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El Consorci del Besòs
Tordera demana 800.000
euros a Ditecsa pel foc

MERCAT LABORAL pàg 10

Mollet és la ciutat que 
més ha reduït l’atur el juny

ESPORTS pàg 20

El CN Caldes compta els dies
que falten per al ‘play-off’

L’ALTRA CARA DEL VIRUS pàg 3

El confinament i la represa
provoquen un augment 
de les drogodependències

pàg 8

Els sanitaris de Granollers denuncien precarització

En peu 
de guerra

Continuaelpetit repunt 
decoronavirusalshospitals

Ja hi ha tres pacients positius a l’Hospital de Granollers, mentre que Mollet i Sant Celoni en tenen dos cada un pàg 18
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AL MONTSENY pàg 18

L’expresident Jordi Pujol
reapareix en públic tornant
a pujar a peu al Tagamanent
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Angoixa, parets que s’encongei-
xen quan fa hores que les mires
sense sentit, dies que no passen,
notícies d’incertesa que omplen
la pantalla del telèfon cada cinc
segons i acomiadaments mas-
sius. I una socialització que ve
pautada per part de les autori-
tats, com també ho venen les es-
tones per sortir al carrer o per
respirar un aire menys enrarit
que el de casa. 

Ens trobem en un món
col·lapsat per una pandèmia,
banyat de patiment i ferit per una
crisi que encara no ha tret les
banyes. Els optimistes diuen
que tot anirà bé i que la Covid-19
ajudarà a redissenyar la societat

que hem conegut fins ara. I de
ben segur que els dies de confi-
nament han ajudat a escriure lli-
bres i a omplir parets d’obres
d’art. Però el coronavirus també
ha deixat molta més misèria i
persones enganxades a les dro-
gues, que necessiten fugir a
mons, aparentment més còmo-
des, que només acaben precipi-
tant-los contra una realitat alta-
ment destructiva. 

Segons la Direcció d’Atenció
Primària de la Metropolitana
Nord, que gestiona tots els Cen-
tres d’Atenció Primària (CAPs)
del Vallès Oriental, els seus tre-
balladors sanitaris tenen “la fè-
rria percepció que durant la des-
escalada més persones s’han vi-
sitat per temes vinculats amb
drogaddiccions”. El cap del Ser-
vei de Salut Pública a la comar-
ca, Jordi Batalla, comenta a Lí-

nia Vallès que quan hi ha rebrots
de consum d’estupefaents s’a-
costumen a registrar als CAPs.
“Normalment els centres sani-
taris municipals fan les primeres
intervencions i deriven els afec-
tats, si és pertinent, a centres d’a-
tenció i seguiment a les drogo-
dependències (CAS) o a espe-
cialistes de salut mental”, diu Ba-
talla, que afegeix que els Serveis
Socials també serveixen per co-
nèixer quina és la tendència de
consum de drogues en una po-
blació. 

Fa unes setmanes, l’entitat
Projecte Home Catalunya anun-
ciava que les demandes per ad-
dicions a Catalunya han crescut
durant la desescalada i el confi-
nament. “S’han conegut casos de
persones que tenien un consum
lleu o moderat d’alcohol i que
l’han incrementat pel fet d’estar

en un ERTO i no treballar durant
el període del confinament. A
més, l’acumulació de setmanes
de reclusió obligatòria ha pro-
vocat en les persones que se-
gueixen un tractament per a les
addiccions conseqüències com la
pèrdua d’hàbits i rutines, sensa-
ció de solitud, augment dels
conflictes i del risc de patir re-
caigudes”, expliquen des de l’en-
titat. Projecte Home Catalunya
també està preocupada per totes
aquelles persones que pateixen
malalties mentals, “ja que la si-
tuació actual pot comportar un
agreujament dels seus trastorns”. 

“Els períodes de crisi detonen
i augmenten les drogodepen-
dències”, comenten des de la
Direcció d’Atenció Primària de la
Metropolitana Nord, que fa uns
mesos que segueixen els nous ca-
sos de drogaddiccions al Vallès

Oriental per saber com està afec-
tant aquesta crisi sanitària en la
societat. 

Per la seva banda, la regido-
ra de Salut Pública i Igualtat de
Granollers, Maria del Mar Sán-
chez, explica a Línia Vallès que la
ciutat granollerina ha viscut du-
rant el confinament una dismi-
nució del consum de cànnabis per
part dels joves, “ja que no podien
accedir als punts de reunió ha-
bituals”, mentre que pel que fa als
adults “probablement s’ha vist un
augment del consum a causa de
l’estrès i l’ansietat sistèmica”. 

Sánchez acaba destacant que
hi ha hagut una addició que ha
crescut considerablement a Gra-
nollers: “Està més ben vist so-
cialment, però el confinament ha
afavorit el vici a les pantalles i la
dependència d'estímuls cons-
tants”, conclou la regidora.

Lesaddicions confinades
» El confinament i la desescalada provoquen un augment de les drogodependències a tot Catalunya 
» Els treballadors dels CAPs del Vallès Oriental intueixen un possible rebrot del consum de drogues 

Una mà cansada buscant respostes davant d’un pot de pastilles. Foto: Arxiu

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 
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Dijous, Fernando Si-
món anuncia que la

Generalitat valora confi-
nar Lleida. La Conselleria ho nega. Di-
vendres, la consellera diu que no es
confinarà. Molta gent marxa de va-
cances o de cap de setmana. Dissabte
confinen. Algú em pot explicar què ha
passat?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Acabamos de hacer los
cálculos de lo que ha

costado hacer un repor-
taje solo en kilometraje, peajes y par-
king: 155,02 euros. Sin contar horas de
trabajo ni dietas. Es decir, el periodis-
mo freelance que haga algo que no sea
a base de llamadas lo hace, de entra-
da, perdiendo pasta.

@17Mn

¿De verdad es critica-
ble que el presidente

del Gobierno de un es-
tado aconfesional no participe en un
acto organizado por la Conferencia
Episcopal? La misma, por cierto, que
apoyó la manifestación de junio de
2005 contra la legalización del matri-
monio entre personas del mismo sexo.

La gent del Segrià no
ha fet les coses més ma-

lament que la resta de
catalans en aquest desconfinament. Se-
ria una conclusió injusta i errònia. Cal
posar el focus en les activitats profes-
sionals al camp i en indústries agroa-
limentàries. El problema rau aquí, so-
bretot.

@AlvarLlobet@joseramonpatter@evapelegri_

La lupa

per Joan Tuset i Assía Cherdal (ERC Canovelles)

Diversa i solidària

Fa només tres mesos, poc ens podíem
imaginar que la nostra vida quotidia-
na pogués canviar tant. Uns éssers mi-
croscòpics han provocat una crisi sa-
nitària que amenaça la vida de les
persones, la manera de relacionar-
nos i l’economia de la nostra societat.

Aquesta crisi afecta tothom, però,
com a totes les crisis, són les
classes populars i les per-
sones més vulnerables les
que pateixen i patiran les
seves conseqüències.

La crisi de la Covid-19
ha fet sorgir també la so-
lidaritat de la ciutadania.
A Canovelles, aquests mesos, un gran
nombre de persones, entitats, asso-
ciacions i empreses han demostrat la
solidaritat de les canovellines i ca-
novellins que, en moments de crisi
com aquest, s’han compromès a aju-
dar les persones que més ho neces-
siten.

Però és evident que amb la solida-
ritat de la gent no n’hi ha prou per

afrontar els reptes immensos que plan-
teja aquesta crisi.

Cal una implicació sense prece-
dents dels governs i de les adminis-
tracions públiques, perquè enforteixin
el sistema públic de sanitat i donin res-
posta a les necessitats socials i laborals
de la ciutadania. Aquesta vegada no po-

dem permetre que aquesta crisi la tor-
nin a pagar els de sempre.

El món local i els ajuntaments en
particular són les administracions més
properes a la ciutadania, la primera por-
ta d’accés a les demandes i a les neces-
sitats dels veïns i veïnes, i els que ad-
ministren i executen la majoria de les
decisions preses per altres administra-
cions. En aquests moments, més que

mai, cal una millor coordinació, des de
la complicitat i la lleialtat institucionals.

Els ajuntaments necessiten dispo-
sar d’instruments efectius per donar
resposta a les situacions que està ge-
nerant aquesta crisi. En aquest sentit,
cal fer efectiva l’eliminació de la limi-
tació de despesa per als ajuntaments.

La crisi del coronavirus
és i serà el repte més gran
que hem d’afrontar en molts
anys. Ens posa a prova com
a persones, però posa espe-
cialment a prova el nostre
esperit comunitari.

Volem acabar aquest ar-
ticle agraint a totes les persones que
han treballat en serveis essencials, es-
pecialment  els professionals sanitaris
i als equips d’emergència, que de ma-
nera exemplar han treballat per revertir
aquesta situació.

Ara, tot i la bona evolució, cal no
abaixar la guàrdia i mantenir les me-
sures bàsiques: mascareta, distància fí-
sica i higiene de mans. Ens en sortirem.

La crisi del coronavirus ens posa a prova
com a persones, però posa especialment 

a prova el nostre esperit comunitari

Els semàfors

Aj. de Granollers
L’Ajuntament de Granollers convertirà 

la capital vallesana en Ciutat 30, limitant
a aquesta velocitat la circulació dels vehi-
cles. L’inici de la col·locació dels senyals,

però, ha coincidit amb crítiques reiterades
pels patinets elèctrics a l’illa de vianants. 

pàgina 8

CN Caldes 
L’equip de Javi Reyes ultima la prepara-
ció per al primer partit del play-off d’as-

cens a Primera Divisió de futbol sala,
que jugarà dissabte de la setmana que

ve a Peníscola. El primer rival del 
conjunt calderí serà el Joventut d’Elx. 

pàgina 20

Generalitat
La direcció d’Atenció Primària Metro-

politana Nord ha confirmat que la pos-
sibilitat de concentrar la pediatria de

Mollet en només un centre “està sobre
la taula”. Una qüestió que ha despertat

molts recels per part dels usuaris. 
pàgina 10



5 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com líniavallès.cat10 de juliol del 2020

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

líniavallès.cat 10 de juliol del 2020

Podem Mollet rebutja la construcció 
del tramvia que proposa ERC1

2
L’Ajuntament de Parets planta 
cara a les males olors de Danone

Un molletà amenaça de mort 
i intenta entrar a l’Ajuntament

ERC acusa Podem Mollet d’interpretar 
“malintencionadament” la proposta del tramvia

Agressió de dos vigilants 
de Renfe a un passatger

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

Els tres grans estats del món –els
EUA, amb Donald Trump; Rússia,
amb Vladímir Putin, i la Xina,
amb Xi Jinping– estan en mans
d’uns megalòmans. Trump, que
passa per alt qualsevol mesura de
prudència; Putin que canviant la
constitució aconsegueix ser reele-
git per poder comandar el seu país
fins a l’any 2026, i Xi Jinping, que
condueix amb mà de ferro la Xina,
que és una dictadura que no ad-
met la discrepància, amb un sis-
tema econòmic mixt, entre comu-
nisme i capitalisme, ben estrany.

Davant d’aquest panorama,
apareix una figura en la política
europea que és i serà un referent
de la democràcia: Angela Merkel.
Durant els pròxims sis mesos os-
tentarà la presidència europea, a
veure si posa ordre i aconsegueix
que en l’actual crisi econòmica i
social el resultat sigui equilibrat,
sense deixar cap estat de la UE ar-
raconat, i aturar les derives auto-
ritàries en alguns estats perquè re-
baixin el to populista ultradretà.
D’altra banda, la ministra de De-
fensa alemanya ha dissolt una fac-
ció d’una unitat d’elit de l’exèrcit
per tenir molts dels seus membres
involucrats en grups d’extrema
dreta, i haver “distret” explosius i
armes de l’arsenal de l’exèrcit.
Algú es pot imaginar que a Espa-
nya es fes el mateix amb els ultra-
dretans de l’exèrcit, Guàrdia Civil,
Policia Nacional i altres personat-
ges que exalten el general Franco?
Potser quedarien quatre gats.
També estaria bé que es depures-
sin els ultradretans infiltrats als
Mossos d’Esquadra. 

Angela Merkel, un exemple de
dirigent que creu en la democrà-
cia, ens dona un bri d’esperança.

Esperança
per Jordi Lleal 

Ganas locas de quedarme 
per Mani Martínez

Tras nueve meses de prisión
preventiva, acaban de dejar en li-
bertad (en espera de juicio) a
Ibrahim Afquir i Charaf Fadlao-
ui, acusados de desorden públi-
co, atentado contra la autori-
dad y lesiones y daños, por haber
participado en las manifestacio-
nes contra la sentencia del juicio
del Procés. La Fiscalía les pide
nueve años de prisión y multas de
7.200 euros (sí, nueve años).

Los siete primeros acusados
de terrorismo en la operación Ju-
das están también en libertad
pese a la gravedad de los cargos
imputados.

Esther, Sònia, Rafael i Que-
ralt Casoliva siguen a la espera de
juicio también por terrorismo.

La semana pasada acusaron
también de terrorismo a David
Budria i Clara Borrero, deján-
doles también en libertad pese a
ser presuntos terroristas.

En estos días también quedó

listo para sentencia el juicio a Tra-
pero, que sigue en espera de re-
solución. La Fiscalía pide diez
años de cárcel por Sedición.

También esta semana, Ciu-
dadanos, PP y Vox anuncian
que no permitirán que las con-
denas de los nueve activistas y
presas y presos políticos pasen a
tercer grado...

Esta es la famosa normalidad
del Estado y del Gobierno más
progresista de la democracia es-
pañola, cuya Fiscalía sigue acu-
sando de terrorismo a decenas de
personas sin haber una sola víc-
tima ni atentado.

Decenas de personas exilia-
das y juicios abiertos constante-
mente con causas inverosímiles
que significan cárcel, inhabilita-
ciones, deportaciones y vidas
truncadas por defender un de-
recho universal.

Unas ganas locas de que-
darme en esta España, oiga.

Les millors
perles

El municipi de Pinell de Brai (Terra Alta) s’ha fet viral per plantar
cara al feixisme de Vox. Diversos militants d’aquesta formació
van arribar al poble en cotxe per assistir a un acte, però un

grup de veïns va començar a travessar un pas de vianants de forma
constant, d’un cantó a l’altre, impedint que els vehicles avancessin.

Prohibit fer servir desodorant al transport públic. Aquesta
és la curiosa mesura que ha anunciat l’autoritat que regula
els tramvies i autobusos de Berlín a través de Twitter, amb

l’objectiu que les olors corporals convencin els passatgers de fer
servir correctament la mascareta durant els trajectes.

Les autoritats sanitàries xineses han confirmat un cas de pesta
bubònica a la Regió Autònoma de Mongòlia Interior. També
han establert l’alerta de nivell 3 a la zona per prevenir els con-

tagis i controlar els possibles brots. Per ara, només hi ha un pacient
ingressat i està estable. Veurem com va la segona meitat de l’any...

Estar tan tranquil al teu bar i, de sobte, veure que el sostre
cau. És el que li ha passat al propietari d’un establiment de
Terrassa, que afortunadament no ha patit cap ferida greu.

Però, com pot ser que un sostre caigui? Pel pes d’una piscina que
un veí havia instal·lat al seu terrat, sense tenir en compte el risc.

Alguns nens neixen amb un pa sota l’aixella i d’altres, amb el
DIU de la seva mare a la mà. És el cas d’un nadó que ha nas-
cut al Vietnam subjectant el dispositiu que, dos anys enrere, la

seva mare s’havia fet implantar precisament per no quedar-se em-
barassada. Sembla que no va funcionar.

A les xarxes

@joeldiazbrah: Us imagineu ser clients ha-
bituals d’una empresa, encarregar-li un ser-
vei i que el resultat d’aquest servei vagi con-
tra els vostres interessos? Bartomeu tampoc.

@Cel_Mu: La culpa no és dels temporers,
la culpa és de les administracions i les em-
preses que posen els beneficis per sobre
de la vida.

#LleidaConfinada

@inarobles13: Juan Carlos cobraba
160.000 €/año. Por tanto, estuvo 722 años
ahorrando para regalar 65 millones a Co-
rinna. Eso, o los Borbones son unos ladrones.

#65MilionsPerGratitud #AuditoriaDelBarçagate
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Granollers

Granollers homenatjarà 
les víctimes del coronavirus 

SOCIETAT4El Parc Torras i Vi-
llà de Granollers serà l’escenari
on se celebrarà el pròxim 15 de
juliol un acte en memòria de les
persones que han perdut la vida
a causa de la Covid-19. 

Molts estudis han demos-
trat la necessitat de celebrar
una vetlla o rendir homenatge
als morts per fer front d’una
manera sana a la pèrdua. Per
desgràcia, durant l’estat d’alar-
ma els comiats tradicionals no
van poder-se fer per raons de se-
guretat sanitària. És per això
que l’Ajuntament de Granollers

ha decidit organitzar aquest acte
de dol per a les víctimes, les se-
ves famílies i tots els granollerins
que van lluitar cada dia contra la
malaltia, quedant-se a casa, res-
pectant les normes o des de les
seves feines. 

L’acte comptarà amb l’as-
sistència de l’alcalde, Josep Ma-
yoral, i de diversos portaveus del
consistori granollerí. La cele-
bració es farà a l’espai enjardi-
nat del Parc Municipal Torras i
Villà i l’assistència serà limitada
per mantenir els protocols de se-
guretat pública. 

El patinet elèctric aixeca
polseguera a Granollers

SOCIETAT4Diversos granollerins
han deixat clar pel grup de Face-
book No ets de Granollers si...que
estan farts dels patinets elèctrics
que envaeixen el centre de la ciu-
tat. Les principals queixes fan re-
ferència a l’alta velocitat que aga-
fen aquests vehicles i a la insegu-
retat que sent el veïnat que tran-
sita per carrers de vianants quan
els sent o els veu venir de lluny. 

“Estic cansat d’haver de vigi-
lar els patinets mentre camino pel
centre de Granollers. No paren de
passar a altes velocitats entre la
gent. Per què no els multen?”, la-

menta un usuari del grup de Fa-
cebook, fent referència a la inva-
sió d’aquests vehicles de dues ro-
des. Una altra veïna es queixa
perquè ha d’esquivar els patinets
que van per la vorera i es pre-
gunta per què no hi ha una or-
denança més estricta al respecte.

El Ple de l'Ajuntament va
aprovar el passat mes de febrer,
per unanimitat, una regulació
dels patinets que els permet cir-
cular per l'illa de vianants amb al-
gunes limitacions horàries i a un
mínim d’un metre i mig de les fa-
çanes i dels vianants.

SALUT4Una cadena humana,
reivindicativa, va encerclar aquest
dimecres l’edifici històric de
l’Hospital de Granollers. Sota el
crit d’“enfortim la sanitat públi-
ca”, fa setmanes que els treballa-
dors del centre sanitari granolle-
rí han iniciat mobilitzacions per
aconseguir més protecció dels
treballadors per part de la direc-
ció de l’Hospital, millores salarials
i contractuals i una sanitat pública
de qualitat per a tothom. 

“Volem que la ciutadania i els
altres cossos de protecció -Bom-
bers i Policia- se sumin a les
nostres reivindicacions perquè
estem lluitant per millorar la sa-
nitat de la comarca, que al final
és un assumpte que ens afecta a
tots”, explica la presidenta del Co-
mitè d’Empresa de la Fundació
Privada Hospital Asil Granollers
(FPHAG), Fina Sánchez Brus-
tenga. Una altra treballadora del
centre mèdic diu a Línia Vallès
que fa anys que la sanitat valle-

sana desprotegeix els seus tre-
balladors; treballa amb ràtios
baixes de personal que no per-
meten donar una atenció com
cal; pateix fuga de personal qua-
lificat; externalitza alguns serveis,
com és el de la neteja; i no paga
els incentius per objectius (DPO).

“La pandèmia només ha evi-
denciat unes ombres que s’a-
rrosseguen des de fa temps a la
sanitat vallesana. És una ver-

gonya que haguéssim de treba-
llar sense EPIs”, recorda Sán-
chez. És per això que els treba-
lladors han decidit que no atu-
raran les mobilitzacions fins que
aconsegueixin canvis reals. “Ara
mateix estem esperant que l’al-
calde Josep Mayoral, que també
és el president de la FPHAG, ens
confirmi si es construiran unes
noves urgències”, conclou Sán-
chez amb un bri d’esperança. 

La cadena humana de treballadors al voltant de l’Hospital. Foto cedida

Els sanitaris, en peu de guerra
per una sanitat millor

» Professionals granollerins denuncien la precarització del sector 
» El personal mèdic preveu mobilitzar-se fins a aconseguir canvis  

Granollers posa fre a la
velocitat: 30 km/h a la ciutat

MOBILITAT430 km/h. A aques-
ta velocitat hauran de circular els
vehicles que es moguin per Gra-
nollers a partir d’ara.

És per això que l’Ajunta-
ment ha començat a col·locar a
les entrades de la ciutat els sen-
yals que serviran per recordar als
conductors la velocitat màxima
amb la qual es podrà circular per
Granollers. Aquesta mesura, que
transformarà el municipi en una
Ciutat 30, s’accelera gràcies a la

crisi del coronavirus i arriba
després de molts anys de lluita
incansable per part d’algunes
entitats locals, com Granollers
Pedala.

Una de les normes que tam-
bé entrarà en vigor aquest mes és
la prohibició d’estacionar les mo-
tos a les voreres, per tal de faci-
litar el pas als vianants. A partir
d’ara les motos que estacionin a
les voreres seran advertides i
més endavant se les sancionarà. 

Exposició | L’Hospital de Granollers també és un museu 
El centre sanitari granollerí ha transformat la sisena planta en una sala d’exposicions 

de l’obra de la infermera Maria A. Matito, de pseudònim artístic Delfhica. Aquesta
infermera ha fet un recull dels instants màgics de la lluita contra el coronavirus. 
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SOCIETAT4La ciutat vallesana
que més ha reduït el seu atur
aquest mes de juny respecte del
mes de maig és Mollet. Així ho
indiquen les xifres del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

Ara mateix, a Mollet hi ha 96
aturats menys que el maig, que-
dant un total de 3.993 molletans
sense feina. Pel que fa al Vallès
Oriental, la mitjana de decrei-
xement de l’atur ha estat de 76
aturats i aquest mes s’han re-
gistrat 26.695 aturats a la co-
marca.

L’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, valora “positivament
però amb prudència el canvi de
tendència després dels últims
mesos, on la tònica, a tot arreu,
òbviament i com a resultat de la
Covid-19, ha estat la de l’aug-
ment notable del nombre d’atu-
rats”. “Que Mollet hagi liderat el
mes de juny la reducció de l’atur
a tota la comarca ens convida a
seguir treballant en la mateixa lí-

nia de crear nous plans d’ocu-
pació locals i d’apostar inequí-
vocament per la formació per
ajudar les molletanes i els mo-
lletans a tenir més i noves opor-
tunitats per inserir-se al món la-
boral”, afegeix Monràs.

Pel que fa a la comarca, l’es-
tiu ha començat, doncs, amb
un lleuger descens de l’atur, una
reducció que en termes relatius
ha estat d’un 0,28%, una xifra si-

milar al descens que s’ha regis-
trat al conjunt del territori cata-
là, que ha sigut del 0,40%. 

Els municipis que segueixen
tenint la taxa d’atur més eleva-
da de la comarca són Canovelles
(19,79%), Montornès (16,51%),
la Llagosta (16,40%), el mateix
Mollet (15,66%), Figaró-Mont-
many (14,80%), Granollers
(14,64%) i les Franqueses del
Vallès (14,40%). 

Mollet ha vist com queia lleugerament l’atur el juny. Foto: Arxiu

Mollet és la ciutat vallesana
que ha reduït més l’atur el juny
» La taxa d’atur del Vallès Oriental ha registrat un lleuger descens 

» La desocupació segueix colpejant més els municipis del Baix Vallès

La guerra oberta entre els
marxants i el govern continua

POLÈMICA4Setmana de con-
trastos i d’informacions contra-
dictòries amb una conclusió cla-
ra: el conflicte entre els para-
distes del mercat dels dimarts i
l’Ajuntament continua obert.

Aquest dilluns més de 200
marxants de la ciutat, però tam-
bé d’altres associacions de la res-
ta del país, es van manifestar
pels carrers molletans en contra
del canvi d’ubicació decidit pel go-
vern de Josep Monràs, que vol
traslladar les parades no alimen-
tàries del centre a l’avinguda Ra-
bassaires. De fet, un cop la pro-

testa va arribar a l’Ajuntament, re-
presentants dels marxants van ex-
plicar com havia anat la reunió
que havien mantingut hores
abans amb la regidora de Comerç,
Mercè Pérez. Una reunió que, se-
gons els manifestants, va resultar
insuficient, tot i que des de l’A-
juntament s’havia parlat d’un
principi d’acord. 

L’endemà, des del consisto-
ri es va informar que estudien, a
petició de l’AV de Riera Seca, que
les parades es puguin muntar a
l’avinguda Teixidores, carrer pa-
ral·lel a l’avinguda Rabassaires.

Què passarà amb les visites
pediàtriques a Mollet? 

SALUT4Una veïna alertava pel
grup públic de Facebook Mollet
del Vallès que s’està intentant
centralitzar les visites de pe-
diatria al CAP de Plana i Lledó.
“Estan aprofitant que estem
despitats amb la pandèmia per
reduir-nos els serveis”, denun-
ciava aquesta usuària. 

Més d’una setantena de veïns
contestaven alarmats a aquest
missatge i alguns d’ells comen-
taven que la seva pediatra habi-
tual del CAP Pantiquet ja els ha-
via advertit que les següents vi-
sites es farien al CAP de Plana i

Lledó. “Què podem fer perquè no
ens treguin la pediatria a Panti-
quet?”, demanava una altra veï-
na, que encoratjava el grup a fer
una recollida de signatures per fer
front a la qüestió. 

Línia Vallès ha parlat amb
fonts oficials de la direcció d’A-
tenció Primària Metropolitana
Nord que han confirmat que la
possibilitat de concentrar la pe-
diatria de Mollet en només un
centre “està sobre la taula” i que
ara mateix no se sap amb segu-
retat com acabarà aquest tema,
però que no descarten canvis. 

Coronavirus |Un fàrmac ‘made in’ Mollet que podria ser útil
L’empresa molletana Euromed ha anunciat que té un fàrmac que podria ser eficaç contra la

Covid-19. Es tracta del fàrmac Legalon, que té com a principi actiu la silibinina, una substància
natural procedent del card marià i que podria ser útil contra el coronavirus. Ara s’estudiarà.

Un moment de la manifestació dels marxants de dilluns. Foto: @oriolmolletPicabaralla entre ERC i Podem
per la proposta del tramvia

POLÈMICA4La setmana passada
Línia Vallès informava que les fe-
deracions d’ERC del Vallès Orien-
tal i de l’Occidental havien pro-
posat la creació d’un tren tramvia
per unir les dues comarques d’u-
na manera sostenible i pública.  

Davant d’aquesta notícia, que
segons Podem Mollet podria afec-
tar la zona de Gallecs, l’equip de
govern de Mollet ha mostrat el seu
rebuig a la proposta d’un tramvia
que passi per aquest espai prote-

git. En aquest sentit, la primera ti-
nent d’alcaldia, Mireia Dinosio, ha
volgut remarcar que l’Ajunta-
ment defensarà Gallecs i lluitarà
“perquè cap pla contempli la pos-
sibilitat que hi passi qualsevol
mena d’infraestructura”. 

Per la seva banda, des d’ERC
han contradit “les interpretacions
errònies” i “segurament malin-
tencionades” sobre la seva proposta
i han deixat clar que el seu projec-
te no vol “trossejar” Gallecs. 
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La programació alternativa
que ha salvat l’estiu a Parets

CULTURA4Els paretans gau-
deixen amb la programació cul-
tural alternativa que ha preparat
l’Ajuntament del municipi per a
aquest mes de juliol. 

Sense anar més lluny, el
camp de futbol Josep Seguer es
va tornar a omplir de fars inter-
mitents de cotxe, rialles i aplau-
diments que corejaven el show
còmic del monologuista Víctor
Parrado, dissabte passat.

El guanyador del cartell que
il·lustrarà la programació al-
ternativa a la Festa Major d’en-
guany (Sintonitza’t), Marc Vila,

ha comentat a la ràdio de Parets
que “de totes les adversitats
neixen grans propostes”, com el
cartell cultural d’aquest estiu
al municipi, l’invent exitós de
l’autocomedy o el retorn dels au-
tocines. 

Aquest cap de setmana els
paretans podran seguir gaudint
de més activitats culturals i di-
versió. En aquest cas serà a les
pistes esportives de Can Butjo-
sa i les de les escoles Pau Vila i
Vila Parietes, on se celebraran els
primers espectacles familiars:
circ, màgia, teatre, ball i jocs. 

ESPAI PÚBLIC4Fa un any que els
paretans inauguraven amb il·lu-
sió el nou parc del Sot d’en Ba-
rriques, situat al costat de l’avin-
guda Catalunya. Una inversió
d’1,5 milions va crear un nou
parc per a la ciutat amb un espai
enjardinat i una zona de sortidors
d’aigua per remullar-se a l’estiu,
nascuda d’una proposta veïnal
durant un procés participatiu,
que va ser aprovada per 2.900
veïns.

Però fa temps que els pare-
tans es queixen del risc que com-
porta la proximitat del parc amb
l’avinguda Catalunya, un carrer
on els cotxes acostumen a circu-
lar a altes velocitats. És per això,
i perquè la Policia Municipal
també ha advertit de la necessi-
tat de separar el parc del trànsit,
que l’Ajuntament impulsa un
projecte per construir una tanca
perimetral que envolti i protegeixi
el Sot d’en Barriques. 

El màxim responsable tècnic
de Seguretat Ciutadana de Parets
també ha recomanat la cons-
trucció d’aquesta tanca per dues

raons: evitar possibles atropella-
ments d’infants i reduir el nom-
bre d’actes vandàlics que s’han
produït des de la inauguració
del parc. 

La portaveu d’Ara Parets
ERC, Kènia Domènech, ha re-
marcat que l’equip de govern vol
prioritzar amb la instal·lació de la
tanca “la seguretat i el benestar

dels paretans” i la conservació de
l’espai en les millors condicions
possibles. 

La proposta ha estat aprova-
da sense cap al·legació per part
dels veïns i dels altres grups po-
lítics i s’ha calculat que tindrà un
cost de 113.445 euros, incloent-hi
la tanca, 16 bancs nous, 8 portes
d’accés, la jardineria i un rètol. 

La zona enjardinada del parc del Sot d’en Barriques. Foto: ERC Parets

Llum verda a la tanca del parc
del Sot d’en Barriques 

Renfe | Pas endavant pel desdoblament de l’R3 
Adif ha publicat el document referent al projecte constructiu per al desdoblament de la línia

R3, entre les estacions de Parets i la Garriga, per tal que les persones afectades per les expro-
piacions presentin les seves al·legacions. Això suposa un nou pas endavant de cara a les obres.
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Martorelles | Sant Fost

S’aprova el pressupost 
amb crítiques de l’oposició

SANT FOST4El Ple celebrat di-
lluns passat va servir per aprovar
provisionalment el pressupost
municipal per als mesos que res-
ten d’aquest 2020. La votació es
va inclinar cap al sí pel vot de qua-
litat de l’alcalde, ja que tant l’o-
posició com els grups de l’equip
de govern havien votat en contra
i a favor sis cops.

L’Ajuntament de Carles Mi-
quel defensa els comptes asse-
gurant que “la prioritat a l’hora
d’elaborar-los ha estat l’ajuda a les
famílies més necessitades, la re-
activació econòmica i la millora
dels serveis als veïns i veïnes”. De

forma paral·lela, el consistori vol
treballar també en aspectes com
la mobilitat i la sostenibilitat.

CRÍTIQUES D’IUSF
L’únic partit de l’oposició, Inde-
pendents Units per Sant Fost
(IUSF), va emetre un comunicat
l’endemà criticant les formes (as-
seguren que des del govern mu-
nicipal no han parlat ni amb ells
ni amb les entitats), l’augment
“discret” en temes socials (d’un
2%) i va acusar l’equip de govern
de “la dotació de tres places pre-
sumptament creades a mida per
col·locar els amics posats a dit”.

MOBILITAT4Una trobada a qua-
tre bandes entre els governs
municipals de Martorelles, Sant
Fost, Mollet i Santa Maria de
Martorelles ha servit perquè els
quatre consistoris hagin arribat
a un acord per crear una comis-
sió, que estarà formada tant per
polítics com per tècnics, que
analitzarà la situació existent
actualment en la mobilitat i la in-
terconnexió entre els quatre mu-
nicipis i proposarà millores en
aquest àmbit.

Aquest organisme, que es
reunirà de forma periòdica, ha
de servir per reduir els despla-
çaments en cotxe (i per extensió

en qualsevol vehicle privat) i
oferir als veïns dels quatre mu-
nicipis diferents alternatives de

mobilitat, tant de transport pú-
blic (principalment autobusos),
com en altres mitjans de trans-
port, com la bicicleta i, fins i tot,
en els desplaçaments que es pu-
guin fer a peu.

En aquest sentit, els quatre
alcaldes que formaran part de
l’ens consideren que el treball i
la coordinació supramunicipal
en un context com l’actual és en-

cara més important per garantir
“una mobilitat més sana, més se-
gura i més sostenible”.

Diferents entitats de la co-
marca, com Mollet Pedala o
Granollers Pedala, ja han mos-
trat la seva satisfacció per aques-
ta declaració d’intencions dels
quatre consistoris i esperen que
els resultats es puguin veure
com més aviat millor.

Un dels objectius és potenciar l’ús de la bici. Foto: Twitter (@_Quim)

Objectiu: millorar la connexió
amb Mollet i Santa Maria

Cultura | El Fostfestiva't es posa en marxa avui
A les nou d’aquesta nit arrenca el Fostfestiva’t, les propostes culturals que

el consistori ha preparat com a alternativa a la Festa Major. Autocinema,
concursos i sessions de música seran algunes de les cites dels pròxims dies.

Es crearà una taula
amb representants
dels quatre pobles 
que es reunirà sovint

Els comptes es van aprovar dilluns passat. Foto: Aj. de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

Les ’Nits d’Estiu a la Romana’
es concentraran en dos dies

CULTURA4La 8a edició del cicle
Nits d’Estiu a la Romanadel ja-
ciment Mons Observans es posa
en marxa avui mateix. Enguany,
però, el calendari d’aquestes nits
es comprimirà durant dues, la
d’avui i la de demà, per la situa-
ció produïda pel coronavirus. 

La Genovesa oferirà Titelles a
l’antiga Roma, una xerrada tea-
tral on s’explicarà com eren els ti-
telles a Roma i veuran com es fe-
ien, què explicaven i com era
l’ofici de titellaire. A més, amb
Joan Rioné es reviuran algunes
de les històries plenes d’humor i

sàtira, que podrien haver estat ex-
plicades pels carrers de la capital
de l’Imperi romà.

Demà serà el torn del concert
A les ordres de Júpiter, un viat-
ge a través de les notes de com-
positors de renom com Vivaldi,
Haendel o Mozart, inspirades en
històries de la mitologia romana.

Aquestes propostes van néi-
xer l’any 2013 amb la voluntat
d’oferir al públic activitats cultu-
rals inspirades en l’època clàssi-
ca que complementessin les vi-
sites i tallers que s’organitzen
regularment al jaciment.

MEDI AMBIENT4Gairebé set me-
sos després de l’incendi d’una
planta de tractament de residus
a Montornès que va contaminar
l’aigua del Besòs, el Consorci del
Besòs Tordera ha reclamat ga-
irebé 800.000 euros a Ditecsa, la
propietària de l’edifici que va
cremar. Aquest import és la suma
dels 395.000 euros de la indem-
nització més els 401.000 de la
sanció que hauria de pagar la
companyia i forma part d’un ex-
pedient sancionador que encara
està en fase de proposta.

El Consorci recorda que des
de fa uns tres mesos s’estan
tractant les zones properes a la
fàbrica que van patir afecta-

cions i que des de mitjans del
mes passat Ditecsa ha començat

el procés de descontaminació de
les seves aigües subterrànies.

RECUPERACIÓ LENTA
Tot i aquesta feina per part de
l’empresa, a mitjans del mes de
febrer, tres mesos després de
l’incendi, des del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació de la Generali-
tat van dir que el Besòs trigaria
entre dos i tres anys per recu-

perar-se de les conseqüències
d’aquest incendi, que es van
veure agreujades pel pas del
temporal Glòria.

Poques setmanes després, a
principis del mes de març, l’A-
gència Catalana de l’Aigua (ACA)
va dir que els darreres anàlisis
que havia fet a la zona fluvial in-
dicaven que l’aigua superficial ga-
irebé ja no estava contaminada,
a diferència dels aqüífers.

Una imatge de l’incendi, l’11 de desembre del 2019. Foto: Protecció Civil

El Consorci del Besòs Tordera
demana 800.000 euros a Ditecsa

Lleure | En marxa ‘Montornès obert per vacances’
Des de divendres passat està en marxa el programa Montornès obert per
vacances, que s’allargarà fins al 28 d’agost. Entre altres, hi ha propostes 
de cinema a la fresca, contacontes, teatre i observacions astronòmiques.

Segons els experts, 
el riu Besòs  necessitarà
dos o tres anys per 
recuperar-se del tot
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La Llagosta | Santa Perpètua

La Llagosta s’adhereix 
al programa ‘Reempresa’

COMERÇ4Amb la intenció de
garantir la continuïtat de les
parades del Mercat Municipal, a
finals de la setmana passada
l’Ajuntament de la Llagosta va
anunciar que s’adhereix al pro-
grama Reempresa, una iniciati-
va impulsada per la Diputació en
la qual participa també Cecot.

L’alcalde, Óscar Sierra (tam-
bé diputat de Comerç de la Di-
putació), va explicar que “amb
aquesta ampliació donem la
possibilitat de poder participar

als municipis més petits en un
projecte d’èxit amb el qual s’evita
el tancament de parades als
mercats municipals”.

Aquesta iniciativa arriba en
un moment crític per al sector,
de forta inestabilitat econòmica
en el qual es preveu el tancament
de molts negocis a causa de la si-
tuació generada pel coronavirus.
Reempresa es va posar en mar-
xa el 2017 i ja ha evitat la clau-
sura de més de 70 parades en
mercats de diferents municipis.

SANTA PERPÈTUA4A partir de
finals d’aquest mes (per ser ex-
actes, del dia 27) els comerços de
Santa Perpètua podran comen-
çar a sol·licitar les subvencions
que l’Ajuntament ha preparat
perquè puguin fer front a la nova
situació econòmica postpandè-
mia. La Junta de Govern Local va
aprovar, dimarts passat, les ba-
ses de la convocatòria, dotada
amb 40.000 euros, que es po-
dran sol·licitar durant gairebé tot
l’estiu, fins al 10 de setembre.
Aquestes bases es poden con-
sultar al portal web municipal.

Cada comerç de Santa Per-
pètua podrà presentar factures
d’un màxim de 500 euros, per

les quals es podrà rebre un mà-
xim d’un 50%. L’import de les

subvencions haurà de destinar-
se a cobrir les despeses i les
mesures de seguretat, com la
protecció de treballadors i els
clients en la lluita contra la Co-
vid-19, amb la compra de mate-
rial com gels, guants, mascare-
tes, material d’un sol ús o que
serveixin per indicar els nous
sentits de desplaçament a l’in-
terior, màquines desinfectants i

planxes de roba o mampares
de protecció, entre altres.

“La concessió de les subven-
cions pretén assolir un objectiu
d’interès social o utilitat pública,
que no és un altre que ajudar al
manteniment del teixit comercial
local i reprendre l’activitat eco-
nòmica del municipi”, han ex-
plicat recentment des de la re-
gidoria de Comerç. 

Les subvencions es podran demanar a partir del dia 27. Foto: Google Maps

40.000 euros perquè el comerç
local superi la situació actual

La Llagosta | Reivindiquen l’ambulatori
L’alcalde Óscar Sierra ha enviat una carta a la consellera de Sa-

lut, Alba Vergés, sol·licitant la posada en marxa de les urgències
nocturnes del CAP tal com estaven abans de la crisi sanitària.

Els ajuts es podran
demanar durant tot
l’estiu: hi ha temps 
fins al 10 de setembre

Es vol garantir la continuïtat de les parades del mercat. Foto: Google Maps
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LA GARRIGA4El concurs Des-
afialament, de l’entitat Projec-
te Mexcla’t, serà la primera cita
dels Caps de setmana d’estiu, la
gran proposta de lleure a la Gar-
riga que començaran avui.

Els Tastets Saligarda (en
dues ocasions), una jam ses-
sion, el Brou del Mestre i la Gar-
riga Reggae Returns seran les
propostes que es faran. Totes les
activitats es faran amb entrada
reservada i l’aforament reduït.

Cites culturals 
i musicals al pati
de Can Luna

POLÍTICA4L’aprovació inicial
del pressupost i dels llocs de
treball per a aquest 2020 i la vo-
tació del conveni de col·labora-
ció entre consistori i la SAREB
per a la cessió dels Habitatges de
Protecció Oficial del Maset Nou
són dos dels punts de l’ordre del
dia del Ple extraordinari que se
celebrarà avui. Els regidors estan
citats a les tres de la tarda a la
Sala Polivalent de la Biblioteca
Josep Badia i Moret.

L’Ametlla celebra
avui un Ple
extraordinari

LLIÇÀ D’AMUNT4Divendres
passat l’Ajuntament va anun-
ciar una convocatòria a les famí-
lies que vulguin rebre ajuda per
poder pagar el servei de menja-
dor dels seus fills el curs 2020-21.

Les sol·licituds es poden pre-
sentar fins al dia 24 de forma te-
lemàtica, tot i que en els ca sos que
no es pugui disposar d’identifica-
ció digital o que es tinguin difi-
cultats es pot demanar cita prèvia.

Subvencions per
pagar les beques
menjador

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment i l'Associació Mirall van
pintar dos passos de zebra de la
vila amb els colors de l’Arc de
Sant Martí per reivindicar els
drets de lesbianes, gais, trans, bi-
sexuals, intersexuals i d’altres
identitats sexuals i de gènere.

“Fem un pas endavant cap a
la llibertat i cap a la diversitat”,
va dir a finals de la setmana pas-
sada Marta Reche, regidora de
Feminisme i Igualtat.

Pinten dos passos
de zebra amb 
l’Arc de Sant Martí

CULTURA POPULAR4Canove-
lles va presentar, ahir al matí, l’e-
dició d’enguany de la seva Fes-
ta Major. La celebració es farà
entre els dies 24 i 27 d’aquest
mes i tots els actes estaran adap-
tats a les circumstàncies actuals.

El consistori ha apostat per
un model de festa que es podrà
gaudir des de casa, i on els actes
presencials seran reduïts i comp-
taran amb mesures de seguretat
per evitar aglomeracions.

Presentada 
la Festa Major 
de Canovelles

SALUT4Una trentena de per-
sones de la Xarxa de Voluntariat,
que coordina l’Ajuntament de
Vallromanes, van repartir unes
3.000 mascaretes als veïns i les
veïnes del poble a principis d’a-
questa setmana.

Des d’ahir, per ordre de la
Generalitat, l’ús d’aquestes és
obligatori a l’espai públic enca-
ra que es pugui mantenir la dis-
tància de seguretat.

Vallromanes
reparteix 3.000
mascaretes

SALUT4Per segona setmana
consecutiva, les dades de casos de
coronavirus que es publiquen
cada dimecres deixa un saldo
creixent en els tres hospitals de la
comarca. Així, abans-d’ahir hi
havia tres pacients amb Covid-19
a l’Hospital de Granollers (un més
que la setmana passada), l’Hos-
pital de Mollet seguia tractant les
mateixes dues persones, idèntica
situació i nombre de casos posi-
tius a la qual es viu a l’Hospital de
Sant Celoni.

Les dades, doncs, continuen
estant lluny de les que es van pa-
tir en aquests tres centres mesos
enrere però les autoritats sanità-
ries han incidit un cop més en què
no s’ha d’abaixar la guàrdia ni re-
laxar-se. De fet, ahir es va con-
firmar la primera mort pel rebrot
del coronavirus a Lleida que va
portar la Generalitat a imposar un
confinament perimetral a tota
la comarca del Segrià.

Així doncs, més que mai cal
seguir les mesures de distancia-
ment i higiene, encara que la re-
gió metropolitana nord sigui on
s’està detectant un índex de con-

tagis més baix de tota la regió sa-
nitària de Barcelona.

LA MASCARETA, OBLIGATÒRIA
Però pel que fa a les mesures de
protecció, des de la mitjanit d’a-
hir hi ha una novetat destacada:
l’obligatorietat de dur mascareta
a tot Catalunya, fins i tot quan es
pugui mantenir la distància de se-
guretat de dos metres.

La consellera de Salut, Alba

Vergés, va avançar l’entrada en vi-
gor d’aquesta obligatorietat di-
marts passat i l’endemà el presi-
dent Quim Torra va anunciar al
Parlament que la mesura es pu-
blicaria al Diari Oficial de la Ge-
neralitat (DOGC). Per la seva
banda, la consellera de Presi-
dència i exalcaldessa de la Garri-
ga, Meritxell Budó, va explicar
que les multes per incomplir la
mesura seran de 100 euros.

Actualment hi ha tres pacients amb coronavirus a Granollers. Foto: HG

Continua el petit repunt 
de casos positius als hospitals

Pujol reapareix i torna a 
pujar a peu al Tagamanent

SOCIETAT4L’expresident de la
Generalitat Jordi Pujol va rea-
parèixer en públic diumenge
passat tornant a pujar a peu
fins al cim del Tagamanent, al
Parc Natural del Montseny, per
poder veure l’acte d’inauguració
de la restauració que la Diputa-
ció de Barcelona ha impulsat al
castell i a l’església.

L’expresident, que el mes
passat va fer 90 anys, va fer l’ex-
cursió amb la seva dona, Marta

Ferrusola, i algunes de les seves
amistats.

80 ANYS DESPRÉS
El Tagamanent és un escenari
molt especial per a Pujol, ja que
l’any 1940, quan tenia 10 anys,
va pujar-lo amb el seu oncle
Narcís i des d’allà va poder veu-
re les runes que havien quedat
després de la Guerra Civil. Pujol
va dir que l’excursió li va des-
pertar la seva vocació política.

Operació Judes | Suspesa per problemes tècnics la declaració de dilluns
Els dos membres del CDR de Mollet que havien de declarar dilluns passat no van poder fer-ho per un seguit

de problemes tècnics en la videoconferència. L’advocat dels vallesans, Carlos Hurtado, va dir a les portes
dels jutjats de Mollet que estan pendents de rebre un nou dia i una nova hora per declarar.

Foto: Jesús Conte
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La pràctica totalitat dels equips
de la majoria de les disciplines es-
portives fa temps que van donar
el curs 2019-20 per acabat... o es-
tan a punt de fer-ho. En aquest
segon grup hi ha el primer equip
femení de futbol sala del CN
Caldes, que en un dia i una set-
mana començarà un camí que el
podria portar a la màxima cate-
goria estatal. L’equip de Javi Re-
yes va arribar a l’aturada pel co-
ronavirus en la quarta posició del
grup 2 de Segona Divisió i va
aconseguir una de les places per
al play-offd’ascens de categoria.

De fet, des de diumenge pas-
sat el club sap que el primer pas
cap al somiat ascens serà dissabte
de la setmana que ve a Penísco-
la. Aquesta localitat castello-
nenca ha estat la que el CNC i el
Joventut d’Elx (primer rival de
les calderines) han acordat per-
què es jugui l’enfrontament, dis-

sabte de la setmana que ve a les
vuit del vespre.

L’únic enfrontament directe
entre els dos conjunts en la tem-
porada actual va acabar amb un
contundent 6-0 per a les d’Ala-
cant a principis de novembre de
l’any passat. El partit de la sego-
na volta, curiosament, era el que
s’havia de jugar el cap de setma-
na posterior a l’aturada del co-
ronavirus, el 15 de març. El matx,
doncs, es jugarà, però amb un

premi molt més valuós al dels
tres punts que hauria tingut fa
quatre mesos.

Si les de Reyes superen
aquest primer obstacle, saben
que encara haurien de vèncer un
altre conjunt per arrodonir una
temporada històrica. Seria l’In-
tersala Promises de Saragossa,
set dies després del partit contra
les il·licitanes, de manera que
també caldria buscar escenari per
a aquest hipotètic enfrontament.

La plantilla i el cos tècnic d’aquest curs 2019-20. Foto: CNC

El CN Caldes compta enrere els
dies que falten per al ‘play-off’

Pau Arriaga
CALDES

Handbol | Carlos Viver, candidat a millor entrenador del món
El granollerí Carlos Viver, exentrenador del BM Granollers i actual selecionador espanyol

absolut femení, és un dels 10 nominats al premi de millor entrenador del món del 2019 que
donarà la Federació Internacional (IHF). El guanyador s’anunciarà el pròxim dissabte 18.

FUTBOL4Una de les notícies
més esperades pels clubs de la
comarca i de la resta del país es
va comunicar dimarts passat:
la temporada de futbol i futbol
sala 2020-21 es posarà en mar-
xa el primer cap de setmana
del mes d’octubre, tot i que no
totes les competicions arren-
caran en aquest dissabte i di-
umenge. 

La decisió afecta totes les
competicions des de Primera
fins a Quarta Catalana masculi-
na, de Preferent cap avall en el
cas de les categories femenines
i tot el futbol base, des de futbol
5 fins a futbol 11 en les categories
que no organitzi la Federació Es-
panyola.

El mateix criteri és aplicable
a totes les competicions de futbol
sala; la Divisió d’Honor i les lli-
gues de Primera masculina i fe-
menina també arrencaran el pri-
mer cap de setmana d’octubre,
mentre que per veure l’inici de la
resta de categories (sèniors i de
formació) caldrà esperar dues
setmanes més.

El futbol i el futsal
arrencaran a
principis d’octubre

Totes les cites 
del 2020 al Circuit
seran sense públic

MOTOR4El calendari de motor
de la segona meitat de l’any serà
íntegrament a porta tancada.
Des de la Ferrari Challenge (pro-
va prevista per al divendres i el
dissabte de la setmana que ve),
passant per les curses dels Mun-
dials de MotoGP i Formula1 i
cites com les 24 Hores de Barce-
lona d'Automobilisme - Trofeu
Fermí Vélez i acabant, si res no
canvia, el novembre amb el Ra-
cing Weekend, totes les compe-
ticions que es facin al Circuit no
tindran públic.

Des del traçat comunicaran el
moment en el qual es puguin tor-
nar a admetre espectadors en les
proves que organitzen.
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Andreu Farràs s’ha envoltat de cinc pe-
riodistes més per escriure Els invisibles: Pau
Farràs (el seu fill), Inma Santos, Gemma
Varela i Andrea Vargas. Aquest llibre ofe-
reix un retrat de la immigració a Catalunya
a través d’entrevistes a una trentena de
testimonis, que expliquen per què van
marxar dels seus països, com van arribar
i com els ha canviat la vida tot plegat.

Viu en línia

Llibres

Els invisibles
Andreu Farràs i altres

La Perla 29 torna a la càrrega aquest ju-
liol. Dins de la programació del Festival
Grec 2020, la companyia presenta Asse-
degats, una obra de Wajdi Mouawad di-
rigida per Oriol Broggi. Es tracta d’una
peça que s’endinsa en la complexitat de
l’adolescència i de la transició cap a l’edat
adulta a través de tres personatges.

Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Assedegats
Oriol Broggi

El trio que es va fer famós des d’un bal-
có de l’Esquerra de l’Eixample durant el
confinament ha presentat la seva primera
mixtape. Sota el títol Desconfination, els
Stay Homas han publicat les seves cinc
cançons més aclamades pel públic, amb
col·laboracions amb Judit Neddermann,
El Kanka, Oques Grasses i Nil Moliner. Tot,
mentre preparen un disc per a la tardor.

Música

Cate Blanchett protagonitza la nova
pel·lícula de Richard Linklater (autor i di-
rector de Boyhood). A Dónde estás, Ber-
nadette, Blanchett dona vida a una mare
agorafòbica que fuig de casa sense dei-
xar rastre just quan havia d’emprendre un
viatge a l’Antàrtida amb la seva família.
El film és una adaptació del llibre ho-
mònim, escrit per Maria Semple. 

Pelis i sèries

Dónde estás, Bernadette
Richard Linklater

Desconfination
Stay Homas

CosmoNits
Tornen les CosmoNits del CosmoCaixa, un cicle de ses-

sions nocturnes de cinema a la fresca. Tots els dijous del
2 de juliol al 27 d’agost, a les deu de la nit, els amants de
les pel·lícules de ciència-ficció tenen una cita al Cosmo-
Caixa de Barcelona. Per només sis euros, podran accedir
a l’interior del museu, visitar l’exposició temporal i gau-
dir de pel·lícules com ¡Olvídate de mí!, Próxima o El viaje

de Chihiro, entre altres grans títols. Les projeccions, com
sempre, es fan a la plaça de la Ciència, però aquest cop

s’han hagut d’adoptar diverses mesures de seguretat. 

La Laia de Porca misèria o la Lídia de La Riera són
els dos personatges més populars d’Anna Sahun

(Barcelona, 1975), una de les cares conegudes de
la ficció de TV3. Però, deixant de banda la panta-

lla petita, aquesta actriu ha demostrat al llarg
d’uns vint anys de carrera que és tot terreny: ha

fet dues pel·lícules i ha convertit els escenaris en
la seva segona llar. Ha treballat amb directors

com Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Joel Joan, la
seva parella i pare de les seves filles. A principis
d’aquest 2020, va formar part de Justícia, la da-
rrera obra de Guillem Clua estrenada el mes de

febrer al TNC. Tot i que el coronavirus va obligar a
suspendre’n les funcions, la seva interpretació ha

estat un dels motius pels quals ha rebut el 46è
premi de teatre Memorial Margarida Xirgu, que
atorguen l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i

l’Ajuntament de Molins de Rei.   

A N N A  S A H U N

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió, teatre i cinema
Sobretot per ‘Porca Misèria’ i ‘La Riera’, sèries de TV3

Famosos

Guanyar el premi Memorial Margarida Xirgu
Han valorat el seu paper a l’obra ‘Justícia’, de Guillem Clua

Felicitacions del món del teatre
Molts companys de professió li han donat l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Sword Art Online
La famosa saga de jocs de rol creada per l’empresa japonesa Bandai Namco té

una nova entrega: Sword Art Online. Alicization Lycoris. Per a PC, Xbox One i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PITJORS HORES

Quan fa tanta calor, és encara més important que 
normalment hidratar-se amb molta freqüència

ACCESSORIS

HIDRATACIÓ

PROTECCIÓ

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

i SALUT

En un any en què hem estat més hores que mai tancats a
casa, és normal que, ara que es pot, el cos ens demani
sortir al carrer i que ens toqui el sol, malgrat que això im-

pliqui passar molta calor. Tot i que és cert que estar a l’aire
lliure ens comporta molts beneficis, no podem perdre de vis-
ta el perill que suposa l’exposició a la radiació solar i a les altes
temperatures. En aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat recorda que “només quinze minuts d’exposició a
les radiacions ultraviolades ja poden danyar la pell”.

Per prevenir tant els problemes a la pell com els cops de
calor, és important evitar l’exposició directa al sol durant les
hores de més calor –entre les dotze del migdia i les quatre de
la tarda–, buscar les zones d’ombra i hidratar-se freqüent-
ment. També és útil portar gorra o barret, ulleres de sol (els
ulls també pateixen amb el sol) i, si vas a la platja, un para-sol.

I, evidentment, les cremes de protecció solar són les nos-
tres millors aliades durant l’estiu. Cal aplicar-se un protector
amb un factor adequat al tipus de pell (mínim, factor 15) vint
o trenta minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores,
després de cada bany o si se sua molt.

Davant del sol i la calor, seny

Cal evitar exposar-se al sol durant les hores 
de més calor, de dotze del migdia a quatre de la tarda

Les claus

Gorres, barrets i ulleres de sol són bons aliats durant l’estiu,
sense oblidar el para-sol quan anem a la platja

Cal posar-se crema solar 30 minuts abans de l’exposició 
al sol i cada 2 hores, després de cada bany o si suem molt

Viu en línia
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