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L’afusellament a sang freda i de
matinada de Federico García Lor-
ca, dos mesos després de la su-
blevació militar contra la Segona
República. L’aplicació de la Ley de
Vagos y Maleantes del 1954 que
perseguia i castigava qualsevol
pràctica homosexual. La implan-
tació per part de Carrero Blanco,
setze anys més tard, de la Ley So-
bre Peligrosidad y Rehabilita-
ción Social, que va tancar moltes
persones titllades d’“invertidos” en
presons i manicomis...

Per sort, el 1976 va fundar-se
el conegut Casal Lambda (Barce-
lona), nascut de l’associacionisme
i el moviment activista, el qual va
organitzar la primera gran mani-
festació pels drets del col·lectiu ho-
mosexual, lèsbic, bisexual i trans-
sexual, sota el lema Nosaltres no
tenim por, nosaltres som, del
1977. I poc després, quan el 1978
Adolfo Suárez va retirar l’homo-
sexualitat com a delicte estipulat
a  la Ley de Peligrosidad y Reha-
bilitación Social es va obrir una es-
cletxa de llum per al col·lectiu
LGTBI. Però va arribar una ma-
laltia desconeguda -el VIH- i l’es-
tigmatització d’aquest col·lectiu va
tornar a l’ordre del dia. 

Avui, aparentment, ens trobem
en un nou paradigma, en el qual
cap persona LGTBI hauria de pa-
tir agressions ni sentir-se menys-
preada. No obstant això, hi ha si-
tuacions de violència contra pare-
lles homosexuals; la discriminació
segons identitat sexual és una re-
alitat i al món laboral li queda un
llarg camí per convertir-se en in-
clusiu amb la diversitat de gènere. 

És per això que diversos ajun-
taments del Vallès Oriental  s’han
unit a la Xarxa de Municipis ca-
talans LGTBI per lluitar contra

l’homofòbia, la lesbofòbia, la
transfòbia, la intersexofòbia i la
bifòbia des dels diversos àmbits
de les polítiques locals.

Un dels municipis més entre-
gats en la lluita és Granollers. De
fet, aquesta setmana ha presentat
el primer Pla Local per la Diver-
sitat Sexual i de Gènere del mu-
nicipi. “És un pla molt experi-
mental que vol posar al centre de
les polítiques municipals la trans-
formació dels valors i imaginaris
socials”, explica la regidora gra-
nollerina d’Igualtat de Gènere i
LGTBI, Maria del Mar Sánchez, a
Línia Vallès. A més, Granollers va
ser la primera ciutat vallesana a
crear un SAI (Servei d’Atenció
LGTBI). Ara també n’hi ha un a
l’Espai Jove El Toc (Caldes de
Montbui) i a la Garriga. 

“A la comarca, amb el tema de
la diversitat sexual passa com
amb la lluita de les dones: no hi ha

entitats ni associacions pròpies”,
lamenta Sánchez, que veu que els
veïns vallesans encara no s’han
capbussat en la lluita LGTBI.
“S’està fent molta feina institu-
cional, però hi ha poc rebombo-
ri de base”, conclou Sánchez, la
qual comenta que durant els
grups focals per a la creació del
nou pla de diversitat sexual mu-
nicipal va néixer Trenquem Ar-
maris, l’única associació LGTBI en
actiu de la comarca. 

L’Adela, la Judit i la Mariona
són les cofundadores de Tren-
quem Armaris i tenen com a ob-
jectiu construir un teixit associa-
tiu vallesà i conèixer quines ne-
cessitats té el col·lectiu LGTBI de
la comarca. “Encara no ens hem
pogut presentar oficialment per-
què hem nascut en temps de la Co-
vid-19, però, de moment, els nos-
tres projectes estan enfocats a
donar visibilitat al col·lectiu a tra-

vés de les xarxes socials (Insta-
gram) i de la cultura. A més, volem
treballar amb els centres educatius
les relacions afectives i les diver-

ses realitats sexuals”, explica la
presidenta de Trenquem Armaris,
Judit Alcayde, que està constant-
ment en contacte amb TLGB BiR

i Vallès Oriental (Bigues i Riell),
l’únic grup de  suport que dona veu
i espai al col·lectiu LGTBI. 

Per contra, Dolça Valle, la pre-
sidenta de la primera associació
LGTBI que hi va haver a la co-
marca –Associació LGTBI Pa-
rets–, que actualment està inacti-
va, lamenta que “la poca partici-
pació del poble amb el movi-
ment” els va portar a tancar per-
què veien que ningú els estava aju-
dant a créixer, “ni  tan sols l’A-
juntament”. La regidora  de Cul-
tura, Feminisme, LGTBI-Trans-
versalitats i segona tinent d’alcal-
de de Parets, Kènia Domènech,
admet que el panorama associa-
tiu vallesà “està molt complicat”.
Domènech explica que si una per-
sona LGTBI vol assessorament
institucional o ajuda pot anar al
SAI de Granollers, “però si vol
moviment popular o xarxa asso-
ciativa haurà d’anar a Barcelona”. 

Assignatura pendent

La comarca ha commemorat recentment el Dia de l’Orgull LGTBI. Foto: Arxiu

DIA DE L’ORGULL
LGTBI 2020

4Diversos ajuntaments del
Vallès Oriental van com-
memorar aquest passat cap
de setmana amb activitats
i banderes irisades el Dia In-
ternacional de l’Orgull
LGTBI, que coincideix amb
el 50è aniversari dels alda-
rulls d’Stonewall (EUA),
data que marca l’inici de
l’alliberament homosexual.

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL

» Granollers ha presentat recentment el seu primer Pla Local per la Diversitat Sexual i de Gènere
» Trenquem Armaris és l’única entitat vallesana que lluita pel col·lectiu LGTBI, i ha nascut fa poc
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La mandra

Com a bon pecat capital, la mandra és
suggerent i perillosa a la vegada. Un lloc
mental que convé evitar, un paradís tre-
mendament atractiu però també de-
vastador, perquè sol tenir poques sor-
tides. Costa marxar-ne. Una vegada hi
arribes, hi arreles. L’escenari se’t men-
ja i el pecat i tu acabeu fo-
sos en un únic destí que
tampoc és cap destí concret.
És un no-res que, a sobre,
tampoc et permet aspirar a
cap altra cosa.

Per això em sembla re-
alment meritori que ERC i
(encara amb més empenta) JxCat ha-
gin decidit fer carretera i manta i con-
duir tot un moviment cap a aquest ter-
rible abocador on només creix la in-
acció i el temps perdut. Cada dia que
passa trobo més al·lucinant l’alegria
amb què s’estan duent uns ideals cap
a l’avorriment més absolut. Titulars ba-

rats, disputes de cuina, trampes insu-
portablement infantils.

I dic alegria perquè molts prota-
gonistes, especialment els que tenen el
botó de les convocatòries a la mà, han
calculat perfectament els costos d’a-
quest avorriment popular. I els assu-

meixen de bon grat, perquè saben
que aquests costos poden incloure
també un benefici com és la victòria en
unes tristes eleccions autonòmiques.
I, és clar, tota victòria implica la me-
ravellosa poma del poder, encara que
pel camí hi hàgim abandonat el cadà-
ver d’un projecte col·lectiu.

Lamentablement, avui Ítaca ha
quedat reduïda a un pecat capital.
Tots aquells somnis d’ahir han quedat
convertits en aquesta mandra d’avui.
Han aconseguit tergiversar-nos les in-
tencions fins al punt de fer-nos creu-
re que el rival és qui el 30 de setembre

de 2017 tenia l’urna prepa-
rada i a punt al garatge de
casa seva. Han desviat l’a-
tenció fins al punt de des-
viar-nos també del camí.

I, mentrestant, presos
polítics a les presons, ex-
iliats a l’exili, i una llarga

llista de represaliats per un Estat que
ja no necessita represaliar-nos gaire
més, de tan lluny i errats com ens deu
veure, avançant d’esma en aquesta
minúscula Ítaca feta de mandra i de
tristesa. Molt haurien de canviar les co-
ses perquè un nou brot de ganes ens
deslliurés del pecat.

Ítaca ha quedat reduïda a un pecat capital,
tots aquells somnis d’ahir han quedat 
convertits en aquesta mandra d’avui

El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-
lingüe que originalment

estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam

o com un bé de primera
necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-

mes a Aràbia Saudita, no
col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:

1. Excluye a las personas
trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme

Els semàfors

Aj. de Granollers
L’Ajuntament de Granollers ha presen-
tat recentment el seu primer Pla Local

per la Diversitat Sexual i de Gènere. A la
ciutat també ha nascut fa poc Trenquem

Armaris, l'única entitat vallesana 
en actiu que lluita pel col·lectiu. 

pàgina 3

Renfe
Dos vigilants de seguretat van agredir un
home perquè duia un mocador per ta-

par-se la boca en lloc d'una mascareta en
un tren de Rodalies. La reacció de Renfe
ha sigut ràpida i els ha apartat del seu

lloc de treball, però és un fet intolerable. 
pàgina 18

Aj. de Mollet
La polèmica sembla haver-se instal·lat a
l’Ajuntament de Mollet. Ara pel mercat
setmanal, que el govern municipal ha
decidit traslladar fora del centre de la
ciutat per raons sanitàries. Una decisió
que ha encès els ànims dels marxants. 

pàgina 10
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El negoci dels avis: radiografia 
del sector de les residències a la comarca1

2
L’Ajuntament de Parets rebutja 
el sistema monàrquic espanyol

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

Presenten el pla per a la reactivació 
econòmica de la comarca

Tres renovacions i un fitxatge 
per al femení del BM Granollers

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

Si tinc la possibilitat d’anar a ju-
gar competicions europees, però
em venc una part important dels
jugadors bons que tinc, on
acabo? Possiblement a segona
divisió. 

Si en una temporada aco-
miado tres tècnics i el darrer que
contracto acaba sent algú que ha
tingut una gran responsabilitat
en la gestió esportiva del club en
els últims anys, però cap en la
banqueta, on acabo? Possible-
ment a segona divisió

I creieu-me que m’agradaria
moltíssim equivocar-me, però,
dissortadament, això és el que li
pot acabar passant al RCD Es-
panyol. 

No soc perico, però és molt
cert que cada temporada he as-
sistit al seu estadi a veure jugar
l’equip amb el meu gran amic
Jordi Planell Hernàndez (espa-
nyolista de pro), i ho penso se-
guir fent sempre que pugui
perquè, a més, aquest equip és
històric i molt important per al
país. I el vull veure jugar a pri-
mera divisió contra els més
grans i amb el cap ben alt. Això,
però, no treu que pensi el que
penso i que ho expliqui, per-
què, simplement, són equa-
cions de sentit comú.

RCD Espanyol
per Pere Flores

10 años de la sentencia del Estatut
per Mani Martínez

Como parece difícil para el
resto de ciudadanos del Esta-
do entender qué pasó hace
una década con la sentencia del
Tribunal Constitucional (TC)
contra el Estatut de Catalunya,
me remito a unas palabras pu-
blicadas en Twitter por el ex-se-
cretario general de Podemos en
Catalunya, Xavier Domènech,
que lo explican bastante bien.

“Hace 10 años que el TC
desactivó el nuevo Estatuto de
Cataluña y los expertos hicie-
ron mil y una interpretaciones
y expusieron diferentes crite-
rios y puntos de vista en artí-
culos y tertulias. Pero creo que
a muchos se les escapa un hec-
ho fundamental.

La sentencia del TC iba
mucho más allá de si la nueva
norma catalana vulneraba la
Constitución o no. El debate
real era sobre si la autonomía
era un derecho de los catalanes
o una concesión de España. Si
se fundamentaba en la exis-
tencia de una capacidad cata-
lana para autogobernarse, es
decir, una realidad catalana
diferenciada, o en la “genero-
sidad” del estado español que
se concede a sí mismo la capa-
cidad de dejarnos organizar

autonómicamente. Parece un
tema de poca importancia,
pero la tiene. Y mucha.

Si pensamos que es un de-
recho de los catalanes, serán los
catalanes los que fijen la fór-
mula y los límites. Pero si es una
concesión de España, que es la
que decide qué concede o no,
puede limitarlo e incluso pue-
de retirarlo cuando lo estime
conveniente, sin dar explica-
ciones. Hasta entonces habían
hecho creer que era ambas co-
sas a la vez. Que era un pacto.

El TC nos dejó claro que solo
era una concesión. Es decir,
que la voluntad de los catalanes
tenía importancia igual a 0, y lo
que se había votado también.
No rompieron un pacto, nega-
ron que hubiera ningún pacto”.

Domènech está diciendo
algo que tiene que ver con las
declaraciones del catedrático
Javier Pérez-Royo cuando lla-
ma a aquella sentencia “un
golpe de Estado” y un hecho
“anticonstitucional”, porque la
Constitución Española no fue
firmada por las y los catalanes
hasta que incluyó los estatutos
de autonomía y reconoció el
Derecho de Autodetermina-
ción de los Pueblos.

Les millors
perles

Mor un home després que la seva família desendollés el res-
pirador que el mantenia amb vida per poder endollar un
ventilador. Ha passat a l’Índia, on aquest pacient de 40 anys

sospitós de tenir coronavirus no va poder sobreviure a la mala deci-
sió dels seus familiars, motivada per l’excés de calor a la sala.

Penjar més de 400 banderes LGTBI per tot el municipi.
Aquesta ha estat la resposta exemplar dels veïns de Villa-
nueva de Algaidas (Màlaga), un poble de 4.000 habitants

que va veure com la denúncia de tres persones obligava a reti-
rar aquest símbol reivindicatiu del balcó de l’Ajuntament.

Com si no en tinguéssim prou amb el coronavirus, ara sembla
que hi ha una nova amenaça: un estudi realitzat per científics
xinesos ha alertat de l’aparició d’una nova grip porcina que té

el potencial de contagiar éssers humans i que, per tant, podria pro-
vocar una nova pandèmia. 

El vídeo d’un home gran tocant el piano ha emocionat la
xarxa. Es tracta d’un senyor de 101 anys que ja no recorda
res ni ningú, però que no ha oblidat ni una nota del seu

instrument preferit. Quan el seu fill el fa seure davant del piano,
no dubta: comença a tocar i sorgeix la màgia.

Estar jugant a la platja i trobar-te una bomba surant a l’aigua. És
l’estranya situació que van viure uns nens mentre es banyaven
a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona. Afortunadament, tot

va quedar en un ensurt. Els Tedax van desallotjar i acordonar la zona
i, finalment, van detonar l’artefacte sense cap problema.

A les xarxes

@Urquinaona18: “El pitjor encara ha d’ar-
ribar”, ha dit el director general de l’OMS.
Encara que molts països han fet progressos,
globalment la pandèmia s’està accelerant. 

@davidilundain: Fa 15 dies, Educació
deia: “Farem el que calgui per retornar amb
seguretat a l’escola”. Ara, grups de 25 nens,
sense distància i sense mascareta.

#EscolaPostCoronavirus

@yeyaboya: Doncs ja sabíem que l’audi-
toria interna més gran de la història dels
Mossos d’Esquadra acabaria en res, oi?
Quina vergonya.

#AuditoriaMossos #LOMSAlerta
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Granollers

Un tramvia entre 
Granollers i Terrassa?

POLÍTICA4Les federacions
d’ERC del Vallès Oriental i del
Vallès Occidental han proposat
la creació d’un tren tramvia que
uneixi Terrassa, Sabadell i Gra-
nollers creuant per les pobla-
cions de Polinyà, Palau-solità i
Plegamans i Lliçà de Vall. 

La creació d’aquesta línia
de tramvia se suma a les pro-
postes d’ERC per “potenciar el
transport públic” i “modernit-
zar” les connexions entre els
dos Vallesos que s’inclouen en el
paquet d’al·legacions que han
presentat els republicans al Pla

Específic de Mobilitat del Vallès
(PEMV), en les quals ha quedat
molt clar el seu rebuig al Quart
Cinturó i la voluntat del partit de
tractar les dues comarques “com
una realitat”. 

En aquest sentit, ERC apos-
ta per millorar els accessos als
grans eixos i per consolidar
una gran xarxa de carrils bici a
través de sis eixos concrets: Te-
nes, Congost, Bigues-la Garri-
ga, Granollers-Cardedeu-Sant
Celoni, Cardedeu-Vilamajor i
Caldes-Lliçà d’Amunt-Cano-
velles-Granollers.

Música | Golíat i Irieix, seleccionats al Sona9
El trio de post-rock Golíat i el grup emergent Irieix han estat seleccionats entre
els 18 participants de la fase preliminar del Sona9, un concurs organitzat per

Enderrock, iCat, TV3 i la Generalitat que busca nous talents musicals.   

Granollers se suma al clam
per “rescatar les persones” 

MANIFESTACIÓ4Granollers
s’omplia dissabte passat de ma-
nifestants i pancartes que recla-
maven un acord de tota la so-
cietat per reconstruir el país i re-
activar l’economia després de
l’estat d’alarma. 

El crit granollerí se sumava
als clams de les desenes de ciu-
tats que també acollien la mo-
bilització convocada pels sindi-
cats CCOO, UGT, USOC diverses
entitats socials a escala estatal.
Sota el lema Un acord per res-
catar les persones, a la Porxada
de Granollers es va reclamar la

creació d’un nou model social i
econòmic que posi al centre les
persones i que vetlli perquè nin-
gú es quedi enrere. 

La mobilització també va vo-
ler fer valdre les feines que han
ajudat a sortir de la pandèmia i
recordar que cal treballar perquè
els serveis públics s’apuntalin i
se’ls doni el reconeixement que
es mereixen. 

A la convocatòria es va llegir
el manifest que reforçava l’a-
posta pel sector públic i que, a
més, demanava la regularització
de les persones migrades. 

Denuncien un centre mèdic 
a Inspecció de Treball 

SANITAT4El sindicat CNT ha
denunciat a Inspecció de Treball
el centre mèdic ACTIVITA de
Granollers per presumptes irre-
gularitats en matèria de segure-
tat i salut laborals i manca de
transparència de la direcció. 

Aquesta clínica privada gra-
nollerina fa dos mesos que ha re-
près la seva activitat, després de
l’aturada per la Covid-19, però al-
guns dels seus treballadors en-
cara estan en un ERTO per cau-

ses de força major. És per això
que, segons el sindicat, els tre-
balladors en actiu estan patint
una sobrecàrrega de treball, “re-
alitzant un volum de visites i in-
tervencions que obliga el perso-
nal sanitari a improvisar contí-
nuament”.  

D’altra banda, la CNT ha  acu-
sat el centre mèdic de posar en
risc la protecció dels treballadors
perquè, segons el sindicat, “no ha
fet un manteniment dels EPIs”. 

SALUT4Després que hagues-
sin passat dies sense cap pacient
ingressat, la setmana passada Lí-
nia Vallès informava que els
hospitals de referència de la co-
marca tornaven a notificar la
presència d’ingressats positius
per coronavirus a les seves ha-
bitacions.

Encara que es tracta d’un
petit repunt de casos i d’una si-
tuació que el personal sanitari
pot atendre sense dificultats, hi

ha metges com Mario Serrano,
pneumòleg de l’Hospital de Mo-
llet, que recorden activament
per xarxes socials que “la Covid-
19, per desgràcia, segueix al nos-

tre dia a dia i no ho hem d’obli-
dar”. És per això que aquests sa-
nitaris encoratgen la població a
respectar les normes sanitàries
per evitar al màxim els nous
contagis. 

Ara mateix, a l’Hospital de
Granollers la tendència d’in-
gressos de casos positius es
manté a la baixa i des del centre
sanitari informaven, aquest di-
mecres, que només tenen dues

persones ingressades per coro-
navirus i que cap d’elles ha pas-
sat per la Unitat de Cures In-
tensives (UCI). 

D’altra banda, a la Fundació
Sanitària Mollet segueixen amb
els dos mateixos ingressats que
la setmana passada i el nou co-
municat de l’Hospital de Sant
Celoni posa en evidència que el
suau repunt també els ha afectat,
amb dos malalts per coronavirus. 

A l’Hospital de Granollers hi ha dos ingressats per Covid-19. Foto: Arxiu

El coronavirus s’aferra a les
lliteres dels hospitals vallesans
» La tendència d’ingressos per Covid-19 segueix en comptagotes 
» Tots els hospitals de la comarca han registrat nous ingressos

“La Covid-19, per
desgràcia, segueix 
al nostre dia a dia 
i no ho hem d’oblidar”
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Llum verda a l’avanç del 
nou pla urbanístic de Mollet 

POLÍTICA4“És un pla de ciutat
que pensa en els que hi són, en els
que ja no hi són i en els que hi po-
drien ser”. Amb aquestes parau-
les l’alcalde Josep Monràs de-
fensava en la sessió plenària d’a-
quest dilluns l’aprovació de l’avanç
del nou Pla d'Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM), que té
com a objectiu connectar la ciutat
amb els seus entorns naturals. 

L’aprovació d’aquest avanç és
el punt de partida dels criteris
que contemplarà finalment el
POUM i es va aprovar amb els vots
favorables del govern (PSC i Po-
dem), de Ciutadans i de Junts

per Mollet. Ara Mollet-ERC i Mo-
llet en Comú es van abstenir per-
què consideren que no cal fer
créixer el territori per sobre de les
necessitats de creixement que té
actualment Mollet i perquè no
volen que la ciutat es mengi els úl-
tims espais naturals que queden a
la zona, com és el cas del Calderí. 

El nou POUM apostarà pel
creixement interior i la requalifi-
cació urbana, la promoció de
l’habitatge assequible, el mante-
niment i millora de l’oferta d’e-
quipaments, la interconnexió ver-
da amb els espais i la integració del
patrimoni a la ciutat, entre altres.    

Arxiven la investigació 
de la residència Les Masies

GENT GRAN4La Fiscalia de Gra-
nollers, que s’encarrega dels casos
de l’àrea dels jutjats de Mollet, ha
decidit arxivar la investigació per
la gestió del coronavirus a la re-
sidència Les Masies de Mollet per
falta d’indicis de delicte. 

Segons la Fiscalia, s’investi-
gava la residència Les Masies,
com tantes altres llars d’avis de
Catalunya, per una possible ne-
gligència mèdica en relació amb
les mesures de seguretat preses
davant la crisi de la Covid-19, que
podrien haver causat la mort de
més avis i ser constitutives d’un

delicte d’homicidi imprudent. De
moment, doncs, Les Masies que-
da fora d’aquesta investigació,
però hi ha dues residències baix-
vallesanes que segueixen sent in-
vestigades: Santa Rosa i Pedra Se-
rrada, totes dues gestionades per
la Fundació Sanitària Mollet. 

A Santa Rosa (Mollet) i a Pe-
dra Serrada (Parets) van morir 14
i 7 persones respectivament. La
majoria d’aquests avis van ser víc-
times de la Covid-19 les primeres
setmanes que va esclatar la pan-
dèmia i és per això que continuen
en el punt de mira.  

POLÈMICA4Una pandèmia amb
tres mesos de confinament que
provoca una aturada de totes les
activitats socials. Un retorn a la
normalitat que s’ha fet esperar i
un canvi de localització. Aquesta
és la situació amb la qual es tro-
ben els paradistes no alimentaris
del mercat setmanal de Mollet,
que des de fa setmanes reclamen
tornar a treballar sense traves
com ho han fet la majoria dels co-
merços de la ciutat. 

És per això que l’Associació de
Marxants de Mollet ha iniciat una
petició de signatures a Change.org
amb el nom No al cambio de
ubicación del mercadillo de Mo-
llet i un centenar de paradistes
s’han manifestat a les portes de l’A-
juntament aquest dimarts perquè
consideren que se’ls “condemna a
patir grans pèrdues econòmi-
ques” amb el trasllat a l’avinguda
Rabassaires. Ara mateix, la peti-
ció té aproximadament recollides
unes 400 signatures i vol recordar

a l’Ajuntament molletà la impor-
tància que té respectar la ubicació
habitual del mercat ambulant de
Mollet. “El mercat setmanal dona
vida a la ciutat, serveix de punt de
trobada i afavoreix els negocis
que l’envolten”, explica l’Associa-
ció de Marxants de Mollet a la pe-
tició de signatures. 

El cas és que el consistori mo-
lletà ha informat, aquesta setma-
na, que a partir d’ara i de manera

temporal el mercat setmanal se ce-
lebrarà a l’avinguda Rabassai-
res –una zona perifèrica de la ciu-
tat–perquè l’espai “garanteix la dis-
tància interpersonal d’1,5 metres i
el control de l’aforament” que dic-
ta la normativa sanitària. De mo-
ment, l’equip de govern s’ha reu-
nit amb els paradistes per anun-
ciar-los que l’emplaçament segui-
rà sent als afores i que estudiarà
condonar-los les taxes setmanals. 

Petició per exigir al consistori que es replantegi la ubicació. Foto: Change.org

El mercat setmanal de Mollet
surt del centre de la ciutat

» L’Ajuntament trasllada els paradistes per raons sanitàries
» Els marxants rebutgen la nova ubicació perquè els perjudica 

Un molletà amenaça de mort 
i intenta entrar a l’Ajuntament
SUCCESSOS4Un veí de Mollet
donava tombs erràtics per la
plaça Major de la ciutat sota el
dia ennuvolat d’aquest dimarts
al matí. Mentre caminava amb
una actitud agressiva i confosa
anava cridant amenaces de mort
contra l’Ajuntament. Tot seguit,
el molletà va intentar entrar al
consistori, però el van intercep-
tar les forces de seguretat. 

Quan els tres agents de la Po-
licia Municipal van intentar

identificar-lo, el molletà va in-
tentar fugir i els va agredir lleu-
ment. És per això que els agents
van detenir-lo i, ara, passarà a
disposició judicial del jutjat de
guàrdia de Mollet. 

Es creu que el detingut po-
dria patir algun trastorn mental.
Un cop reduït i posat al cotxe de
la patrulla dels Mossos per a les
corresponents diligències, va
trencar els vidres provocant di-
versos desperfectes al cotxe.

Societat | Mollet Pedala vol “recuperar la ciutat”
L’entitat Mollet Pedala celebrarà demà una pedalada popular sota el lema #Recupe-
remLaCiutat per reclamar un Mollet que aposti per la mobilitat sostenible. L’objectiu
de la pedalada és aconseguir un carril bici més complet i potenciar el transport públic.   
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L’Ajuntament planta cara 
a les males olors de Danone

POLÈMICA4Fa anys que de tant
en tant arriba una fortor a Parets
provinent de la fàbrica Dano-
ne –propera al municipi–. Però
la lluita contra aquestes etapes
de males olors, de moment, no
ha tingut una solució fàcil. 

A la sessió plenària extraor-
dinària del passat dijous, la re-
gidora de Medi Ambient, Rosa
Martí, va informar que l’equip de
govern té previst de cara a se-
tembre “l’aprovació d’una orde-
nança d’olors”. 

L’objectiu d’aquesta propos-
ta serà dotar l’Ajuntament de su-

ficients mecanismes jurídics que
l’avalin per sancionar les em-
preses que “produeixin proble-
mes de contaminació d’olors”. 

Martí també va voler deixar
clar que els recents episodis de
fortes olors al municipi han es-
tat causats per una barreja d’o-
lors provinents de diverses in-
dústries. A més, va recordar que
Danone s’ha compromès amb
Parets i que està buscant de
manera activa mètodes de sa-
nejament per donar una solució
a un problema que s’arrossega
des de fa molts anys. 

CULTURA4Fa uns mesos Línia
Vallès parlava amb la regidora
de Cultura, Feminisme, LGTBI-
Transversalitats i segona tinent
d’alcalde, Kènia Domènech, la
qual assegurava que l’Ajunta-
ment estava buscant noves vies
per no deixar el municipi sense
cultura durant l’estiu, després de
la cancel·lació de la Festa Major.  

Dit i fet. A finals d’aquesta
setmana el consistori paretà
presentarà la programació al-
ternativa que ha dissenyat per
poder gaudir de la cultura se-
guint les normes sanitàries. 

És per això que a partir d’a-
quest dissabte 4 i fins dilluns 27
de juliol, els caps de setmana pa-
retans s’ompliran d’activitats
culturals, entre les quals desta-
caran els concerts, els espectacles
teatrals i les comèdies. Víctor Pa-
rrado inaugurarà la programa-
ció amb un show còmic a l’au-
tocomedy experimental que està
triomfant a Parets. Les propos-
tes musicals tindran un paper re-
llevant: hi haurà el concert del
grup paretà 1.000 hombres, el

Prins Revival de la pianista Mar-
ta Pujol i els vermuts itinerants
amb Manyacs Parets, Culture
Vives i Infusion World Music. 

Domènech ha volgut desta-
car que la nova programació
cultural ha intentat mantenir
tots els contractes amb els grups
que hi havia previstos per a la
Festa Major d’enguany al mu-

nicipi i que ha volgut acollir els
artistes locals i de la comarca. 

Sota el nom de Sintonitza’t,
la nova programació no deixarà
cap públic sense festa: hi ha es-
pectacles de pallassos i lectura de
contes per als més menuts, ha-
vaneres i sardanes per als més
tradicionals i vermuts itinerants
per als més festaires.  

El primer espectacle de l’Autocomedy de Parets. Foto: Aj. de Parets

La cultura omplirà els carrers
de vida aquest juliol a Parets 

Successos | Un ferit greu en un atropellament de tren  
Una persona va patir lesions de caràcter greu dissabte passat al matí quan va ser
atropellada per un tren entre les estacions de Mollet-Santa Rosa i Parets, a la línia
R3 de Rodalies. Ara es troba en estat greu però estable a l’Hospital de Sant Pau. 
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Martorelles | Sant Fost

34.000 euros per ajudar a
pagar les despeses escolars

SANT FOST4L’Ajuntament de
Sant Fost ha anunciat aquesta
setmana que està treballant per
poder donar més subvencions
perquè les famílies amb menys
recursos puguin assumir el pa-
gament de les despeses escolars. 

El consistori vol ampliar fins
als 34.000 euros la xifra que es
pugui posar a disposició dels
veïns i que no només han de ser-
vir per garantir l’accés al mate-
rial escolar com es fa habitual-
ment, sinó que es vol ampliar a
totes les despeses relacionades
amb l’escolarització, posant es-

pecial èmfasi en el material in-
formàtic indispensable per se-
guir el curs escolar.

Hi haurà 15 dies per dema-
nar-los; el termini de sol·licitud
es posarà en marxa el dia 15 d’a-
quest mes i s’allargarà fins al di-
mecres 29 de juliol.

BEQUES MENJADOR
De la mateixa manera, la vo-
luntat de l’Ajuntament és cobrir
entre el 50 i el 100% de les be-
ques menjador, sense que superi
el preu màxim establert pel De-
partament d’Educació.

MARTORELLES4Els veïns de
Martorelles ja poden apuntar a la
seva agenda sis cites amb la cul-
tura i les arts escèniques. A prin-
cipis d’aquesta setmana es va
presentar el programa Vespres al
pati, propostes programades per
la regidoria de Cultura per als tres
darrers caps de setmana del mes
que tindran com a escenari el pati
de la masia de Carrencà.

Per gaudir de la primera,
però, caldrà esperar uns dies.
Vuit, per ser exactes. El preu de
les entrades per a totes les pro-
postes serà de 3 euros i aquests
tiquets es posaran a la venda ben
aviat a través d’una plataforma
de venda online.

Dissabte de la setmana que
ve la cantautora local Sandra

Bautista (guanyadora de l’edició
del 2018 del concurs de joves ta-
lents Sona9) presentarà el seu àl-
bum Trapezista a partir de les
vuit del vespre. El primer cap de
setmana cultural postpandèmia
s’acabarà l’endemà amb un es-
pectacle anomenat A la fresca,
una barreja de clown, circ i mú-
sica de la mà de la companyia
Anna Confetti.

El següent cap de setmana, el
mestissatge urbà de la banda La
Folie irromprà a l’escenari el

dissabte 18 per a presentar el seu
tercer disc, Com un ocell. L’en-
demà, serà el torn de l’espectacle
La gallina dels ous d’or, una
proposta de Zum Zum Teatre
adreçada a majors de 4 anys.

Vespres al pati arribarà a la
seva fi amb l’espectacle de teatre
musical Blonde Paris, de la com-
panyia TourOperateur, mentre
que diumenge 25 es farà la dar-
rera sessió, l’obra per a majors de
3 anys Teatre arrossegat, de la
companyia Teatre Nu.

El primer concert serà de Sandra Bautista. Foto: SB

La cultura torna amb força 
al pati de la masia de Carrencà

Economia | Servei de promoció econòmica mancomunat
Divendres passat es va presentar a la Serradora el servei de promoció econòmica

mancomunat de Martorelles, Sant Fost i Santa Maria. El seu objectiu serà 
potenciar les polítiques actives d’ocupació i intermediació amb les empreses.

Els tres últims caps 
de setmana del mes
estaran farcits de
concerts i espectacles
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Montmeló | Montornès

Mor José María Ruiz,
exalcalde de Montornès

CONDOL4Abans-d’ahir es va
conèixer la mort de José María
Ruiz, qui entre 1995 i 2003 va
ser alcalde de Montornès pel
Partit Socialista (PSC). Les prin-
cipals obres dels seus dos man-
dats al poble són la urbanització
del barri Castell - Can Comas i la
posada en marxa de la bibliote-
ca a Can Parera.

Nascut a Humilladero (un
petit municipi de la província
de Màlaga) l’any 1943, va arribar
a Catalunya quan només tenia 16
anys i va instal·lar-se definitiva-

ment a Montornès a principis de
la dècada de 1970. La seva tra-
jectòria professional, fora de la
seva vida com a polític, va ser com
a mestre industrial elèctric. Ruiz
era conegut per la seva relació
amb entitats com la Hermandad
Nuestra Señora del Carmen.

A finals de la dècada de
1970 va afiliar-se al PSC i les
dues legislatures posteriors a les
eleccions de 1987 les va passar
a l’oposició. En la segona (1991-
95) va formar part també del
Consell Comarcal.

CULTURA POPULAR4Durant el
mes d’abril es va anunciar la sus-
pensió de la Festa Major de
Montmeló per culpa del coro-
navirus i els seus efectes, però
l’Ajuntament va dir que treba-
llaria amb les entitats “per trobar
altres propostes de celebració
amb l’objectiu de compensar el
buit que deixa aquesta cancel·la-
ció” i això és exactament el que
va passar dissabte passat.

D’aquesta manera, colles
com els Diables, els Gegants,
l’Associació Juvenil Esplaia’t i el
Ball de Gitanes de la vila van su-
mar forces per organitzar la

Montmeló Parade, una cercavi-
la que va recórrer la majoria de
carrers i places del poble.

Aquesta rua formava part

de la Calidoscòpia, la progra-
mació alternativa a la Festa Ma-
jor, que es va posar en marxa di-
jous de la setmana passada, amb
una donació de sang solidària.

MÉS PROPOSTES
L’endemà va ser el torn dels ta-
llers de ganxet, patchwork i bi-
juteria artesanal, però la pro-
posta més esperada va ser l’ar-

ribada del show itinerant Moltes
gràcies!, la proposta humorísti-
ca post confinament de Quim
Masferrer.

Aquesta Calidoscòpia va aca-
bar diumenge amb propostes
com l’espectacle de màgia Extra,
extrade Txema Muñoz, mentre
que l’última cita va ser l’Impro
Show, que va tenir com a esce-
nari els jardins de la Torreta.

La cercavila es va celebrar dissabte passat. Foto: Aj. de Montmeló

Montmeló viu la Calidoscòpia,
l’alternativa a la Festa Major

Successos | Denuncien trets a gats a Montornès
L’associació animalista Amics per sempre ha denunciat als Mossos que alguns
gats que viuen a les colònies que hi ha a Montornès presenten ferides de trets

amb escopetes d’aire comprimit. Això, expliquen, ha passat en els darrers anys.

Una cercavila amb les
entitats o la visita de
Quim Masferrer van 
ser algunes de les cites

Una imatge de l’exbatlle montornesenc. Foto: Aj. de Montornès



3 de juliol del 2020

17 | 

líniavallès.cat

La Llagosta |Santa Perpètua

Les escoles bressol 
de Santa Perpètua, reobertes
SERVEIS4Abans-d’ahir van re-
obrir les tres escoles bressol mu-
nicipals de Santa Perpètua: Can
Folguera, Els Pins i L’Espiga, de
manera que més d’una vintena de
famílies han començat a gaudir
dels serveis, tot i que el consisto-
ri no descarta que en les pròximes
setmanes (els centres estaran
oberts fins dilluns 29 d’aquest
mes) el nombre d’usuaris creixi.

Les escoles han hagut de se-
guir fil per randa el pla de re-
obertura, que posa l’accent en la

neteja i desinfecció de les instal·la-
cions (inclosos els lavabos, que es
desinfecten quan els menuts no
són als centres) i en un nou siste-
ma d’organització. L’horari d’a-
tenció als infants és de 8 del matí
a una del migdia, tot i que el pe-
ríode màxim que cada nen o nena
pot estar-hi és de quatre hores.

Les mestres de la classe són
sempre les mateixes i porten
mascareta en tot moment i fan
servir gels hidroalcòholics per
netejar-se les mans.

CULTURA POPULAR4Una més,
o millor dit, una menys. Diven-
dres passat l’Ajuntament de la
Llagosta anunciava la cancel·la-
ció de la Festa Major, “davant la
impossibilitat de poder realitzar
una celebració amb garanties
sanitàries”. Com cada any, els
dies grans s’havien de celebrar a
principis de setembre, coincidint
amb la recta final de l’estiu, però
en aquest 2020, de forma ex-
cepcional, no serà així.

Una trobada mantinguda la
setmana passada entre repre-

sentants polítics de totes les for-
ces del Ple va servir per prendre
la decisió i per consensuar que el
pressupost que s’havia d’invertir
en els diferents actes es destina-
rà al Pla de reconstrucció eco-

nòmica i social de la Llagosta per
la crisi provocada per la Covid-19.

La decisió, doncs, la van
prendre finalment els polítics, tot
i que les entitats del poble tam-
bé van participar de forma acti-
va en la decisió final. En les
darreres setmanes, després que
l’alcalde Óscar Sierra anunciés
en una de les xerrades amb els
veïns que estudiaria la possibi-
litat de mantenir la Festa Major

en el calendari, el govern muni-
cipal va mantenir converses so-
bre el tema amb les colles.

D’aquesta manera, la cele-
bració no es farà en el format ha-
bitual de grans actes, tot i que
des de l’Ajuntament s’estudiarà
amb les entitats la possibilitat de
fer durant els dies en els quals
s’havia de celebrar la Festa Ma-
jor activitats de petit format
amb aforament reduït.

Enguany no es veuran imatges com aquesta. Foto: Aj. de la Llagosta

La Llagosta també decideix
suspendre la seva Festa Major

Policia | Detingut un jove en cerca i captura
La Policia Local de la Llagosta va detenir, divendres passat, un jove 

veí del poble que estava en cerca i captura per ser l’autor de 
diferents robatoris amb violència a Santa Perpètua i Montcada. 

Els diners que s’havien
d’invertir en aquesta
celebració seran per 
al Pla de reconstrucció

L’escola Els Pins és una de les que han reobert. Foto: Google Maps
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OPERACIÓ JUDES4Esther, la
jove de Mollet que va declarar di-
marts passat en el marc de l’O-
peració Judes, va quedar en lli-
bertat amb càrrecs després de
comparèixer davant del jutge a la
seva ciutat. Davant l’edifici es van
concentrar un centenar de per-
sones per donar-li suport.

Les declaracions continua-
ran dilluns que ve, quan hauran
de comparèixer l’altre encausat
de Mollet i el de Montmeló.

Llibertat amb
càrrecs per 
a una molletana

COMERÇ4Des de diumenge
passat, el mercat de Canovelles
ha recuperat l’obertura de la to-
talitat de les parades que hi ha-
via abans del confinament.

Durant el tram final del mes
de juny, l’Ajuntament va per-
metre que s’anés recuperant
l’activitat a l’equipament de ma-
nera progressiva i ara, a mesura
que es van flexibilitzant les me-
sures, s’apel·la a la responsabi-
litat dels compradors.

El mercat de
Canovelles ja té
totes les parades

L’AMETLLA4La festa Foodtruck
i el Mercat Boig, que estava pre-
vist que se celebressin dissabte
de la setmana que ve, canvien de
data. L’Ajuntament de l’Ametlla
va anunciar, abans-d’ahir, que
aquesta doble cita gastronòmi-
ca i comercial passa a estar pre-
vista per al 8 de novembre.

Més endavant, el consistori in-
formarà sobre la manera com es
podran tramitar les inscripcions.

Ajornen la 
Festa Foodtruck 
i el Mercat Boig

LLIÇÀ D’AMUNT4Els Punts d’In-
formació a la Ciutadania (PIC)
tornen a funcionar amb norma-
litat des de dilluns passat. Els ser-
veis, situats al Centre Cívic Ca
l’Artigues i al Centre Cívic Pa-
laudàries, estan disponibles per
als veïns en l’horari habitual de di-
lluns a divendres entre les 4 de la
tarda i les 8 del vespre.

En tots dos casos és obligato-
ri demanar cita prèvia enviant un
correu electrònic.

Reobren els Punts
d’Informació 
a la Ciutadania

CULTURA POPULAR4Demà pas-
sat arribarà a la seva fi la Festa
Major de Lliçà de Vall, un dels
pocs pobles de la comarca que ha
decidit tirar endavant amb la
seva gran cita de cultura popular.

Escape roomsvirtuals, el pre-
gó també online (a càrrec de veï-
nes i veïns que treballen a la sa-
nitat) i el darrer show de Quim
Masferrer, Moltes gràcies, són al-
gunes de les propostes que s’han
pogut gaudir aquests dies.

Últims dies 
de Festa Major 
a Lliçà de Vall

SANTA EULÀLIA4L’organitza-
ció de la Fira del Tomàquet, que
inclou el Consell Comarcal, Lla-
vors Orientals i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia, ha decidit que
l’onzena edició d’aquesta troba-
da s’ajorni al setembre.

La intenció de totes les parts
era mantenir-la aquest mes, però
la situació sanitària i les precau-
cions que s’haurien de prendre
han portat a canviar de parer.

La Fira del
Tomàquet es 
farà el setembre

ECONOMIA4La secció comarcal
de Pimec va presentar, dimarts,
un informe que situa el Vallès
Oriental com la comarca més
productiva del conjunt de Cata-
lunya. Concretament, al Vallès la
productivitat per empleat es va
xifrar el 2018 en prop de 53.500
euros i el nivell de la comarca en-
tre el 2013 i el 2018 se situa en-
tre un 9 i un 12% per sobre de la
productivitat global catalana.

El document recull l’evolució
de les petites i mitjanes empreses
entre aquests anys, període en el
qual la xifra de vendes de les pi-
mes del Vallès Oriental també ha
estat superior a la del conjunt de
Catalunya, amb valors que es
mouen entre l’1,9 i els 2,3 milions
d’euros. El sector industrial és el
que factura més per empresa.

El president de Pimec Va-
llès, Daniel Boil, va destacar en la
conferència de presentació onli-
ne d’aquest informe que les em-
preses vallesanes “han guanyat
impuls i han mostrat una dinà-
mica clarament positiva i de re-
cuperació durant aquests últims
anys”. Per la seva banda, el pre-

sident de l’Observatori de Pi-
mec, Modest Guinjoan, va afegir
que prop de 4.700 empreses
(602 més que el 2016) de la co-
marca han superat “els filtres de
coherència”. La gran majoria, un
61,4% d’aquestes, són del sector
serveis, un 24,5% de la indústria,
un 13,2% de la construcció i un
0,9% del sector primari.

PLA DE REACTIVACIÓ
Sigui com sigui, divendres passat
els representants de la Taula Va-

llès Oriental Avança (TVOA) van
presentar a Granollers el full de
ruta per a la reactivació econòmi-
ca de la comarca, que consta de 12
mesures i 76 plans d’actuació cen-
trats, entre altres, a ajudar les
empreses a tenir liquiditat per
garantir-ne la supervivència. 

I és que, malgrat l’informe de
Pimec, les xifres de la situació
actual mostren que l’impacte del
coronavirus ha estat devastador:
l’atur s’ha incrementat un 27% i hi
ha 36.000 treballadors en ERTOs. 

La comarca segueix conservant el seu potencial. Foto: Aj. de Granollers

El Vallès Oriental és la comarca
més productiva de Catalunya

Agressió de dos vigilants 
de Renfe a un passatger

POLÈMICA4Renfe ha apartat
del seu lloc de treball dos vigilants
de seguretat després que dissab-
te passat agredissin un home
perquè duia un mocador per ta-
par-se la boca en lloc d'una mas-
careta en un tren de Rodalies a les
Franqueses. El vídeo es va fer vi-
ral després que la parella de l’ho-
me gravés el moment en el qual
els dos vigilants immobilitzaven
i posaven les manilles a l’agredit,
alhora que li tapaven la boca.

Quan els vigilants es van ado-
nar que la dona estava gravant el
que passava amb el seu telèfon
mòbil li van demanar que deixés
de fer-ho i que esborrés les imat-
ges o el vídeo. Segons informacions
d’El 9 Nou, tant l’home com els dos
vigilants van presentar denúncia
pels fets als Mossos, de manera
que el cas s’haurà de resoldre als
jutjats de Granollers. Renfe, per la
seva banda, diu que no tolerarà
aquesta mena d’actuacions.

Successos | Desmantellen una banda que traficava amb cocaïna
19 registres simultanis fets fa dies en diferents domicilis i locals de les Franqueses, 

Mataró, Badalona, Vic, Arenys de Mar, Calella, Pineda de Mar i Santa Susanna van servir a la
Policia Nacional per desmuntar una banda que venia paquets de cocaïna a tot Catalunya.
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El parc de Milpins de les Fran-
queses serà l’escenari, per segon
any consecutiu, del Gran Premi
KH-7 de BTT Open de Barcelo-
na. La prova està prevista per al
diumenge de la setmana que ve.

De fet, l’activitat de bici tot ter-
reny tornarà a posar-se en mar-
xa en la mateixa localitat on es va
poder celebrar una prova abans
de l’esclat de la pandèmia: el
passat 8 de març, la Copa Cata-
lana BTT Internacional Biking
Point, que es va disputar al circuit
de Corró d’Amunt.

Durant el matí del 12 de juliol
competiran fins a tres categories,
repartides per franges d’edat i ni-
vell dels participants. Els més me-
nuts, tots els de les categories de
promoció (principiants, alevins i
infantils), donaran el tret de sor-
tida a la matinal quan siguin les
9, mentre que a les 10 del matí
serà el torn de les proves feme-

nines (cadets, júniors i absolutes),
mentre que una hora més tard ar-
rencaran les curses masculines,
també a partir de la categoria ca-
det i fins als absoluts.

MÀXIMA SEGURETAT
Com no podia ser de cap altra
forma, aquesta competició esta-
rà marcada per les mesures de
seguretat i d’higiene a les quals
hem hagut d’anar acostumant-

nos darrerament. D’aquesta ma-
nera, en les diferents curses es
permetrà la participació de 80 ci-
clistes com a màxim i no hi hau-
rà cap activitat paral·lela (ni ser-
vei de bar ni estands amb venda
de productes).

A més, tant ciclistes com en-
trenadors, àrbitres i personal de
l’organització passarà controls
de temperatura i s’haurà de de-
sinfectar les mans amb gel.

Les bicis tot terreny tornen la setmana que ve. Foto: Aj. de les Franqueses

Les Franqueses torna a acollir
el BTT Open de Barcelona

Pau Arriaga
LES FRANQUESES

Bàsquet | Més moviments de mercat del CB Mollet
Després de setmanes amb poca activitat en el mercat, dissabte passat el CB Mollet
va anunciar el fitxatge de Sergi Tell, procedent del JAC Sants. Dies després, el club

confirmaria les renovacions de David Ponsa i Maria Ferrer i l’arribada d’Óscar Amo.

Tres vallesans a la primera
cursa post confinament

ATLETISME4Javier Valcárcel,
Albert Caballero i José Luis Mar-
tín, tres dels corredors de l’Atlè-
tic Mollet, van ser alguns dels par-
ticipants en la primera prova
atlètica post confinament, la Cur-
sa de l’Hospital de Sant Pau de
Barcelona, celebrada diumenge
passat al voltant d’aquest hospi-
tal de la capital del país.

Caballero va obtenir el millor
resultat dels vallesans, una sise-

na posició amb una marca de 5
minuts i 57 segons en la prova de
la milla, seguit per Martín (setè,
gràcies al seu temps de 5 minuts
i 58 segons) i de Valcárcel (novè,
amb 6 minuts i 11 segons).

Per a aquesta prova es van su-
mar les marques de les dues mi-
llors voltes d’un total de sis que els
participants van fer. Josep Díaz
i Nerea Costal van ser els vence-
dors d’aquesta cursa.

El BM Granollers segueix
blindant els seus sèniors
Els dies passen i les re-
novacions de les peces
clau de les plantilles del

BM Granollers continuen arri-
bant. Dissabte passat, el club
anunciava una remesa de nous
contractes per a algunes de les pe-
ces clau dels dos sèniors.

Ana González i Ona Vegué,
dues de les jugadores més joves
de l’equip de Robert Cuesta, han
ampliat el seu vincle amb el club
fins al 2022, mentre que Nicole

Wiggins (1+1) i Lora Sarandeva
(un curs més) també seguiran
vestint de blanc.

Pel que fa al sènior masculí, a
banda dels fitxatges i de les pri-
meres renovacions anunciades,
també dissabte passat es va con-
firmar la continuïtat de Pol Sas-
tre i Borja Lancina (que amplien
la seva relació contractual un
curs més) i de Pol Valera i Sergi
Franco, que seguiran al Palau
d’Esports fins al juny del 2022.

| 20

Esports
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà

tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,
que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va
popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove
actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu

amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al
TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

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

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 
Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-

nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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