputació i l’Ajuntament col·laboraran en un projecte per millorar l'entrada a Granollers per
la carretera de Lliçà. El projecte preveu, entre d'altres, la creació d'un itinerari per a vianants i

ciclistes i la reducció de la calçada amb l'objectiu de fer disminuir la velocitat dels vehicles. 

SOCIETAT4Centenars de per-
sones es van concentrar, dis-
sabte passat, a la plaça de l’Es-
glésia de Granollers sota un ma-
teix clam: aturar el racisme ins-
titucional amb la regularització
de les persones migrades. 

La mobilització de Granollers
va sumar-se a les concentracions
d’arreu del país i del món amb
motiu del Dia de les Persones Re-
fugiades. La protesta granolleri-
na va estar encapçalada per Uni-
tat Contra el Feixisme i el Racis-
me (UCFR) del Vallès Oriental,
l’Associació Senegalesa Ressor-
tissangts de la Regió de Kedougu,
Papers i Drets per a Tothom,
Mollet Acull, Unió de Joves Afro-
descendents i Vallès Vol Acollir. 

“Volem una nova realitat en
la qual totes les persones pu-
guem empadronar-nos als po-
bles i ciutats on vivim”. D’a-
questa manera començava el
manifest que donava veu als
centenars de persones que es van

concentrar a la plaça de l’Esglé-
sia i als migrants que es troben,
cada dia, desemparats adminis-
trativament. 

És per això que les entitats
vallesanes van demanar accés al
padró per a tothom –sense tra-
ves burocràtiques– i van exigir
l’aplicació de l’article 127 del re-

glament d’estrangeria, que re-
coneix la residència als migrants
per raons d’interès públic. Altres
clams comuns de la manifesta-
ció van ser la necessitat d’un can-
vi radical de les polítiques mi-
gratòries d’Europa, el tanca-
ment del CIEs i la fi de les de-
volucions en calent. 

La manifestació contra el racisme a la plaça de l’Església. Foto: UCFR

Granollers fa front al racisme 
i dona veu als sensepapers

» Centenars de vallesans exigeixen la regularització dels migrants
» La plaça de l’Església s’omple pel Dia de les Persones Refugiades

SERVEIS4El conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, i l'alcalde Jo-
sep Mayoral van inaugurar ahir
a la tarda el nou Servei d’Inter-
venció Especialitzada (SIE) del
Vallès Oriental, a Granollers.
Amb un equip de 9 professionals
integrat per persones titulades
en psicologia, psicologia infan-
til, treball social, educació social
i dret, el servei ofereix atenció in-
tegral durant el procés de recu-
peració i reparació a dones en si-

tuació de violència masclista i
també als seus fills, a banda de
jugar un paper important en la
prevenció, la sensibilització i la
implicació comunitària.

El nou SIE va iniciar la seva
activitat el mes de febrer, però la
seva inauguració no va ser pos-
sible aleshores a causa del confi-
nament. Des de la seva obertura
i fins al 22 de juny, el servei ha
atès 107 dones i 13 infants i ado-
lescents en els diferents progra-
mes d’acollida, atenció socioe-

ducativa, atenció psicològica, ju-
rídica i intercultural. En con-
junt, ha fet un total de 1.045 in-
tervencions, que inclouen les in-
tervencions amb les dones i els in-
fants i adolescents i les coordi-
nacions i reunions amb la xarxa
especialitzada del territori. 

D’altra banda, durant el con-
finament ha realitzat 40 inter-
vencions d’urgències i ha atès set-
manalment una mitjana de 24
dones i 3 infants i adolescents en
els diferents programes.

Unrefugi contraelmasclisme
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SOCIETAT4Quan molts munici-
pis vallesans van aventurar-se a
obrir les seves escoles bressol
municipals durant la Fase 2, Mo-
llet va decidir que mantindria les
seves llars d’infants tancades per
seguretat. 

Ara, però, l’Ajuntament mo-
lletà ha decidit que a partir del 29
de juny i fins al 22 de juliol obri-
rà les escoles bressol municipals
per oferir un espai d’acollida a les
famílies del municipi. “L’espai
d’acollida és un servei que creiem

necessari en aquests moments de
desescalada, tot i que som cons-
cients que no es tracta d’una re-
obertura en condicions de nor-
malitat. A més, seguim treballant
per adaptar el projecte pedagògic,
així com les diverses circums-
tàncies relacionades amb el ser-
vei perquè el curs vinent pugui
iniciar-se amb les millors condi-
cions”, ha explicat el regidor d’E-
ducació, Raúl Broto. Des de l’A-
juntament han recordat que l’es-
pai d’acollida serà un servei dis-

ponible per a les famílies que ja
formaven part de les escoles
bressol municipals i que podran
utilitzar-lo de 9 a 13 h, sense
servei de menjador. 

D’altra banda, des de la plata-
forma Som Educació de
Base –creada per la directora d’u-
na escola bressol de Granollers,
Mireia Bataller–segueixen reco-
llint firmes per evitar que s’obrin
les guarderies, recordant que no
són “pàrquings de nens sinó un
servei que educa des de l’afecte”. 

Guarderies: reobertura singular

Espai públic | Reobren les àrees de jocs infantils
A partir d’aquest divendres 26 de juny es podrà fer ús de les àrees de jocs infantils de la 

ciutat després que la Covid-19 obligués a tancar-les ara fa 3 mesos. L’obertura serà progres-
siva i es començarà per aquells parcs de més grandària i en els quals van més infants.

Mollet diu sí a la cultura
després de molta incertesa  

CULTURA4Després d’unes set-
manes de tensió i crítiques entre
les entitats culturals molleta-
nes i l’equip de govern munici-
pal per no presentar un pla B
cultural que ompli el buit que ha
deixat la cancel·lació de la Fes-
ta Major, l’Ajuntament ha anun-
ciat que està treballant en una
programació alternativa per a
aquest estiu. 

La proposta del consistori
consisteix a organitzar actes ar-
tístics, musicals i culturals de pe-

tit format i amb assistència con-
trolada durant els mesos de ju-
liol, agost i setembre, que són els
que s’han vist afectats per les
cancel·lacions d’esdeveniments
a causa de la Covid-19. 

Alhora, des de l’Ajuntament
han informat que estan prepa-
rant l’agenda d’Arts i Escena
d’aquesta tardor i que obriran
una convocatòria de subven-
cions adreçades al teixit asso-
ciatiu local per mantenir la cul-
tura viva entre els molletans. 

Imatges com aquesta no es repetiran enguany. Foto: Arxiu

LABORAL4La Isabel treballava
per Ramcon, l’empresa que s’en-
carrega de la neteja dels equipa-
ments municipals de Mollet. En-
mig del confinament, la televisió
Vallès Visió li va fer una entrevista
per conèixer com les treballado-
res de la neteja feien les tasques
de desinfecció en profunditat a la
ciutat. En aquells moments, la
Isabel estava netejant l’escola
Sant Vicenç (Mollet). Després
de sortir per la televisió local, va
ser acomiadada de l’empresa. 

Ara, la CGT del Vallès Orien-
tal ha anunciat que no pararà de
mobilitzar-se fins a aconseguir “la
readmissió de la Isabel de forma
immediata” i que utilitzarà tots
els mitjans sindicals al seu abast
per aconseguir-ho. És per això
que el passat dijous 18 de juny,
més d’un centenar de persones es
van concentrar davant de l’A-
juntament de Mollet per recla-
mar a l’empresa que li retorni la
feina i van acusar el govern mo-

lletà de “complicitat” envers el
seu acomiadament, una acusació
que l’equip de Josep Monràs ja
ha negat públicament. 

Segons la CGT, Ramcon va fer
un acomiadament disciplinari a la
Isabel al·legant que havia “danyat”
la imatge de l’empresa i la del
consistori quan va fer una entre-
vista dins d’una escola tancada

per qüestions de seguretat sanità-
ries. En aquest sentit, partits de l’o-
posició com Mollet en Comú i
ERC han demanat una mediació
per part de l’Ajuntament amb
l’empresa de serveis de neteja.
Consideren que el consistori hau-
ria d’ajudar a trobar una solució que
no sigui l’acomiadament d’una tre-
balladora per fer una entrevista.

Concentració contra l’acomiadament de la Isabel. Foto: CGT 

Clam per la readmissió de 
la Isabel a l’empresa Ramcon

» La CGT avisa que lluitarà fins a aconseguir revertir l’acomiadament
» Partits de l’oposició demanen a l’Ajuntament que faci de mediador
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La cal·listènia: l’esport 
de moda arriba a Parets

SALUT4Per a alguns, la cal·listè-
nia és l’umami en el món dels es-
ports perquè permet exercitar
tots els músculs i lligaments i al-
hora es pot practicar a l’exterior. 

Els paretans també s’han que-
dat enamorats d’aquesta disci-
plina. És per això que, aquest
diumenge, l’Ajuntament del mu-
nicipi  inaugurarà un parc prepa-
rat per practicar cal·listènia.

Es tracta d’una superfície de
126 metres quadrats amb un com-
plex monkey bar, paret sueca i ba-
rres de dominades -de flexions tri-
ples, dobles i paral·leles altes i bai-

xes-. El nou parc està  situat al
Complex Esportiu del Tenes, en-
tre les pistes d’atletisme i el bar. 

Durant la inauguració del
parc es farà una exhibició d’street
workout per part d’un grup de
paretans, que mostraran quines
activitats es podran desenvolupar
en aquest nou espai. L’alcalde i
regidor d’Esports, Jordi Seguer,
considera que “és un parc molt
complet que respon a una de les
peticions del jovent paretà que
des de feia força temps s’havia de
desplaçar a altres municipis per
practicat cal·listènia”. 

Dinamització | Nova campanya de suport al comerç local
‘Ara més que mai, compra a Parets’. Aquest és el lema de la nova campanya 

per promocionar el comerç local i de proximitat que impulsa l’Ajuntament paretà 
en el marc de les accions per afavorir la reactivació econòmica del municipi.  

POLÍTICA4Adeu al Borbó. A
Parets tenen clar que no volen
que el seu municipi estigui vin-
culat amb el “sistema monàrquic
espanyol, hereu de la dictadura
franquista”. 

Amb els vots contraris del
Partit dels Socialistes de Cata-
lunya i de Ciutadans (8), la Jun-
ta de Portaveus de l’Ajuntament
va aprovar, dijous passat a la tar-
da, una moció presentada per
Ara Parets ERC on es demana-
va que el consistori manifestés el
seu rebuig al sistema monàrquic

espanyol. La moció va ser apro-
vada amb els vots d’Ara Parets
ERC, Sumem Esquerres a Parets
i Parets per la República-JxCAT
(9 vots). 

El text demana que el Congrés

dels Diputats creï una comissió
d’investigació que permeti ana-
litzar les presumptes irregulari-
tats comeses pels membres de la
Família Reial, així com dels seus
possibles còmplices. A més, exi-
geix que s’estudiïn les possibles
influències polítiques, diplomà-
tiques i comercials de l’Estat es-
panyol amb Aràbia Saudita. 

Per a Esquerra Republicana,
cal clarificar tots els entrellats
al voltant de la corona. “S’ha
d’arribar fins al fons de la qües-
tió perquè de manera implícita
la monarquia espanyola accep-
ta l’origen poc net del fons que
ha gestionat la Casa Reial fora
del pressupost públic”, con-
clouen els republicans.

El rei emèrit, Juan Carlos I, i el rei actual, Felipe VI. Foto: Ara Parets ERC

L’Ajuntament rebutja el
sistema monàrquic espanyol

La Junta de Portaveus 
va aprovar la moció
tot i el vot en contra
del PSC i de Ciutadans
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Martorelles | Sant Fost

Reobren els parcs infantils
i el cementiri de Sant Fost

SOCIETAT4Entre divendres i di-
umenge de la setmana passada
van reobrir els parcs infantils i el
cementiri de Sant Fost.

Des de fa set dies, doncs,
tornen a estar a disposició dels
més menuts les àrees de joc des-
prés que hagin estat tancades per
seguretat a causa de la pandèmia
de la Covid-19. Els parcs van
reobrir després que el personal
municipal els netegés i desin-
fectés en els dies anteriors. Les
noves normes aconsellen evitar
les aglomeracions i mantenir la
distància de seguretat. Si no és

possible, els infants a partir de 6
anys hauran de dur mascareta.

La reobertura del cementiri
va arribar 48 hores després. Des
de diumenge passat, doncs, es
pot accedir al recinte de la ne-
cròpolis tots els dimecres i tots els
diumenges entre les 10 del matí
i la 1 del migdia. De la mateixa
manera que amb les instal·la-
cions de joc infantils, treballadors
de l’Ajuntament van netejar i
desinfectar tot el recinte i es de-
mana als visitants mantenir la
distància de seguretat i seguir to-
tes les mesures de protecció.

REIVINDICACIÓ4Dilluns que ve
és 28 de juny, o el que és el ma-
teix, el Dia Internacional de
l’Orgull LGBTIQ+. Les reivindi-
cacions d’enguany estaran mar-
cades per les conseqüències del
coronavirus, de manera que les
multitudinàries manifestacions
no podran celebrar-se, però això
no vol dir que aquesta reivindi-
cació quedi silenciada.

A Martorelles, sense anar
més lluny, l’Ajuntament ha
anunciat la posada en marxa
de la campanya Martorelles or-
gullosa, que sota el lema Sóc les-
biana, sóc gai, bisexual, tran-
sexual o Queer, i a través de les
xarxes socials, es vol donar visi-

bilitat a les diferents realitats
afectives i sexuals.

La campanya dedicarà cada
dia de la setmana que ve a un
col·lectiu diferent. A través de les
diferents xarxes socials de l’A-
juntament es faran diverses pu-
blicacions amb objectius com
sensibilitzar sobre la diversitat de
gènere, la pluralitat d’opcions i
la prevenció de la LGTBIFòbia,
entre altres.

“L’objectiu d’aquesta inicia-

tiva és reivindicar l’orgull que te-
nim de ser lliures per decidir so-
bre la nostra vida i el nostre cos”,
ha assegurat la regidora d’Igu-
altat, Mireia Astivill.

De forma complementària a
totes les accions que es faran, el
govern municipal ha confirmat
que durant tota la setmana que
ve penjarà la bandera iris al bal-
có de l’edifici consistorial.

Un detall de la campanya que arrencarà dilluns. Foto: Aj. de Martorelles

‘Martorelles orgullosa’: la vila
commemorarà el 28 de juny

Martorelles | Dos músics, en un concert internacional
Yuval Gotlibovich i Raquel Castro, dos músics de Martorelles, van participar

en el concert solidari del Dia Internacional de la Música per donar suport 
a la campanya #quenadiesequedefuera. El recital es va fer diumenge passat.

L’Ajuntament ha
anunciat que penjarà 
la bandera iris al
balcó consistorial

Un treballador desinfecta uns gronxadors. Foto: Aj. de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

Clam del personal del CAP
per unes condicions dignes

MONTORNÈS4Les portes del
Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Montornès han mostrat re-
centment una imatge que s’està
repetint en centres de tot el
país: la dels professionals de la
salut reclamant unes condicions
de feina dignes.

Dimarts passat, la plantilla
que treballa en l’ambulatori si-
tuat al carrer de Can Parera va
manifestar-se per demanar la
contractació de més personal,
disposar de més material i que es

reverteixin les retallades que el
sector de la salut ha patit del
2008 ençà.

Una de les infermeres del cen-
tre, Pepa Pardo, va denunciar a
Som Montornèsque l’atenció pri-
mària està especialment descui-
dada, perquè la major part de la
inversió s’ha destinat als hospitals. 

De la mateixa manera, Par-
do va treure pit per la feina que
els seus companys i companyes
del CAP han fet (i segueixen
fent) durant la pandèmia.

MONTMELÓ4L’Audiència Na-
cional va citar a declarar, dilluns
passat, tres vallesans més en el
marc de l’operació Judes, posa-
da en marxa l’any passat i que in-
vestiga persones vinculades a
diferents Comitès de Defensa
de la República (CDR). En total,
la justícia espanyola ha citat
nou persones a declarar dimarts
que ve de forma telemàtica, des
dels jutjats de Mollet i Sabadell,
acusats de terrorisme.

Un dels nou encausats és veí
de Montmeló, mentre que dos
més són de Mollet, i hauran de
declarar per haver participat en

les mobilitzacions posteriors a la
sentència del judici de l’1 d’oc-
tubre. De fet, dos vallesans més,
el molletà Germinal Tomàs i el

santfostenc Alexis Codina, ja
van estar tres mesos a la presó a
finals del 2019.

“INDEFENSIÓ JURÍDICA”
El portaveu d’Alerta Solidària,
Xavier Pellicer, va denunciar a
l’Agència Catalana de Notícies
(ACN) que les defenses no ha-
vien tingut accés als escrits de la
fiscalia i va remarcar que, si res
no canvia, dimarts que ve, quan

hagin de tornar a declarar, es tro-
baran de nou “en una situació
d'indefensió jurídica”.

CONCENTRACIÓ A MOLLET
Poques hores després de conèi-
xer-se aquestes noves citacions,
Alerta Solidària va convocar
protestes a diferents ciutats del
país en defensa dels investigats.
Una d’aquestes va ser a les por-
tes de l’Ajuntament de Mollet.

La concentració de dilluns passat a Mollet. Foto: Twitter (@AlertaSolidaria)

S’amplia l’operació Judes: tres
vallesans més citats a declarar

Montmeló | L’Escola Pau Casals tindrà 4 línies de P3
Ensenyament ha confirmat que l’Escola Pau Casals recupera la quarta línia
de P3, com s’havia demanat dies enrere. Falta saber, però, si la línia de pri-

mer d’ESO que també s’havia demanat restablir s’habilitarà novament.

Es van demanar millores per a l’atenció primària. Foto: Aj. de Montornès

Alerta Solidària va
convocar una protesta
a Mollet en defensa 
de tots els encausats
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La Llagosta | Santa Perpètua

El mercat setmanal recupera
totes les parades de roba

LA LLAGOSTA4Ahir, per primer
cop després del confinament, to-
tes les parades de venda de roba
van poder tenir el seu espai en el
mercat setmanal de la Llagosta. El
canvi principal és que cap d’elles
es va col·locar ni al carrer del Mer-
cat ni a l’aparcament que hi ha al
darrere de l’Ajuntament, de ma-
nera que no va ser necessari que
tots els vehicles aparcats en aquest
espai el deixessin.

Els paradistes que cada di-
jous, des de fa setmanes, s’ins-

tal·laven en aquesta zona van te-
nir el seu lloc assignat a la ram-
bla de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre, un espai de consens
entre el govern municipal i els
comerciants llagostencs i que
seguirà funcionant durant les
pròximes setmanes.

Amb l’avinguda de l’Onze de
Setembre ocupada amb aques-
tes botigues, les paradetes de
fruita van repetir en el seu lloc
habitual, repartides al llarg del
carrer de l’Estació.

SOLIDARITAT4Divendres pas-
sat, dos dies abans que se cele-
brés el Dia Mundial de l’ELA (es-
clerosi lateral amiotròfica), els re-
gidors i els treballadors de l’A-
juntament de Santa Perpètua
van tornar a sumar-se a la cam-
panya solidària Fes un gest per
l’ELA, organitzada per la Fun-
dació Miquel Valls, l’organització
catalana de referència en l’aten-
ció als malalts i l’acompanyament
als seus familiars.

L’alcaldessa, Isabel García,
els seus companys de Santa Per-
pètua en Comú i la resta de re-
presentants polítics van fer-se
una foto fent el gest de la lletra ela
amb la mà dreta, el símbol uni-

versal mitjançant el qual es visi-
bilitza aquesta malaltia. De for-

ma complementària, la font del
passeig de la Florida es va il·lu-
minar de verd, color que repre-
senta aquesta malaltia, durant tot
el diumenge passat, 21 de juny,
Dia Mundial de l’ELA.

SENSE CURA
L’esclerosi lateral amiotròfica
(coneguda també com a malaltia
de Lou Gehrig) és una malaltia
neurodegenerativa que afecta les
neurones motores del cervell, el
tronc encefàlic i la medul·la es-

pinal, les cèl·lules que serveixen
de transmissió de les ordres de
moviments voluntaris entre el
cervell i els músculs.

Actualment no té cura i tam-
poc hi ha cap tractament que faci
que els seus símptomes remetin.
Una de les línies en les qual s’es-
tà investigant és comprendre els
mecanismes que desencadenen
que certes neurones motores de-
generin en la malaltia i en trobar
tractaments que serveixin per de-
tenir el procés de mort cel·lular.

El Dia Mundial de l’ELA és el 21 de juny. Foto: Fundació Miquel Valls

Santa Perpètua torna un cop
més a fer un gest per l’ELA

La Llagosta | Canvi de nom del 08CentVint
Des de fa uns dies, el butlletí informatiu municipal ha canviat
de nom. L’anteriorment conegut com 08CentVint passa a ser

ara La Llagosta Informa, i seguirà tenint edició impresa i web.

La font del passeig 
de la Florida es va
il·luminar de verd
diumenge passat

La vila recupera al 100% el seu mercat. Foto: Aj. de la Llagosta
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SUCCESSOS4Els Bombers de la
Generalitat van haver de fer 41
intervencions a la comarca du-
rant la Revetlla de Sant Joan.

D’aquestes, dues van ser amb
dispositius preventius (assistèn-
cies tècniques), 12 van servir per
apagar petits incendis de vege-
tació (en zones agrícoles, forestals
i urbanes) i 25 més per extingir
altres focs (a contenidors, vehicles
i pisos i cases). També se’n van fer
dues d’altres classes.

Unes 40 sortides
dels Bombers
durant la Revetlla

SALUT4El delegat de la Gene-
ralitat a Barcelona, Juli Fernán-
dez, va anunciar en una trobada
amb els alcaldes de la comarca
que el Govern té previst invertir
uns 1,7 milions d’euros en els
ambulatoris de la regió metro-
politana nord.

Aquesta quantitat ha de ser-
vir per reforçar el servei que
aquests equipaments prestaran
durant l’estiu, que es preveu
força intens.

La Generalitat
anuncia inversions
als ambulatoris

L’AMETLLA4L’Ajuntament ha
pogut recuperar la gestió de 35
pisos de protecció oficial del
Maset Nou (la gran majoria dels
quals han estat desocupats els
darrers vuit anys), que es posa-
ran a disposició de famílies vul-
nerables, gent jove i gent gran.

Les negociacions amb la Sa-
reb  fan que puguin tenir la ges-
tió dels habitatges durant quatre
anys, que es podran prorrogar.

Recuperen 
la gestió de 
35 pisos públics

ECONOMIA4Demà a les 11 del
matí es presentarà el Pla de re-
activació econòmica del Vallès
Oriental a la plaça de la Porxa-
da de Granollers.

El president del Consell Co-
marcal, Francesc Colomé, el con-
seller comarcal de Promoció Eco-
nòmica i Estudis, Jordi Manils, i
representants dels sindicats i as-
sociacions empresarials de la co-
marca intervindran durant aquest
acte a la capital.

Presenten el nou
Pla de reactivació
econòmica

LLIÇÀ DE VALL4El director de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), Lluís Ridao, i l’alcal-
dessa de Lliçà de Vall, Marta
Bertran, van visitar dilluns pas-
sat les obres que s’estan fent a
la llera del riu Tenes al seu pas
per la vila. 

Les autoritats van poder
comprovar de primera mà l’es-
tat dels treballs, de manteni-
ment i conservació de l’entorn
natural del poble.

Visita a les 
obres de la llera
del riu Tenes

L’AMETLLA4Més d’una dècada
després de la seva detenció, Fè-
lix Millet, resident a l’Ametlla, va
entrar ahir dijous a la presó per
l’espoli del Palau de la Música. I
ho va fer com ningú s’ho espe-
rava: dins d’una ambulància i
sense que es poguessin captar
imatges de la seva entrada a
Brians 2. Haurà de complir la
pena de set anys i mig que el tri-
bunal li va imposar pel cas Palau.

Millet entra en
ambulància a la
presó pel cas Palau

SALUT4Després que hagin pas-
sat dies sense cap pacient in-
gressat, abans-d’ahir els hospi-
tals de referència de la comarca
van tornar a notificar la presèn-
cia de positius per coronavirus a
les seves habitacions. Concreta-
ment, hi ha tres casos a l’Hospi-
tal de Granollers, dos al de Mo-
llet (que havia estat gairebé un
mes sense cap positiu) i dos
més a l’Hospital de Sant Celoni.

Aquest petit repunt de casos,
però, era una situació per a la
qual tant els metges com la res-
ta del personal sanitari estaven
preparats per atendre i eren
conscients que podia arribar.

De fet, Joan Parellada, director
executiu del sector sanitari co-
marcal del Servei Català de la Sa-
lut (SCS), va assegurar que “en-

cara que són pocs casos, en cap
cas podem abaixar la guàrdia”.
De fet, l’SCS confia estar prepa-
rat per si hi hagués un rebrot de
casos més important (en algunes
zones de la província d’Osca,
algunes fins i tot properes a la
frontera amb Lleida, el rebrot ha
obligat les autoritats sanitàries
aragoneses a decretar el retrocés
a la fase 2 de la desescalada).

Sigui com sigui, quan es com-

pleix tot just una setmana de
l’entrada del conjunt de Cata-
lunya en l’anomenada nova nor-
malitat, el nombre de nous casos
registrats al Vallès Oriental és in-
ferior al de la mitjana del país.

Per tal de prevenir l’expansió
o l’aparició de nous casos, la
Generalitat continua insistint
que la millor recepta és la de la
distància de seguretat, l’ús de
mascareta i la higiene.

A l’Hospital de Granollers s’estan tractant tres pacients. Foto: Arxiu

El coronavirus torna en
comptagotes als hospitals

El Pla metropolità contra la
crisi inclourà el Vallès Oriental
ECONOMIA4A principis de set-
mana es va presentar el Pla me-
tropolità contra la crisi, la res-
posta que es llença des de Bar-
celona als efectes econòmics de la
pandèmia. “No podem limitar-
nos només a l’Àrea Metropolita-
na (AMB)”, va dir l’alcaldessa
barcelonina, Ada Colau. Dit d’u-
na altra manera: el Vallès Orien-
tal i altres zones de la segona co-
rona en formaran part.

De fet, els alcaldes de Grano-

llers i Mollet, Josep Mayoral i Jo-
sep Monràs, van participar en la
trobada celebrada dilluns passat
al consistori barceloní.

En la reunió, Colau va defensar
que caminar cap a un pacte a escala
de regió metropolitana –amb mu-
nicipis de la primera corona i de la
segona– “no és només una qües-
tió de justícia”, sinó que hi ha la
consciència que cal afrontar els
grans reptes “des de la cooperació”
entre les institucions.

Medi ambient | SOS Montseny desconvoca les protestes
Finalment demà no hi haurà concentracions contra el trànsit al Montseny. SOS Montseny,
la plataforma impulsora de les protestes, ha desconvocat la que tenia fixada per a demà ja
que considera que les seves reivindicacions ja han tingut la visibilitat que era necessària.

Foto: Blanca Blay / ACN

Des del Servei Català 
de la Salut estan
preparats per atendre
possibles rebrots
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Esports

Tres pesos pesants del BM Gra-
nollers seguiran vestint de blanc
la temporada que ve: Giulia Gua-
rieiro, Kaba Gassama i Mireia
Torras continuaran la tempora-
da que ve al Palau d’Esports. La
brasilera i Torras han renovat fins
al juny de l’any que ve, mentre
que Gassama amplia la seva vin-
culació contractual per a un curs
més amb una opció a una altra
temporada addicional.

Aquestes tres renovacions se
sumen a la incorporació de la pro-
metedora jugadora Lea Kofler,
anunciada el vespre de dijous de
la setmana passada. La primera
línia austríaca arriba al BMG
després d’una notable primera ex-
periència a la Divisió d’Honor al
Salud Tenerife, conunt amb qui
va marcar 34 gols en 15 jornades.

El de la internacional sub19
austríaca és el tercer reforç per a
Robert Cuesta, després dels fit-

xatges de Jana Castañera i Jan-
na Sobrepera, anunciats setma-
nes enrere.

El primer equip masculí, però,
no va voler quedar-se enrere i
abans-d’ahir, en plena festa de
Sant Joan, va renovar Marc Gu-
àrdia, Marc García i Edgar Pérez.

EL DEBUT, A CÒRDOVA
Per altra banda, dilluns passat es
va sortejar el calendari de la Liga
Guerreras Iberdrola 2020-21, de
manera que les granollerines ja
saben en quin ordre afrontaran
els compromisos del curs que ve.
El primer, el cap de setmana  del

12 i 13 de setembre, farà que el
BMG viatgi a la pista d’una de les
nouvingudes a la categoria, l’A-
desal Córdoba. 

L’estrena de l’equip al Palau
d’Esports serà sis, set o vuit dies
més tard, contra el Gijón. La pri-
mera volta s’acabarà a la pista del
Porriño, que serà el mateix equip
que rebrà el BMG per posar el
punt final a la primera fase del
campionat. Després de jugar con-
tra tots, les quatre primeres de
cada grup disputaran una sego-
na fase pel títol, mentre que les
quatre darreres de cada grup es
jugaran la permanència.

La 2020-21 serà la tercera temporada de Giulia Guaireiro al club. Foto: BMG

Tres renovacions i un fitxatge
per al femení del BM Granollers
Pau Arriaga
GRANOLLERS

Alpinisme | Primers dies del repte Olympic Route de Mingote
Des de fa cinc dies, Sergi Mingote està immers en el seu darrer repte, la Olympic Route, que
portarà el de Parets des de Barcelona fins al Mont Olimp (Grècia), coronant també 14 cims
d’Europa. Es pot seguir l’evolució al minut de la seva expedició a través de Race Tracker.

El CF Mollet presenta el cos
tècnic del seu primer equip

Se sol dir que una imat-
ge val més que mil pa-
raules i això és el que va

pensar el CF Mollet, que dilluns
passat va penjar una imatge de
tot el cos tècnic del primer equip
de la temporada que ve.

David Parra, confirmat al
càrrec a principis del mes passat
en substitució de Jordi López, va
fer-se una fotografia sobre la
gespa del Municipal Germans

Gonzalvo amb tot el seu staff: la
seva mà dreta, Miguel Martí-
nez, l’entrenador de porters, José
María Montes, l’assessor tècnic,
Sandro López, el readaptador i fi-
sioterapeuta, Javi Prima, i el de-
legat, Tomás Parra.

Parra va dir a La Jornada del
Vallès que l’objectiu és consoli-
dar el CFM a Primera Catalana i
va mostrar-se agraït a la directi-
va per la confiança que li fan.

El CF Lliçà de Vall guanya el
concurs d’himnes del ‘Tot gira’

El CF Lliçà de Vall va
proclamar-se, dissabte
passat, vencedor de la

cinquena edició del concurs
d’himnes del futbol català orga-
nitzat pel programa Tot gira, de
Catalunya Ràdio.

Malgrat que l’entitat lliça-
nenca es va classificar per a la fi-
nal amb el pitjor registre de vot
popular (el CE Vendrell i el CFS
Eixample de Barcelona havien
aconseguit més vots de l’audièn-

cia), els vots del periodista Pere
Escobar, dels músics autors dels
anteriors himnes guanyadors
(Fundació Esportiva Grama, Frui-
tosenc, Monells i Sant Gregori) i
de la banda compositora de la sin-
tonia de la secció (Koeman) va do-
nar aquest ‘títol’ al club.

El jurat va decantar-se per la
lletra i la melodia lliçanenca per-
què “transmet una emoció i una
implicació cap al club amb què
ens sentim identificats”.
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Coincidint amb el mes de l’Orgull LGTBI,
el president i el coordinador tècnic de
l’Observatori contra l’Homofòbia, Euge-
ni Rodríguez i Cristian Carrer, han publi-
cat un manual contra l’LGTBI-fòbia. Es
tracta d’un llibre didàctic i bàsic per en-
tendre la realitat diversa del col·lectiu i ac-
tuar a favor dels seus drets i llibertats, erra-
dicant qualsevol mena de discriminació. 

Llibres

LGTBI. Claus bàsiques
Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer

A poc a poc, el teatre comença a recu-
perar les funcions presencials. Des del 22
de juny, Ricardo Cornelius i Cristi Garbo,
els integrants de la companyia Black and
Blue, estan gaudint de nou de la proxi-
mitat del públic. Alhora, estan fent gau-
dir els espectadors interpretant dos
clowns que juguen a ser músics.

Al teatre La Gleva de Barcelona.

Teatre

Black & Blue
Black & Blue Company

Quan va començar a actuar a l’Amèrica
Llatina, molta gent va batejar Carlos Sad-
ness com un “Jesús Tropical”. Ara, el can-
tant barceloní ha volgut fer referència a
aquell pseudònim en el seu quart àlbum
d’estudi. Es tracta d’un disc amb dotze can-
çons on el misticisme està més present
que mai i que inclou diverses col·labora-
cions, com Aloha, amb Bomba Estéreo.

Música

Els fans de Dark, la sèrie alemanya que ha
estat tot un èxit a Netflix, tenen el 27 de
juny marcat al calendari: és la data d’es-
trena de la tercera i última temporada.
Aquesta ficció, que va començar amb el
misteri de les desaparicions de nens al po-
ble de Winden (per això se n’ha parlat
com una Stranger Thingsmés adulta), està
a punt d’arribar al seu desenllaç.

Pelis i sèries

Dark
Baran bo Odar i Jantje Friese 

Tropical Jesus
Carlos Sadness

Festival Grec 2020
En l’any més complicat per a la cultura, el Festival Grec
és la proposta més esperada entre artistes i especta-

dors. Prova d’això van ser les cues virtuals i presencials
que es van formar el dia que van sortir les entrades. El
30 de juny s’estrenarà la programació amb A tocar!, una
proposta de la companyia Baró d’Evel en clau d’home-
natge per al personal sanitari i treballadors essencials
que ho han donat tot durant la pandèmia. A partir d’a-
quí, més d’un centenar d’espectacles de diferents arts

escèniques ompliran els dies d’aquest estiu atípic.

Juan Carlos Unzué (Pamplona, 1967) va iniciar
la seva carrera futbolística com a porter de l’O-
sasuna. Després va passar pel Barça, però la sa-
marreta amb la qual va disputar més partits a
primera divisió va ser la del Sevilla. Un cop va

penjar les botes, es va iniciar com a entrenador
de porters, una tasca que va fer al Barça de la
mà de Frank Rijkaard i Josep Guardiola i, anys

més tard, va ser el segon entrenador blaugrana
amb Luis Enrique. D’aquí, va passar a ser el pri-
mer entrenador del Celta de Vigo i, després, del
Girona, on va disputar només 12 jornades. El

passat dia 18, va convocar la premsa a l’Auditori
1899, al costat del Camp Nou, i va anunciar que

pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
L’exentrenador i exjugador es va mostrar dispo-
sat a afavorir la investigació sobre aquesta ma-
laltia, donant-li visibilitat i buscant recursos.

J U A N  C A R L O S  U N Z U É

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver estat futbolista i entrenador
Ha passat pel Barça en les dues etapes professionals

Famosos

Anunciar que li han diagnosticat ELA
És a dir, pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica

Suport massiu
Ha rebut l’escalf d’esportistes, clubs, personalitats i aficionats

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Brigandine
Brigandine: The Legend of Runersia és la segona part de Brigandine, un joc

estrenat el 1998. Ara, aquesta segona entrega arriba només a Switch. 

La fitxa
QUI ÉS?



23 | 

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

PROHIBIT BALLAR

Caldrà fer-ne una a fons abans d’obrir i repetir-ne durant 
la sessió. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic

DISTÀNCIA

DESINFECCIÓ

PAGAMENTS

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

i OCI

Recuperar la normalitat –la d’abans, no la nova– sembla
encara molt lluny en alguns sectors. L’oci nocturn és un
dels que més s’ha hagut de reconfigurar per adaptar-se a

les normes que exigeix el món postcoronavirus, però el darrer
revés per a discoteques i bars musicals serà difícil d’assumir i
superar: el Govern ha prohibit ballar. Davant d’aquest anunci,
la patronal del gremi a Catalunya, la Fecasarm, ha lamentat
“aquest canvi sobtat” i ha reclamat “seguretat jurídica i no im-
provisació”. De moment, però, la mesura continua vigent.
En paral·lel, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio

y Espectáculos, España de Noche, va publicar fa uns dies una
guia per aplicar mesures de prevenció als locals. El primer punt
clau és la desinfecció de les instal·lacions: cal fer-ne una a fons
abans d’obrir i augmentar la freqüència de la neteja durant la
sessió. A més, entre altres normes, els establiments han de tenir
diversos dispensadors de gel hidroalcohòlic, han de garantir la
renovació constant de l’aire i la mascareta és obligatòria si no
es pot mantenir la distància personal. També s’ha de guardar la
distància a les cues d’accés, on hi ha d’haver cartells explicant
les normes, i s’han de fomentar els pagaments amb targeta.

L’oci nocturn postcoronavirus

La pista de ball només es podrà obrir si s’hi 
col·loquen taules i cadires, però no s’hi podrà ballar

Les claus

La distància personal serà obligatòria i, en els moments 
que no es pugui respectar, caldrà portar mascareta

Es fomentaran els pagaments amb targeta o telèfon mòbil
per evitar al màxim l’ús de bitllets i monedes
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