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Els mercats ambulants envaei-
xen els carrers granollerins i les
places de prop de l’Església s’om-
plen de vida i de carretons. Si no
fos perquè tothom vesteix amb el
mateix uniforme, una mascare-
ta sanitària, ahir semblava que
Granollers no hagués viscut una
pandèmia. No obstant això, els
petits comerciants de la ciutat i
del Vallès Oriental encara patei-
xen i patiran severament les se-
qüeles de la Covid-19. 

“Lluitem dia a dia però es
nota que la gent va amb prudèn-
cia. Tothom s’ho pensa molt abans
de gastar diners i encara hi ha
moltes persones que eviten fer
llargues passejades. Això fa més

difícil que s’aturin o entrin als ne-
gocis”, explicava a Línia Vallèsuna
de les treballadores de Xocolaters
Granollers (carrer Guayaquil). 

Aquesta empleada celebrava
que l’Ajuntament granollerí hagi
engegat una campanya per pro-
mocionar el comerç de proximi-
tat. Sota el lema Me l’estimo, és
Granollers!,  el consistori vol “tor-
nar a omplir de vida els carrers i
les botigues”. És per això que ha
creat un anunci promocional amb
la col·laboració de Laia Llach, set
associacions de comerciants de
Granollers (Gran Centre Grano-
llers, Granollers Comerç de Dalt,
Del Rec al Roc, Comerciants Con-
gost Granollers, Més que comerç,
Comerç Ral i Centre Comercial
Ramassar Nord) i el Gremi
d’Hostaleria del Vallès Oriental.

La Susanna regenta la Fàbri-
ca dels Perfums (carrer del Mu-

seu) i s’entristeix perquè, a parer
seu, institucionalment s’està fent
molt poc per ajudar els petits co-
merciants. “Entenc que ja no que-
den diners per a nosaltres. Si no
demostres que la teva recaptació
ha caigut un 75%, ningú mou un
dit”, deia ahir a Línia Vallès, afe-
gint que a la tardor és quan es veu-
ran els efectes reals de la crisi per-
què “ara la gent encara té la trem-
pera de comprar”. 

“Nosaltres estem molt con-
tents perquè estem venent més
que mai. Suposo que perquè mol-
ta gent necessita sabates d’estiu de
cara a la calor”, comentava una de
les venedores de Calçats Torres
(plaça de l’Església), una de les sa-
bateries que llueix el cartell de la
campanya que ha organitzat l’A-
juntament de Granollers. 

Per contra, des de l’Associació
de Comerç Ral (Granollers) no se

senten recolzats per l’Ajunta-
ment. “Fa temps que demanem
que es tingui en compte la plaça
de les Hortes a l’hora de fer acti-
vitats o de crear un mercat set-
manal”, explica la portaveu de
l’associació, Gisela Comas, a Línia
Vallès. “Estem fent una recollida
que ja compta amb més de 500
signatures per demanar a l’alcal-
de Josep Mayoral que no aban-
doni el comerç del barri Sota el
Camí Ral”, afegeix. 

Granollers no és l’única ciutat
del Vallès Oriental que ha co-
mençat a fer campanyes per afa-
vorir el comerç local. Mollet ja fa
mesos que ha posat en marxa di-
verses promocions per animar la
gent a comprar als negocis de la
ciutat. Ara mateix ha engegat la
campanya Compra a Mollet, que
consisteix en un sorteig de premis
per a tots aquells que s’impliquin

amb l’economia local –els parti-
cipants poden arribar a guanyar
4.000 euros per bescanviar en bo-
tigues de la ciutat–. 

“Molts ja han hagut de tancar
perquè donar-li la volta a aques-
ta situació és quasi impossible. Es-
tem desesperats”, lamenta Vi-
cenç Vendrell, el propietari de
l’Isard, una botiga de comple-
ments del centre de Mollet. Ven-
drell creu que l’Ajuntament mo-
lletà està actuant amb voluntat de
revertir la situació actual però
que “no es poden fer miracles amb
tan poc pressupost”.

Ara més que mai, compra a
Paretsde l’Ajuntament paretà, Tu
ets el comerç de Pimec o  Fem po-
ble! de l’Ajuntament de la Garri-
ga són algunes de les iniciatives
que volen evitar que els comerços
locals vallesans hagin de lluitar
cada dia per sobreviure. 

Penjantd’un fil
» Els ajuntaments vallesans engeguen diverses campanyes per promocionar el petit comerç

» Els venedors temen que els efectes de la crisi sanitària arribin a la tardor i els deixin tocats de mort

Un dels cartells de la campanya de l’Ajuntament de Granollers per promocionar el comerç local. Foto: Línia Vallès

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 



Opinió

| 4

líniavallès.cat 17 de juliol del 2020

Dipòsit Legal: B 22581-2001
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i

Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor

Ferran i Lola Surribas  

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

La lupa

per Raül González (CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona)

El sindicat de la nova normalitat

L’any 2020 no ha suposat només un can-
vi de dècada. La pandèmia que patim a
nivell mundial ha trastocat la nostra so-
cietat, la nostra forma de viure i de con-
viure, i ens ha obligat a canviar els nos-
tres hàbits, les nostres relacions i la for-
ma en què treballem. Per a CCOO, la Co-
vid-19 no ha estat tampoc aliena i ens ha
fet replantejar de dalt a baix la nostra ma-
nera d’organitzar-nos per no perdre allò
que sempre ens ha caracteritzat i que
aquest virus posava en perill: la proximitat
amb les persones.

Un cop es va establir l’estat d’alarma,
que parava en sec la pràctica totalitat de
l’activitat al país, CCOO va ac-
tuar sense dilació i, en una
carrera contrarellotge, cosa a
la qual aquest sindicat estem
més que acostumats per la
nostra capacitat d’adaptació
heretada de la idiosincràsia de
la nostra activitat, va posar en
marxa el seu engranatge per, en temps rè-
cord,  donar resposta a totes aquelles per-
sones que es van trobar en situació d’ur-
gència per la crisi de la Covid-19. I la res-
posta va ser prou contundent: fins avui,
CCOO ha atès més de 700.000 persones
a tot Catalunya. D’aquestes, 32.000 per-
sones afectades per un ERTO han estat
ateses per CCOO al Vallès Oriental, Ma-
resme i Osona; 950 persones ateses pre-
sencialment i 225 al nostre Gabinet Tèc-
nic Jurídic, així com 34.575 ateses per nos-
altres d’una forma o una altra. Però tam-
bé hem signat plans de reconstrucció per
la via de la concertació que donaran ser-

vei a més de 700.000 habitants de forma
directa, i negociem plans per a 550.000
persones més.

Uns dels serveis que CCOO va enge-
gar pocs dies després d’establir-se l’estat
d’alarma va ser el d’assessorament tele-
màtic, l’únic d’aquestes característiques
posat a disposició de la classe treballadora,
que, de manera gratuïta, donava resposta
a l’allau de dubtes a què s’enfrontaven les
persones afectades directament o indi-
recta pel coronavirus: des de les afecta-
cions pels ERTOs a les mesures de se-
guretat per prevenir el contagi. En defi-
nitiva, que hi hagi algú a l’altre costat del

telèfon disposat a fer el més senzill i, al-
hora, el més transcendental: escoltar.

Aquest servei d’assessorament tele-
màtic ha atès al llarg d’aquests mesos ga-
irebé 17.000 persones a tot Catalunya, de
les quals prop de 1.400 són del conjunt
de les comarques de Vallès Oriental,
Maresme i Osona. Aquestes xifres no fan
més que confirmar que aquest servei ha
vingut per quedar-se, atès que, tot i que
la nova normalitat ja permet reprendre
la nostra activitat en els locals, la via te-
lemàtica no fa sinó reforçar la nostra prio-
ritat d’apropar el sindicat a les persones
i les persones al sindicat.

Però la nostra adaptació a la nova nor-
malitat no s’acaba aquí. Sí, hem tornat a
obrir els nostres locals. Però també ab-
racem el teletreball com una alternativa
que ha demostrat amb escreix que és tan
vàlida com el treball presencial, solucio-
nant els problemes de mobilitat que en-
cara es poden produir i permetent una fle-
xibilitat horària que faciliti una millor con-
ciliació familiar. Sembla que, malaura-
dament,  ha calgut una pandèmia per po-
sar en valor aquesta via de treball que, es-
perem, també hagi arribat per quedar-
s’hi. Això si, no de qualsevol manera. El
teletreball ha d’estar regulat per evitar

possibles abusos i pèrdua de
drets respecte al treball pre-
sencial. Treballar des de casa
no significa estendre la jor-
nada indefinidament sense
poder separar-la de la vida fa-
miliar. A més, les empreses
han de dotar d’elements com

la formació o l’adequació dels equips em-
prats perquè la transició al teletreball no
suposi un pas enrere i sí una alternativa
a tenir en compte.

Així, CCOO mira el futur amb els ma-
teixos ulls amb què va mirar el passat,
aquells que van fer al nostre sindicat re-
inventar-se una vegada i una altra per
anar en consonància amb els canvis que
es produeixen a la nostra societat, en els
bons moments però també en els dolents.
Perquè de tots ells s’aprèn. Perquè tots ells
ens fan créixer. En l’antiga normalitat, en
la nova normalitat i en la que estigui per
arribar: allà hi serà CCOO.

CCOO ha atès més de 700.000 
persones a tot Catalunya des de 
l’inici de la crisi de la Covid-19

La meva parella i jo
hem donat positiu per
Covid-19. Hem avisat els

familiars i amics amb els qui hem estat
els darrers dies. Són ells els qui s’han
aïllat i han trucat al seu CAP perquè els
fessin les proves. Ningú ens ha pre-
guntat pels nostres contactes ni ha fet
cap rastreig.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pegasus també va ser
el sistema digital d’es-
pionatge israelià amb

què l’Aràbia Saudita de Bin Salman
hauria seguit les converses del perio-
dista crític Jamal Khashoggi amb altres
companys i activistes. Després, va ser
assassinat dins del consolat saudita a
Istanbul.

@txellfeixas

Trágica noticia: asesi-
nada una mujer a ma-
nos de su pareja y en

presencia de su hijo en el barrio del Ra-
val de Barcelona. La violencia de gé-
nero nos sacude de nuevo. Urge seguir
trabajando en medidas de prevención
para poner fin a esta cruda realidad.
#NiUnaMenos.

Juan Carlos I metió pre-
suntamente en España

dinero de Suiza en fajos
de billetes burlando los controles del
aeropuerto de Barajas: el supuesto
testaferro le traía remesas de hasta
300.000 euros en negro en vuelos re-
gulares desde Ginebra a la Zarzuela du-
rante años.

@JesusCintora@MariaEugeniaGay@mirietus

Els semàfors

Aj. de Granollers
Granollers ha organitzat aquest dime-
cres un memorial en record de les vícti-
mes de la Covid-19. Durant la cerimò-

nia, on la música i les paraules han estat
les protagonistes, s’ha plantat un arbre

com a símbol de memòria i vida. 
pàgina 8

Aj. de Mollet
L’Ajuntament de Mollet ha proposat una
nova localització als marxants per a les

seves parades, però els paradistes seguei-
xen en peu de guerra i volen recuperar la
seva ubicació al centre de la ciutat. Sem-

bla que el serial no arriba a bon port. 
pàgina 10

Pol Espargaró
Era un secret a veus, però des d’aquesta

setmana ja és oficial: el granollerí es
convertirà en pilot de l’equip Repsol

Honda, el millor de MotoGP, en el mun-
dial del 2021. Pol Espargaró compartirà

box amb el cerverí Marc Márquez. 
pàgina 20
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Compré un vuelo antes del con-
finamiento que Vueling tuvo que
suspender. Me ofrecieron el re-
embolso del vuelo, y lo acepté.
Han pasado más de seis meses y
descubro que Vueling me ha vu-
elto a cargar el importe en mi
tarjeta de crédito en lugar de re-
alizar la devolución, es decir, me
han cobrado dos veces un vuelo
inexistente. He llamado a todos
sus teléfonos y enviado mails a
atención al cliente. Las llamadas
nunca llegan a alguien a quien
exponer el asunto y los mails,
que hace unas semanas sí res-
pondían, pero ahora te rebotan
una respuesta automática que
dice que no se hallan disponi-
bles. Es imposible realizar la re-
clamación ante un vuelo nunca
realizado, con promesa de re-
embolso y ahora vuelto a cobrar.
La agencia del consumo me dice
que va a tardar meses en realizar
la queja y yo viendo mi cuenta en
números rojos totalmente impo-
tente. Esto es una tomadura de
pelo que ni el mayor de los calvos
entiende ante unas redes que
van llenas de ello. Mientras, el
Gobierno, a sabiendas de todo
esto, no mueve ficha.

Vueling estafa?
per David Rabadà

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com
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Augment de les drogodependències 
després del confinament1

2
Pujol reapareix i torna a pujar 
a peu al Tagamanent

Què passarà amb les visites 
pediàtriques a Mollet? 

Continua el petit repunt 
de coronavirus als hospitals

Interior defensa la Brimo 
en el cas dels paretans David i Álvaro

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

El descalabro de Podemos
per Mani Martínez

Las coaliciones de Podemos pa-
san de 14 escaños en Galicia a
ninguno. En Euskadi, de 10 a 6.
Y esperad a las elecciones cata-
lanas. No es una derrota menor,
es un descalabro.

Dirán que somos naciona-
listas y que es por eso. Pero en las
elecciones generales de 2016, la
izquierda solamente ganó en
Cataluña y País Vasco.

Podemos fue el partido más
votado únicamente en todo el
País Vasco, Tarragona y Bar-
celona (en Lleida y Girona ganó
ERC), ¡de todo el Estado! ¿Qué
ha hecho Podemos con ese ca-
pital?

Muchos llevamos años vati-
cinando el fracaso de Podemos
como fuerza de cambio por dos
motivos:

Primero, porque como iz-
quierda españolista se ha nega-
do a entender la realidad de lo
que nos está ocurriendo a las
otras naciones. Negándonos
apoyo institucional y mirando
para otro lado cuando el estado
español nos está pasando por en-
cima como una apisonadora,
en País Vasco o en Cataluña por
haber suspendido la DUI para
encontrar un diálogo. Llamán-
donos “nacionalismos periféri-
cos” (Garzón), “violentos” (Ec-
henique), diciendo que las y los
presos políticos “les pillan lejos”
(Errejón), que sí fueran catala-
nes no votarían el 1-O (Iglesias)
y pasando de puntillas por todos

los abusos e injusticia del en-
emigo que estamos sufriendo.

Y segundo (aunque está ab-
solutamente relacionado) por-
que ha entrado a formar parte
del Sistema desde el reformismo
y, consecuentemente:

- Ha votado contra investigar
al Rey dos veces

- Ha votado contra publicar
la hoja de un torturador

- Ha dudado si investigar el
terrorismo de Estado (GAL)

- Ha callado ante la Ley
Mordaza

- Ha callado ante la Reforma
laboral

La excusa es que su plan teó-
rico es cambiar las cosas desde
dentro: el Reformismo.

Pero la realidad que cono-
cemos desde las otras naciones
no castellanas del estado espa-
ñol es que eso es imposible si se
defiende la legitimidad de la es-
pañolidad hegemónica sobre el
conjunto de los pueblos del Es-
tado y se les niega su voluntad.

No puedes hacer tu pre-
tendida reforma en España sin
aceptar que existe una repre-
sión brutal ejercida desde Ma-
drid contra un tercio de la po-
blación a través de cárcel, exilio,
deportaciones, montajes poli-
ciales, ahogo de competencias
y dinero y cientos de acusacio-
nes a funcionarios, alcaldes y
ciudadanos para evitar que la
gente vote... y luego pretender
que esa gente te vote a ti. 

Les millors
perles

Un home mossega una gavina després que aquesta li intentés
robar la seva hamburguesa del McDonald’s. Aquest veí de
Plymouth (Regne Unit) va ser traslladat a l’hospital i poste-

riorment detingut. Davant les autoritats, el jove de 26 anys va con-
fessar que s’havia drogat. Qui ho havia de dir...

Fer “vaga de naixements” per reduir la contaminació i prote-
gir el medi ambient. El concepte, que ha estat motiu de
mofa a les xarxes, ha sorgit al Regne Unit i ja s’hi han sumat

dones de la resta del món amb l’objectiu de disminuir les emis-
sions de CO2. Tampoc té cap misteri: es tracta de no tenir fills.

Nou immigrants i setanta persones. Aquesta bestiesa deia un
gràfic que va sortir en pantalla durant l’informatiu d’Antena 3
mentre explicaven un brot de coronavirus a Múrcia. La cade-

na es va disculpar dient que es tractava d’un “error gràfic” i lamenta-
va que fos “tan desafortunat”, una excusa que ha estat insuficient.

Un incendi en un domicili d’Alacant ha deixat dues perso-
nes ferides i ha requerit la intervenció del cos de bom-
bers. L’origen del foc: la bateria d’un patinet elèctric que

ha explotat de matinada, mentre la família dormia, deixant en
flames tota la casa. 

Milionaris per la humanitat. Així es fan dir 83 milionaris que
han signat una petició per demanar als governs que apu-
gin els impostos de forma permanent a les grans fortunes.

Entre els signants hi ha Abigail Disney, descendent de Walt Disney, o
Jerry Greenfield, el cofundador de la marca de gelats Ben & Jerry.

A les xarxes

@criscleme: Celebro que per fi una dona,
la Carme Portaceli, sigui directora del TNC.
Això sí, ha necessitat quaranta anys d’ex-
periència perquè confiessin en ella.  

@andresdiaz0811: A mí no me afecta lo
de Hospitalet. Vivo en Barcelona ciudad y
Hospitalet me queda muy lejos, concreta-
mente a ocho metros.

#L’HospitaletPreocupa

@rafagarridov: Per això jo, de tant en tant,
a les converses de telèfon i els missatges
de WhatsApp, envie “un saludo al señor
agente”. L’educació no ha de faltar mai.

#TorrentEspiat #LaPrimeraDirectora
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Granollers

HOMENATGE4L’arbre com a
essència de vida. Com a arrels
que sostenen encara que no es
vegin. Com a estacions que pas-
sen per damunt de la seva cap-
çada. Com a símbol de grande-
sa i eternitat. Un arbre serà l’e-
lement que servirà a Granollers
per recordar tots els que ens
han deixat durant la pandèmia. 

Durant l’acte commemoratiu
d’aquest dimecres, l’Ajuntament
va plantar una perera al parc To-
rras Villà com a símbol de me-
mòria i vida a la ciutat. I al seu
peu s’ha col·locat un tall de fus-
ta que mostra els anells de crei-
xement d’aquest arbre. Amb
aquesta placa, el dissenyador
Miquel Llach ha volgut copsar el
sentit d’una vida truncada per un
virus que, de sobte, l’ha segat.  

L’actriu Maria Manau va di-
rigir el memorial en el qual la
música, la dansa i la paraula
van ser els protagonistes. Els
textos els va seleccionar el poe-

ta i periodista Esteve Plantada i
la música la va triar Enric Riera,
membre de l’Orquestra de Cam-
bra de Granollers (OCGr). 

Plantada explica aLínia Va-
llès que la tria de textos per al
memorial es va fer amb molta
consciència. “Volíem fugir dels
discursos lacrimògens i exhibi-
cionistes”, afirma. “La voluntat
dels textos era explicar la sen-
sació de la pèrdua i acollir el co-

miat”, afegeix. El fil conductor
del memorial es va moure entre
dos conceptes: l’arbre com a
símbol de memòria i els ocells
com a símbol d’esperança, “de
tornar a alçar el vol”.

Durant l’acte, artistes de to-
tes les edats i procedències vin-
culats amb el Vallès i Granollers
van pujar a l’escenari per rendir
homenatge a tots els que han
deixat un buit a la ciutat. 

Un moment de l’acte d’homenatge a les víctimes. Foto: T. Torrillas/Aj.

Un arbre en memòria d’una
pandèmia que ha segat vides

» Granollers planta una perera per recordar les víctimes de la Covid
» L’acte memorial el van conduir personalitats i artistes granollerins

Granollers és la ciutat
vallesana amb més ERTOs

ECONOMIA44.775 ERTOs són
els que ja s’han presentat fins ara
i des de l’inici de la pandèmia al
Vallès Oriental, els quals han
afectat 36.251 vallesans. La co-
marca segueix concentrant prop
del 5% dels ERTOs de tot Cata-
lunya i Granollers encapçala el
rànquing amb més empreses
en aquesta situació (1.038). 

Els municipis de la comarca
més afectats per aquests expe-
dients d’empreses han estat,
després de Granollers, Mollet
(501), les Franqueses (302), Pa-
rets (242)  i  Caldes de Montbui

(226), que segueix superant Sant
Celoni (218). 

Ara bé, si es miren les xifres
de treballadors afectats, l’ordre
canvia lleugerament. Si bé els
primers llocs els ocupen els ma-
teixos municipis, força amunt hi
apareix Lliçà de Vall, que ha re-
gistrat 138 expedients de regu-
lació que han afectat 2.223 per-
sones. Això es deu, probable-
ment, a la major grandària d’al-
gunes de les empreses que han
fet ERTOs al municipi, tal com
s’explica des del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental.

Obre el nou alberg de 
la Creu Roja per a transeünts 
POBRESA4Després d’haver
d’improvisar un alberg per a
persones sense sostre durant la
crisi sanitària del coronavirus,
Granollers ha decidit obrir un
nou alberg per a transeünts que
substituirà el dispositiu que hi
havia a l’hospital granollerí. 

El nou espai que ha habilitat
la Creu Roja a Granollers per-
metrà acollir en millors condi-
cions pernoctacions puntuals i
d’urgència de persones sense
sostre.

Per primera vegada, l’alberg
de Granollers incorporà un

equip propi: dues vetlladores i
un integrador social. D’aquesta
manera, es podrà fer un segui-
ment i acompanyament a les
persones que utilitzin l’espai i
adreçar-les posteriorment a al-
tres serveis. L’alberg estarà pre-
parat per acollir qui ho necessi-
ti de les 20h fins a les 8h. 

De moment, a causa de les
mesures preventives contra la
Covid-19, l’alberg només tindrà
places per a 5 o 6 sensesostre,
però quan es recuperi la nor-
malitat tindrà capacitat per a
10 o 12 persones. 

Un Sant Jordi a 27 graus 
i amb ganes de vacances

CULTURA4Després que el con-
finament ens robés els carrers
amb olor de llibres per estrenar
i les façanes omplertes de roses
i dracs verds, l’Ajuntament de
Granollers se suma a la celebra-
ció alternativa d’un Sant Jordi a
l’estiu. 

És per això que el 23 de juliol
les llibreries de Granollers (La
Gralla, Abacus, Carbó, Santa
Anna i Molins) muntaran di-
verses parades amb llibres als ca-

rrers granollerins. A més, algu-
nes llibreries com La Gralla han
organitzat un programa especial
amb presentacions i signatures
de llibres. Toni Cruanyes, Pilar
Rahola, Rafel Nadal, Gemma
Capdevila, Empar Moliner, Xavi
Barroso, Esteve Plantada o Care
Santos són algunes de les per-
sonalitats famoses i del món de
l’escriptura que passaran per la
Gralla a firmar els seus nous tí-
tols en aquest Sant Jordi atípic. 

Gent gran | La Marea Pensionista lluita des de la Porxada 
La Marea Pensionista es reuneix cada dilluns a la Porxada per exigir uns serveis pú-
blics dignes. Dilluns que ve, conjuntament amb Veu i Memòria, entregaran una car-
ta a l’alcalde Mayoral per demanar-li explicacions sobre els morts a les residències.
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L’Ajuntament presenta la seva
contraproposta cultural

CULTURA4Sota el títol de Re-
fresc’Art, l’Ajuntament de Mollet
ha presentat una programació
cultural, de juliol a setembre,
perquè els molletans gaudeixin
de l’estiu a la ciutat, respectant les
mesures de seguretat sanitàries. 

És per això que l’Ajunta-
ment molletà ha advertit que les
activitats tindran un control
d’accés, un aforament limitat i
“es poden cancel·lar segons l’e-
volució de la pandèmia”. El tret

de sortida de Refresc’Art serà
aquest dijous 16 de juliol amb
dues activitats al Museu Abelló:
un contacontes familiar i un
concert del músic molletà Pele
MacLeod al vespre. 

La programació cultural
compta amb activitats culturals
tots els dijous i diumenges de ju-
liol, els dies 15, 16 i 17 d’agost en
honor a la Festa Major cancel·lada
i també durant el cap de setma-
na de l’11 de setembre. 

Un bri d’esperança per a 
la sanitat pública a Mollet

SANITAT4“Aquí volem equipa-
ments públics”, diu un cartell pen-
jat als terrenys del costat de
l’Hospital de Mollet que són pro-
pietat de l’Incasòl i estan inutilitzats. 

Ara sembla que la lluita que va
començar fa 15 anys la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública
del Baix Vallès perquè aquests te-
rrenys serveixin per edificar-hi un
sociosanitari està arribant a bon
port. “S’hi construirà un  Centre
d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP). La Covid-19 ens ha de-
mostrat que la sanitat pública
importa i no s’ha d’abandonar”,

explica Antonio López, portaveu
de la plataforma, a Línia Vallès. 

Fa temps que els terrenys del
costat de l’Hospital es van posar
a disposició del Departament de
Justícia per construir-hi els nous
jutjats, però al final això no es va
portar a terme. “Ens  hem mobi-
litzat perquè els terrenys no cai-
guin a mans privades”, remarca
López. Per fortuna seva, aquesta
setmana la Comissió de Territo-
ri del Parlament de Catalunya ha
aprovat per unanimitat que la
zona es destini a la construcció
d’equipaments públics. 

Mollet vol la Casa  Reial 
entre l’espasa i la paret 

POLÍTICA4La Junta de Portaveus
de l’Ajuntament de Mollet ha
aprovat la petició per demanar que
es formi una comissió al Congrés
dels Diputats per investigar la
Casa Reial per les presumptes
irregularitats comeses per la ins-
titució monàrquica durant anys. 

La investigació que proposa la
moció està enfocada en una cla-
ra direcció: esclarir les possibles
irregularitats entre les relacions
diplomàtiques i comercials dels
membres de la Família Reial
amb Aràbia Saudita i els negocis
amb les institucions i empreses

espanyoles i els seus efectes sobre
l’erari públic.  

Aquesta moció, presentada
per Ara Mollet ERC –amb el su-
port de Mollet en Comú i Podem
Mollet i el rebuig del PSC i Ciuta-
dans– no estarà sotmesa a vota-
ció durant el pròxim ple.

Per a Ara Mollet ERC, “les ac-
tuacions de la Casa Reial serien
greus en qualsevol circumstància,
però en una crisi econòmica, on les
famílies lluiten per arribar a final
de mes, és intolerable que la co-
rrupció dels responsables insti-
tucionals no sigui perseguida”. 

Salut | Mollet mostra la seva solidaritat donant sang
Segons informa el Banc de Sang i Teixits, Mollet és un dels municipis catalans que més
s’ha involucrat en les campanyes de donació de sang durant la crisi sanitària. I ho ha
tornat a demostrar amb l’èxit de participació en la campanya de divendres passat.  

POLÈMICA4Ja fa tres setmanes
que la majoria dels paradistes no
munten les seves parades no
alimentàries durant el mercat
dels dimarts a Mollet i que hi ha
una guerra oberta entre els mar-
xants i l’Ajuntament, ja que els
venedors exigeixen tornar al seu
punt de venda habitual al centre
de la ciutat. Aquesta setmana el
consistori havia fet una segona
proposta als paradistes, oferint-
los l’opció de col·locar les seves
parades al lineal format pels ca-
rrers Ramon Casas, Ordidores i
avinguda Rabassaires, però la
majoria tampoc han muntat les
seves parades. 

Encara que aquesta nova ubi-
cació és més propera al centre i
que l’Ajuntament va explicar en
un comunicat que l’havien pro-
posat alguns paradistes, molts
dels marxants es neguen a sortir
al carrer fins que no puguin tre-
ballar al mateix lloc que ho feien
abans de la crisi sanitària. De

fet, els representants dels para-
distes es mantenen ferms en el re-
buig del trasllat que ha determi-
nat l’Ajuntament i dilluns pre-
sentaven al consistori un recurs de
reposició, segons Som Mollet. 

La zona de la Riera Seca ha
estat rebutjada des d’un inici
pels  marxants perquè, argu-
menten, “es troba molt allun-
yada del centre i mancada de
serveis”. Això, per als paradistes,

es tradueix en menys afluència
de persones i menys ingressos.
D’altra banda, els marxants no
volen establir-se en aquesta ubi-
cació “provisional” fins que no
sàpiguen oficialment el temps
que s’haurà de muntar el mercat
a la Riera Seca. Els paradistes te-
men que la Covid-19 i les me-
sures de seguretat serveixin
d’excusa per convertir la ubica-
ció provisional en definitiva.

El mercat de Mollet d’aquesta setmana quasi buit. Foto: @Mireia_Bonache 

Els marxants segueixen
plantant cara a l’Ajuntament 

» Molts paradistes no van muntar les seves parades aquest dimarts 
» Continuen reivindicant el seu lloc habitual al centre de la ciutat
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Music Truck Fest o un festival
cultural sobre rodes 

CULTURA4Una caravana i molt
enginy. Aquests són els dos in-
gredients que han necessitat
tres adolescents paretans per
convertir un vehicle en el per-
fecte escenari d’esdeveniments
musicals al carrer. 

Les germanes Noa Briceño
(16 anys) i Lena Briceño (13
anys), amb l’ajuda de Lucas Cas-
tillo (15 anys), han començat a
remodelar una antiga caravana
perquè es pugui transformar en
un escenari ambulant per a tots
els músics que vulguin submer-
gir-se en aquest road trip cul-

tural. A més, en tractar-se d’un
escenari mòbil, permetrà fer els
concerts en espais on es puguin
aplicar les mesures de seguretat
sanitàries actuals. 

De moment, el projecte d’a-
quests joves paretans s’estre-
narà a la Festa Major postconfi-
nada de Parets, Sintonitza’t,
amb dues actuacions de músics
locals, el 19 i 26 de juliol. 

El Music Truck Fest (nom del
projecte) vol apropar la música
a les persones per evitar que la
gent s’hagi de desplaçar de ma-
nera massiva als grans escenaris. 

Busos | La línia e7 exprés recupera totes les parades
Després d’un estat d’alarma que va modificar la normalitat que coneixíem, 

la Mancomunitat del Tenes ha demanat amb èxit al Director General de Mobilitat, 
David  Saldoni, que el bus interurbà Parets-Barcelona recuperi la freqüència habitual.

TRIBUNALS4El David i l’Álvaro
són dos veïns de Parets que van
ser detinguts pels volts de les 3 de
la matinada al carrer Aragó amb
Passeig de Gràcia, a Barcelona,
mentre marxaven cap a casa des-
prés d’haver assistit a les mobilit-
zacions posteriors a la sentència
del Procés. Segons tots dos joves
paretans, van patir maltracta-
ments policials durant la detenció. 

Aquesta setmana els agents de
la Brimo involucrats en el cas de-
claraven al jutjat número 5 de Bar-
celona per les suposades lesions als
dos paretans. Els agents han sos-
tingut que mai van agredir els jo-
ves, però no han pogut justificar els
punts de sutura que van rebre els
nois ni els cops que tenien al cos. 

Els joves paretans van estar
empresonats durant 17 dies a la
presó de Quatre Camins i se’ls acu-
sa d’atemptat contra l’autoritat per
presumptament haver llançat pe-
dres contra furgonetes antiavalots,
trencat un retrovisor i tirat una
ampolla contra un dels antidis-
turbis. És per això que el Depar-
tament d’Interior s’ha presentat

com a acusació particular en de-
fensa dels agents dels Mossos i ha
presentat una factura del cost de
la reparació del retrovisor. 

L’alcalde paretà, Jordi Seguer,
sumant-se a les demandes d’Aler-
ta Solidària, ha demanat per Twit-
ter que “Interior es retiri de l’acu-
sació i s’esclareixin els possibles
maltractaments”. Alerta Solidària

exigeix la retirada de l’acusació de
la Generalitat i  la dimissió del con-
seller Miquel Buch, que, segons el
seu parer, “amb el beneplàcit d’ERC
i de JxCat ha actuat contra l’inde-
pendentisme amb total impunitat,
ha defensat els Mossos d’apallissar
diversos manifestants durant les
mobilitzacions i ha perseguit acti-
vistes antidesnonaments”. 

Un acte contra la repressió dels casos postsentència. Foto: @ABS_AlvaroDavid

Interior defensa la Brimo en el
cas dels paretans David i Álvaro
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Martorelles | Sant Fost

EQUIPAMENTS4A les set de la
tarda del dijous de la setmana
que ve, aprofitant també la jor-
nada de celebració de Sant Jor-
di en aquest any de coronavirus,
Sant Fost escenificarà el canvi de
nom de l’Ateneu municipal, que
passarà a portar el nom de Jau-
me Rifà.

Aquesta modificació de la
seva denominació, de fet, ja
hauria d’estar vigent (es va apro-
var per unanimitat en un dels úl-
tims Plens de l’any passat i s’ha-
via d’haver aplicat a l’abril), però

la crisi de la Covid-19 va obligar
el consistori a ajornar aquest acte
institucional.

Rifà, veí del poble, va morir
el juny de l’any passat amb 75
anys. Amant de la fotografia (el
seu arxiu personal era de més de
2.000 documents) i de la histò-
ria, va ser professor a l’Institut de
Mollet durant bona part de la
seva vida. A més, va estar vin-
culat durant anys a clubs i enti-
tats de Sant Fost, destacant el
seu vincle amb el Pessebre Vi-
vent, del qual n’és fundador.

MARTORELLES4Un projecte
que ja existeix en molts altres
llocs de Catalunya arriba també
a Martorelles. La regidoria d’E-
ducació i infància de l’Ajunta-
ment, treballant de forma con-
junta amb el Consell d’Infants,
ha posat en marxa el projecte
Camins escolars segurs, que
proporciona als i les alumnes iti-
neraris segurs de casa seva a l’es-
cola o altres punts d’interès del
municipi. El projecte també ser-
veix per fomentar l’autonomia
dels més joves.

Durant el curs passat, els
membres del Consell d’Infants
van preguntar als i les estu-
diants les rutes més utilitzades.

Un cop van tenir la informació,
es va començar a comprovar

que fos possible habilitar-les,
alhora que es treballava en la
imatge que identifica Camins es-
colars segurs: una marta, un
dels símbols de la vila, que s’ha
pintat als carrers habilitats com
a espais segurs.

MIG SEGLE DE CAMINS SEGURS
Aquesta iniciativa va néixer du-
rant la dècada de 1970 perquè

baixés la xifra d’accidents que hi
havia a les zones properes a les
escoles i actualment és una ini-
ciativa cofinançada per la Unió
Europea (a través de Civitas).

Aquestes rutes segures, en
ocasions, impliquen també co-
merços i locals del poble, que po-
den servir com a lloc d’estada en
cas que hi hagi algun perill per
als nens i les nenes.

Una de les pantalles que s’ha instal·lat. Foto: Aj. de Martorelles

En marxa la iniciativa 
‘Camins escolars segurs’

Sant Fost | Obres de millora a la xarxa elèctrica
A finals de la setmana passada, la companyia Endesa va començar a fer

obres de millora a la xarxa elèctrica que dona servei al barri de Mas
Llombart Sud. Els treballs haurien d’estar acabats a finals d’aquest mes.

El Consell d’Infants va
preguntar als alumnes
sobre les rutes que
feien i que faran servir

Una imatge d’arxiu de l’equipament. Foto: Aj. de Sant Fost

El canvi de nom de l’Ateneu
de Sant Fost, dijous vinent
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Montmeló | Montornès

250.000 euros per poder 
fer l’ampliació de Can Dotras
MONTMELÓ4Un quart de milió
per poder fer obres d’ampliació
a la residència de gent gran de
Can Dotras. Aquesta setmana
l’Ajuntament de Montmeló ha
rebut la notícia que l’equipa-
ment rebrà part dels diners del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC) de la Genera-
litat d’aquest 2020.

La millora de Can Dotras és
una de les reivindicacions que el
consistori fa més temps que re-

clama i, de fet, el projecte tècnic
amb totes les millores que cal
implementar a l’edifici està re-
dactat des de fa anys. 

En una de les darreres troba-
des mantingudes amb represen-
tants del departament de Treball,
Afers Socials i Famílies (gestor de
les residències), celebrada el pas-
sat mes d’octubre, es va obtenir
el compromís que Can Dotras tin-
drà 18 places de residència i 10
més de centre de dia.

MONTORNÈS4A finals de la
setmana passada es va celebrar,
de forma telemàtica, una nova
sessió del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat de Mon-
tornès. En la reunió es va acor-
dar destinar part del pressu-
post de Cooperació a combatre
el coronavirus... més enllà de les
fronteres del poble. Igualment,
durant la reunió, on es van trac-
tar els assumptes que havien
quedat pendents des de l’inici de
la crisi de la Covid-19, es va re-
novar el conveni amb el Fons Ca-
talà de Cooperació.

Això, a la pràctica, permetrà
destinar 16.500 euros del futur

pressupost de Cooperació a l’en-
titat i als projectes que duu as-
sociats. D’aquesta manera, als

projectes que ja estan en marxa
en països com el Sàhara Occi-
dental s’hi afegiran totes les ini-
ciatives que puguin posar-se en
marxa a partir d’ara i que han de
servir per ajudar a combatre els
efectes devastadors de la pan-
dèmia entre la població més
vulnerable.

En aquest sentit, el Consell va
dir que la seva intenció és poder
treballar en els diferents camps

de refugiats que hi ha a la fron-
tera de Grècia i també en països
de l’Amèrica Central.

Finalment, l’organisme va
acordar una nova convocatòria
municipal d’ajuts per a projectes
de cooperació que es posaran en
marxa durant la tardor, i per a la
creació d’un espai que permeti
fer una reflexió per actualitzar el
model de cooperació que es des-
envolupa al municipi.

Un moment de la trobada del Consell. Foto: Aj. de Montornès

El pressupost de Cooperació
ajudarà a combatre el virus

Montmeló | Ponència de Martí Torras sobre la cultura 
La Sala de la Concòrdia de Montmeló va acollir ahir dijous a la tarda la xerrada

del montmeloní Martí Torras, que va parlar sobre el paper de la cultura en
temps de pandèmia. L'activitat estava organitzada per Òmnium Vallès Oriental.

La reunió va servir per
renovar el conveni de
Montornès amb el Fons
Català de Cooperació

Una imatge d’arxiu de la residència. Foto: Google Maps
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La Llagosta |Santa Perpètua

El CAP de la Florida
encara no reobrirà

SANTA PERPÈTUA4Els veïns ho
volien... però hauran de seguir es-
perant. El Centre d’Atenció Pri-
mària del barri de La Florida con-
tinuarà tancat, de moment, a
causa de la pandèmia, segons va
informar el responsable dels
CAP de la vila, Eduard Carrión,
a la regidora de Salut Pública,
Sandra Gómez, i al president de
l'Associació de Veïns Ciutat Jar-
dí La Florida, Torcuato Matilla,
en una reunió mantinguda a fi-
nals de la setmana passada.

Carrión va argumentar la de-
cisió de mantenir l’equipament

tancat “per la reorganització per
atendre amb seguretat els pa-
cients, concentrar el personal
sanitari en centres grans i el des-
cans dels professionals” i va re-
cordar que s’han implementat
noves formes d’accés a les con-
sultes i serveis com l’e-consulta.

La regidora de Salut Pública,
per la seva banda, va assegurar
entendre “l’excepcionalitat de la
situació” i va assegurar que per
això no han sol·licitat la reober-
tura del CAP, però va mostrar la
seva intenció de recuperar-lo tan
aviat com sigui possible.

LA LLAGOSTA4Després d’uns
mesos allunyat dels focus, el se-
rial de l'operació urbanística de
Valentine, que té com a litigadors
els ajuntaments de la Llagosta i
Montcada, torna a estar d’ac-
tualitat. I ho està perquè di-
marts el consistori llagostenc va
presentar un recurs de reposició
contra el decret de Montcada que
desestima les al·legacions de la
Llagosta a l’aprovació inicial dels
Estatuts i Bases d’actuació ur-
banística del Pla de Millora Ur-
bana (PMU) de l’àmbit de la in-
dústria Valentine. 

Des de la Llagosta recorden
que l’operació urbanística que va
fer possible el trasllat de Valen-
tine va ser declarada nul·la als
jutjats, decisió presa pel Tribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) a finals del mes
de gener. Per tant, defensen que
“la transformació dels antics
terrenys de Valentine, al nucli
urbà de Montcada, en zona re-
sidencial ha de ser igualment de-
clarada nul·la de ple dret”.

Amb tot, el govern que lidera

Óscar Sierra, a través d’una nota
al portal web municipal, ha tor-
nat a expressar el seu malestar
“amb la planificació i ordenació
urbanística que l’Ajuntament de
Montcada i Reixac ha dut a ter-
me amb el trasllat de la indústria
Valentine” i argumenta que “con-
tinua afavorint interessos pri-
vats en detriment dels interessos
públics i dels ciutadans del seu
municipi i dels de l’entorn”.

Des de la Llagosta també
recorden que “l’actuació urba-
nística no hauria existit si prè-
viament no s’hagués subscrit
un conveni urbanístic entre les
parts a l'efecte de convertir l’àm-
bit on estava instal·lat Valenti-
ne en sòl residencial”. El con-
sistori llagostenc està en contra
que el sector que ara ocupa Va-
lentine passi a ser sòl industrial
i deixi de ser zona verda.

El cas Valentine fa molt temps que porta cua. Foto: Google Maps

El serial continua: nou recurs
pels terrenys de Valentine

La Llagosta | Suport als acomiadats de Nissan
L’alcalde llagostenc Óscar Sierra va ser un dels assistents a 

una de les manifestacions de divendres passat que volien fer 
costat als acomiadats pel tancament de les plantes de Nissan.
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LES FRANQUESES4Dimarts pas-
sat l’Ajuntament va confirmar
que la Festa Major de Corró d’A-
munt no es podrà celebrar. Els
Escaldums, que organitzen bona
part dels actes, van dir que tot i
haver treballat per intentar man-
tenir-la, no ha estat possible.

En canvi, els dies grans de
Corró d’Avall segueixen previstos
per a mitjans de setembre (entre
el 18 i el 20), però seran amb ac-
tes de petit format.

Corró d’Avall
tindrà Festa Major;
Corró d’Amunt no

CULTURA POPULAR4Canove-
lles compta enrere els dies que
falten per a l’inici de la seva
Festa Major. Serà dimecres que
ve, amb una celebració adapta-
da a tots els requeriments de la
nova normalitat, i s’allargarà
fins dilluns 27. L’espectacle de
dansa Desescalada, la nit fla-
meca amb la formació Arraigo i
el cantaor Javi Rueda i el concert
d’Acustiquem són algunes de
les propostes de la celebració.

La Festa Major 
de Canovelles
arrenca dimecres

GRANOLLERS/MONTORNÈS4La
Fiscalia demana 9 anys de pre-
só per al presumpte autor de l’a-
gressió sexual que es va produir
al pàrquing de la discoteca Bora
Bora l'agost de l'any passat.

Està previst que dimarts se
celebri a l'Audiència de Barcelo-
na el judici, en què la Fiscalia de-
manarà 9 anys de presó i una in-
demnització de 5.000 euros a la
víctima pels perjudicis.

9 anys de presó
per a l’agressor
del Bora Bora?

CULTURA POPULAR4El disseny
del cartell de la Festa Major de la
Garriga, una de les poques de la
comarca que no s’ha suspès, és
obra d’Aleix Moret. Aquest alum-
ne de l’Escola Municipal d’Art i
Disseny de la vila s’ha inspirat
“en les ganes de Festa Major que
tenim els veïns” per al cartell.

La celebració arrencarà di-
jous 30 d’aquest mes i s’allarga-
rà durant quadre dies, fins diu-
menge 2 d’agost.

La Garriga
presenta el cartell
de la Festa Major

HABITATGE4Abans-d’ahir, l’A-
juntament de l’Ametlla i la Sareb
van signar un conveni pel qual la
gestió dels pisos socials del Ma-
set Nou passa a ser assumida pel
consistori durant els pròxims
quatre anys, període que po-
dria ampliar-se a un cinquè.

Segons ha informat el govern
municipal, la seva intenció és po-
sar aquests habitatges a dispo-
sició dels veïns tan aviat com els
sigui possible.

L’Ametlla gestiona
ja els pisos socials
del Maset Nou

COMARCA4El Departament
d'Educació ha anunciat que re-
forçarà les aules del Vallès Orien-
tal amb prop de 200 professors
extra per ajudar a pal·liar part
dels efectes del confinament que
han afectat aquest curs, espe-
cialment en aquells centres de la
comarca amb ràtios més altes.

El curs vinent serà presencial
–amb mesures d'higiene i segu-
retat– per garantir l’aprenentatge.

200 mestres més
al Vallès Oriental
el curs vinent

SALUT4Tot i que el nombre de
casos positius de coronavirus
ha minvat sensiblement en els
darrers set dies (a Granollers no-
més s’està tractant un positiu,
l’Hospital de Sant Celoni ha tor-
nat a tenir les seves instal·lacions
sense cap malalt de Covid-19 i a
Mollet hi ha dues persones amb
coronavirus), els centres hospi-
talaris es preparen per si els ca-
sos tornessin a disparar-se.

I és que, de moment, la regió
sanitària metropolitana nord és
la que està presentant una me-

nor incidència de casos (a l’Hos-
pitalet, juntament amb Lleida, és
on més preocupa la situació a ho-
res d’ara, mentre que els casos
positius a Barcelona també han
anat augmentant en els darrers
dies), però això no vol dir, ni de

bon tros, que la situació estigui
controlada.

De fet, des de l’hospital de la
capital, per exemple, ja han co-
mençat a preparar el pla de con-
tingència que serviria perquè el
centre estés a punt per tractar un
repunt de casos similar al que
s’està vivint en altres punts de
Catalunya (com els vistos ante-
riorment) i ja està començant a

habilitar la sisena planta d’un
dels seus edificis com a espai per
tractar positius de coronavirus.

Responsables del centre han
explicat a Som Granollersque en
funció de les necessitats anirien
recuperant més plantes, de ma-
nera que si fos necessari l’Hos-
pital de Granollers tornaria a
funcionar de la mateixa manera
que va fer-ho mesos enrere.

L’Hospital de Granollers prepara el pla de contingència. Foto: Arxiu

Els hospitals, previnguts per 
si torna a disparar-se la Covid

Els turistes donen un 
notable alt a la comarca

ENQUESTA4No és un excel·lent,
però sí un notable alt. Prop d’un
miler de turistes que van visitar
el Vallès Oriental durant l’any
passat van respondre una en-
questa feta per LABTurisme de la
Diputació (en col·laboració amb
el Consell Comarcal) i van donar
un 8,4 de nota a tot el que la co-
marca els va oferir.

Aquesta enquesta permet co-
nèixer el perfil, la valoració i hà-
bits de comportament dels tu-

ristes que visiten el territori. D’a-
questa manera, se sap que el tu-
rista mitjà de la comarca prové de
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na i acostuma a ser un home
d’uns 45 anys, que acostuma a ve-
nir en parella, amb vehicle pro-
pi i per motius de lleure.

La despesa mitjana per per-
sona en l’estada al Vallès Orien-
tal és d’uns 500 euros i el nom-
bre de nits que dorm a hotels fre-
ga les quatre.

Tribunals | Els dos CDR vallesans declararan dimarts que ve
Després que fa uns dies problemes tècnics obliguessin a cancel·lar la seva declaració, els
dos CDR vallesans investigats per l’Operació Judes compareixeran davant l’Audiència
Nacional dimarts que ve. La vista es farà de forma telemàtica des dels jutjats de Mollet.

La regió sanitària
metropolitana nord és
la menys afectada pels
rebrots actualment
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Moviment de mercat importan-
tíssim per a un dels vallesans del
Mundial de MotoGP. Dilluns
passat es va confirmar el fitxatge
del granollerí Pol Espargaró per
l’equip Repsol Honda de la mà-
xima categoria del motociclis-
me de cara al campionat del
2021. Espargaró hauria arribat a
un acord amb la factoria japone-
sa a principis del mes passat,
però ha passat gairebé un mes i
mig perquè es confirmi l’acord,
que lligarà el de Granollers amb
Honda durant dos mundials. A
partir de l’any que ve, doncs,
serà el company d’equip de l’he-
xacampió cerverí Marc Márquez. 

El campió de Moto2 del mun-
dial del 2013 va voler acomiadar-
se de KTM, la que ha estat casa
seva durant tres temporades (i
que ho serà en el campionat que
arrenca demà passat al Circuito
Ángel Nieto de Jerez), dient que

amb el seu equip ha “lluitat i per-
serverat superant tots els obsta-
cles que un projecte tan nou com
aquest ens ha plantejat”, que en
l’etapa que acaba ha pogut tre-
ballar “amb un equip tècnic i
humà extraordinari” i que “ens
queda una temporada junts en la
qual, com sempre, intentaré es-
tar a l’altura d’aquest gran equip”.

El seu millor resultat d’Es-
pargaró d’ençà que va fer el salt
a la categoria reina és la tercera

posició al Gran Premi de la Co-
munitat Valenciana de fa dos
anys (de fet és el seu únic podi a
MotoGP) i en els darrers cursos
ha anat millorant exponencial-
ment el seu rendiment i els seus
resultats amb la KTM després
d’estar-se tres cursos en un equip
satèl·lit de Yamaha.

L’any passat, Espargaró va ser
onzè a la general, després de
completar totes les curses menys
les d’Àustria i l’Aragó.

Els seus últims tres anys han estat a KTM. Foto: Instagram (@polespargaro)

L’oportunitat de la seva vida:
Pol Espargaró fitxa per Honda

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Bàsquet | La plantilla del CB Mollet supera proves mèdiques
Dilluns passat es va posar en marxa el projecte 2020-21 del CB Mollet, amb els primers
jugadors de la plantilla superant les proves mèdiques d’esforç. El club va penjar vídeos

d’Imanol Martínez i Marc Pagès en els seus perfils de les diferents xarxes socials.

300 ‘riders’ se citen a l’Open
de BTT de les Franqueses

CICLISME4La primera prova ci-
clista postpandèmia, l’Open de
BTT de les Franqueses al parc de
Milpins, va celebrar-se diumen-
ge passat reunint més de 300
participants.

El bolivià Ever Alejandro Gó-
mez va ser el vencedor en la ca-
tegoria masculina absoluta, im-
posant-se al cardedeuenc Ismael
Ventura i a Xavi Ariza. Pel que fa
a les riders, la millor va ser la gi-

ronina Meritxell Figueras, que va
pujar al podi acompanyada per
Noemí Moreno i Àgata Safont.

MESURES DE SEGURETAT
La prova, com no podia ser d’u-
na altra manera, va estar mar-
cada per les fortes mesures de se-
guretat establertes per l’orga-
nització i que havien de complir
tant els participants i els tècnics
com el públic del parc de Milpins.

El CEFS Ciutat de Granollers
s’inscriu per jugar a l’FCF

Després de competir
durant moltes tempo-
rades en les lligues de la

Federació Catalana de Futbol
Sala (FCFS), el CEFS Ciutat de
Granollers ha confirmat la ins-
cripció dels seus equips a la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF)
de cara al curs que ve. Aquestes
lligues començaran a partir del
primer cap de setmana d’octubre.

L’entitat ha hagut de prendre
aquesta decisió després d’haver

estat expulsada de l’FCFS, deci-
sió que la federació justifica per
un deute proper als 3.000 euros
que el club tindria amb l’ens.

Sigui com sigui, el president
del club granollerí, Juan Fer-
nández, seguirà treballant en la
candidatura conjunta amb dos
equips més de la comarca, el Lli-
nars i la Unión Llagostense, i el
Grèvol de Barcelona, per con-
vertir-se en alternativa a l’actual
presidència de Daniel Vives.
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La pandèmia del coronavirus ha desafiat
el sistema sanitari català, integrat per pro-
fessionals que s’han deixat la pell convi-
vint amb la manca de material i amb unes
xifres esfereïdores. El cap de Societat de
RAC1, Benet Íñigo, ha parlat amb molts
d’ells i ha aplegat els seus testimonis a Es-
sencials. El doctor Bonaventura Clotet ha
escrit el pròleg del llibre.

Viu en línia

Llibres

Essencials
Benet Íñigo

Un monòleg que és molt més que un
monòleg. Així és El peliculero, el showde
Víctor Parrado que inclou píndoles mu-
sicals, dosis d’improvisació que fan que
cada funció sigui diferent i, per sobre de
tot, molt de cinema, ja que Parrado es
posa a la pell d’un presentador de la gla-
murosa i elegant Gala dels Oscars.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

El peliculero
Víctor Parrado

El terrassenc Pere Traserra, conegut ar-
tísticament com Un tal Pere, acaba de pu-
blicar Un llarg hivern. Aquest nou EP in-
clou cinc cançons en què el cantautor
mostra el seu vessant més introspectiu,
amb Veurem el sol al cel d’Irlanda com a
single principal. Destaca també la cançó
Un passeig per Lovaina, que compta amb
l’exconseller Toni Comín al piano.

Música

A La nova escola, Ventura Durall s’endin-
sa en el programa Escola Nova 21, una ini-
ciativa pionera que proposa replantejar
i actualitzar el sistema educatiu català. Du-
rall aprofita l’exemple d’aquest corrent per
preguntar-se com hauria de ser l’apre-
nentatge en el món actual. Aquest do-
cumental es va estrenar al DocsBarcelo-
na i ara arriba a les sales de cinema.

Pelis i sèries

La nova escola
Ventura Durall

Un llarg hivern
Un tal Pere

Sant Jordi d’estiu
Sant Jordi és un dels dies preferits de l’any de molts cata-
lans i, tot i que la pandèmia del coronavirus va impedir-
ne la celebració el passat 23 d’abril, la Cambra del Llibre i
el Gremi de Floristes es van afanyar a buscar una nova

data: el 23 de juliol. Així, si la situació sanitària ho permet,
aviat tornarem a veure parades de roses i llibres i, fins i

tot, alguns autors signant les seves obres. A Barcelona, hi
haurà només un terç de les parades, s’ubicaran sobretot
en diversos trams del Passeig de Gràcia i les més conco-
rregudes tindran controls d’accés i oferiran gel i guants. 

Júlia i Pau Serrasolsas són dos joves ger-
mans del barri de Sant Andreu de Palo-
mar de Barcelona. L’any 2018, després

d’haver fet els primers passos en el món
de la música amb el grup La Púrria, es

van presentar com a duo sota el nom de
Ginestà amb un disc autoeditat:

Neix. Aquell primer treball va fun-
cionar força bé i, el mes de no-
vembre de 2019, van presentar
el seu segon disc, Ginestà, amb
el qual van guanyar el premi

Enderrock per votació popular
a millor disc de cançó d’autor

de l’any. Aquest juliol han publi-
cat una nova cançó, Molts estius

queden per viure, una crida a
l’optimisme després d’uns me-
sos molt durs per a tothom.

G I N E S T À

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de música emergent
‘Estimar-te com la terra’, el seu tema més escoltat

Famosos

Publicar una cançó i un videoclip
Es tracta del single ‘Molts estius queden per viure’

Bona acollida
Com de costum, han triomfat entre el públic més jove 

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

| Ghost of Tsushima
Acció, història i aventura són els ingredients principals de Ghost of Tsushima, el nou 

videojoc que han fet els creadors de la saga inFamous. Diponible per a Play Station 4.

QUI SÓN?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

NO LLENÇAR...

Només es poden fer servir les barbacoes d’obra 
que tenen mataguspires i sistema de tancament

DEIXALLES

BARBACOES

EN CAS DE FOC

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

i OCI

Ara que ja hem descartat fer grans viatges lluny de casa
durant aquestes vacances d’estiu, els racons que tenim
a la vora es preparen per rebre més visites que mai. Re-

descobrir les muntanyes, boscos i parcs naturals de casa nos-
tra és un dels plans que més ve de gust fer després d’haver
viscut un confinament. Però l’afluència de gent, sumada a les
altes temperatures, pot fer augmentar el risc d’incendis.
Per protegir l’entorn natural (i a nosaltres mateixos), la Ge-

neralitat proposa diversos consells preventius a tenir en
compte a l’hora de fer una excursió. En primer lloc, cal recor-
dar que llençar burilles enceses o llumins mentre caminem o
conduïm és molt perillós, com també llençar coets, petards o
focs artificials. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer
servir si són d’obra i tenen mataguspires i un sistema de tan-
cament. Abans de marxar, hem de recollir totes les escombra-
ries i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada.
D’altra banda, en cas que un incendi ens sorprengui a

camp obert, ens n’hem d’allunyar en direcció contrària al vent
i, si podem, mullar un mocador i tapar-nos la cara per evitar el
fum. No ens hem de refugiar en pous ni en coves. 

Gaudir sense posar la natura en risc

Burilles enceses, llumins, coets, petards o focs artificials:
poden provocar grans incendis ràpidament 

Les claus

Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries 
i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada

Si hi ha un incendi, ens n’hem d’allunyar en direcció 
oposada al vent i tapar-nos la cara amb un mocador mullat 

EL CONSELL DE LA SETMANA
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