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PARETS pàg 12

Els paretans aclamen
Turull en el seu retorn 
a casa pel tercer grau

GRANOLLERS pàg 8

La Marea Pensionista exigeix
residències públiques

MARTORELLES pàg 14

La Festa Major del setembre
ja té cartell i programa

MOLLET pàg 10

Llum verda sense
consens al nou
barri del Calderí

FUTBOL pàg 20

‘ADN Barça’ amb 
un toc vallesà: Álvarez,
Altimira i Morales

El Sant Jordi d’estiu no compleix les expectatives pàg 3

Deslluït

78positiusdecoronavirus
a lacomarca l’últimasetmana
L’augment de casos de moment no repercuteix als hospitals vallesans, on hi ha molt pocs pacients ingressats pàg 18
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“No es nota l’eufòria ni la felicitat
que es respira durant les prime-
res hores de Sant Jordi ni tampoc
es veuen persones amb rams de
roses a les mans mentre passe-
gen”, deia ahir la presidenta de la
llibreria La Gralla (Granollers),
Eva Portell, a Línia Vallès. 

Aixecar-se amb una rosa, un
llibre, una emoticona d’un drac o
un feliç Sant Jordi desquadra
quan els carrers no estan plens de
parades de llibres, guarnits de
flors i de propostes culturals per
viure una de les diades més fes-
tejades a Catalunya. 

I és que sota un sol de juliol i
a més de 30 graus, aquest dijous
el Vallès Oriental es va despertar

per viure el Sant Jordi que la Co-
vid-19 es va endur. 

“No sembla que sigui Sant
Jordi. Està tot molt deslluït. Avui
és mercat setmanal a Granollers
i no podrem muntar les parades
de llibres fins a la tarda. Això fa
que la gent vagi molt perduda i no
s’adoni que avui és un dia espe-
cial. Tanmateix, amb la situació
sanitària actual era molt difícil fer
un Sant Jordi alternatiu a l’altu-
ra del tradicional”, comentava Lí-
dia Alonso, una venedora de la lli-
breria Carbó (Granollers), a Línia
Vallès.

Un Sant Jordi sense cues de
persones que esperen col·leccionar
una dedicatòria en el seu llibre pre-
ferit, sense música i sense con-
cursos d’escriptura. Portell expli-
cava que des de La Gralla van in-
tentar revifar el Sant Jordi alter-
natiu d’enguany. “Vam organitzar

un programa de signatures de lli-
bres amb convidats de renom ca-
talans que han estrenat les seves
obres recentment, com Pilar Ra-
hola o Toni Cruanyes, però la si-
tuació dels rebrots a Barcelona no-

més va permetre portar a terme
l’acte amb escriptors vallesans”, de-
tallava Portell, desanimada, espe-
rant que la jornada acabés sent
més participativa. Precisament
un dels artistes granollerins que va
poder participar en la signatura de
llibres de La Gralla és Esteve Plan-
tada, amb el seu nou poemari,

Troncal, que parla de natura, país,
llibertat i resistència. 

“La cosa està molt fluixeta”,
confirmava Carla Xavier, una de
les treballadores de la llibreria re-
ligiosa Santa Anna (Granollers),
que es troba en un dels espais
més privilegiats de la ciutat: una
capella datada del segle XIV a la
plaça de la Caserna.

Tant Portell com Alonso i Xa-
vier consideraven que havia sigut
una mala jugada haver d’esperar
que s’acabés el mercat setmanal per
muntar les seves parades de llibres
i tenien poques esperances diposi-
tades en aquest Sant Jordi d’estiu.

Els molletans tampoc es van
veure seduïts per la celebració
del Sant Jordi alternatiu. El pro-
pietari de la llibreria l’Illa (Mollet),
Carles Penya, tenia muntada la
seva parada des de primera hora.
“Hi ha molt poc moviment, però

és normal. No sé què s’espera d’un
23 de juliol, en el qual la majoria
dels veïns ja han marxat de va-
cances o estan pensant on anar a
refrescar-se”, raonava Penya. 

A Parets, el Sant Jordi també
es va viure descafeïnat. Una de les
treballadores de la llibreria l’E-
lefant (Parets), Alba Planas, mos-
trava la seva decepció respecte a
la jornada aLínia Vallès. “De mo-
ment no hem rebut cap visita fora
del que és habitual. Podríem dir
que la diada va fatal. Com que ja
ens ho imaginàvem vam decidir
muntar una petita parada dins de
la botiga”, relatava Planas. 

Amb tot, els esforços de la
Cambra del Llibre i el Gremi de
Floristes per intentar animar els
ciutadans a celebrar el Dia del Lli-
bre i de la Rosa sembla que dei-
xaran un mal sabor de boca entre
els llibreters vallesans.  

UnSant Jordidescafeïnat
» Els llibreters vallesans viuen un Sant Jordi derrotat per la calor i les ganes de vacances d’agost

» A Granollers les llibreries no van poder muntar les seves parades fins a la tarda a causa del mercat

“No sé què s’espera d’un
23 de juliol en el qual la
majoria dels veïns han
marxat de vacances”

24 de juliol del 2020
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Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 

Dos moments del Sant Jordi d'estiu a Granollers. Fotos: Ajuntament de Granollers



Opinió

| 4

líniavallès.cat 24 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

Muy buenas noticias.
El primer ensayo en

humanos de la vacuna
más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si us molesta que la
gent no faci cas, bus-

queu maneres eficients
de generar un clima de respecte col·lec-
tiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazari-
llodetormisme.

@AlbertLloreta

Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb

més trànsit turístic de l’a-
ny i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tan-
car teatres i cinemes perquè són un pe-
rill públic.

Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa

nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandè-
mia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

@semponspuig@lluciaramis@manuelansede

La lupa

per Xavier Huguet (Mollet en Comú)

Aigua i oli?

Era l’any 2010, a finals del segon tripartit,
quan la Generalitat va aprovar el Pla Di-
rector Urbanístic de la Línia Orbital Fer-
roviària, cosa que comportava fer la re-
serva de sòl per poder crear aquesta am-
biciosa infraestructura que havia d’unir
Vilanova i la Geltrú amb Mataró a tra-
vés de municipis interiors, entre ells Mo-
llet, sense passar per Barcelona.

Llavors es va dir molt que la creació
d’aquesta línia era la punta de llança del
nou model que havia de regir les noves
infraestructures ferroviàries al nostre
país: la Transversalitat (no
en va l’altre gran projecte de
l’època era l’Eix Transversal
Ferroviari entre Lleida i Gi-
rona). La idea era superar
l’hegemònic model radial,
que suposava que totes les
connexions havien de passar
per la congestionada i saturada ciutat
comtal, i començar a treballar per mi-
llorar la connectivitat dels grans muni-
cipis de la segona i tercera corona me-
tropolitana entre sí.

La vertebració del territori a través
de la creació de noves línies transversals
havia de fer un pas més l’any següent
(2011) amb la posada en marxa de la lí-
nia R8 (Granollers Centre – Martorell),
que no era altra cosa que obrir per fi al
servei de viatgers la línia Mollet – el Pa-
piol, estrenada el 1982 i que durant tres
dècades només va estar disponible per
al trànsit de mercaderies. Ara, per fi, els

i les estudiants de Mollet podien anar a
la UAB en 10 minuts i sense necessitat
de fer atzarosos transbords a Montcada.
Per fi les persones treballadores de
grans empreses com Boehringer (Sant
Cugat), Continental (Rubí), CELSA
(Castellbisbal) o SEAT (Martorell) po-
dien prescindir del cotxe i anar als seus
llocs de feina d’una forma directa i sos-
tenible.

La primera gerra d’aigua freda va ar-
ribar amb l’estrena de la línia: només un
tren per hora i sentit, amb el darrer ser-

vei a les 21 hores, fet que impossibilita-
va el retorn de qui tingués el torn de fei-
na vespertí habitual a les fàbriques, de
14 a 22 hores. La segona va ser les pre-
càries connexions amb la resta de línies
de Rodalies amb què es comunica a ban-
da i banda (pel nord, l’R2 cap a Sant Ce-
loni/Maçanet i, pel sud, l’R4 cap a Vi-
lafranca/el Vendrell). I per rematar tot
plegat, la manca d’intermodalitat de
les estacions per on circula: a Rubí no es
connecta amb la línia d’FGC que passa
per l’Hospital General de Catalunya,
mentre que a Sant Cugat es construïa
una nova estació d’FGC a Volpelleres,

que quedava a gairebé un quilòmetre de
la de Rodalies.

Doncs bé, una dècada més tard ens
trobem en la següent situació: no hi ha
notícies de la Línia Orbital Ferroviària,
que segueix agafant pols en un calaix del
departament de Territori per manca de
finançament (les obres havien de co-
mençar el 2011 per tal que pogués entrar
en funcionament el 2026). De l’Eix
Transversal Ferroviari ja ni en parlem.
I de l’R8, que sí que es va posar en mar-
xa, que se n’ha fet? Doncs un tren per

sentit cada 2 hores, amb el
darrer servei a les 20 hores...
Sense paraules.

L’R8 és l’única línia ac-
tiva de Rodalies que enca-
ra no ha recuperat el seu
horari habitual pre-confi-
nament. I no val l’excusa

que la UAB roman tancada perquè, a
diferència de l’R7, que presta el seu ser-
vei en funció dels horaris lectius d’a-
questa universitat, l’R8 té una fun-
cionalitat molt més àmplia i diversa
(interconnexió entre R2 Nord i R4 Sud
i pas per grans eixos industrials), i
sempre ha mantingut els mateixos
horaris durant tot l’any. Així doncs, el
mínim que podem fer actualment és
exigir als responsables de Rodalies que
els restableixin de manera immedia-
ta. Els molletans i molletanes que sí
que creiem en la transversalitat del
transport públic ho agrairem.

No hi ha notícies de la Línia Orbital 
Ferroviària, que segueix agafant pols 

en un calaix del departament de Territori 

Corporatiu

Línia Vallès
certifica 10.500

exemplars setmanals
Les dades de PGD-OJD de 2019 certifi-
quen la bona salut de la xarxa de periò-
dics de proximitat Línia. De les 19 edi-
cions destaca la difusió mitjana del set-
manari Línia Vallès, que celebra els 20
anys d’existència amb una de les difu-
sions més altes de la comarca del Vallès
Oriental: 10.467 exemplars que es distri-
bueixen tots els divendres.

La certificació de PGD també destaca
la forta implantació de Línia als distric-
tes de Barcelona, amb els dos quinzenals
històrics Línia Sants (amb un acumulat
de 12.200 exemplars mensuals) i Línia
Les Corts (amb 5.899 exemplars per
edició). Per la seva part, Línia Eixample,
amb 5.008 exemplars certificats, és el
primer setmanari en la història del dis-
tricte central de Barcelona. En sis dels
deu districtes de la capital, Línia ja és
l’única capçalera de proximitat.

Fora de la ciutat de Barcelona també
destaquen les xifres de les dues edicions
de Línia Nord. Al Barcelonès Nord, i
amb 9.058 exemplars de tiratge mitjà, el
setmanari és l’única publicació auditada
a Badalona, Sant Adrià, Montgat i Tiana.
Per la seva banda, l’edició del Montserra-
tí certifica 9.104 exemplars quinzenals.

63 EXPOSITORS
Amb l’objectiu d’incrementar la visibili-
tat de les publicacions Línia, el Grup
Comunicació 21 està en plena fase d’im-
plementació d’un ambiciós pla d’exposi-
tors distribuïts en mercats, centres cí-
vics, biblioteques, gimnasos, estacions
de tren i alguns supermercats. Actual-
ment ja hi ha ubicats 63 expositors i el
pla de negoci contempla arribar als 200
a finals d’any.

Davant la crisi sanitària, els exposi-
tors permeten una distribució neta, or-
denada i adaptada a les circumstàncies.
En aquests moments, Línia ja és l’em-
presa editora de publicacions gratuïtes
amb més expositors de Barcelona i l’à-
rea metropolitana.
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‘ADN Barça’ amb un toc vallesà: Alex 
Álvarez, Jordi Altimira i Rubén Morales1

2
Els paretans aclamen Jordi Turull 
en el seu retorn a casa

La construcció del nou barri 
del Calderí a Mollet no admet raons

Els marxants de Mollet 
boicotegen l’Ajuntament

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

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.

Les millors
perles

Es disfressen com els personatges de la pel·lícula La taronja me-
cànica i surten al carrer durant la nit per escopir als poms de les
portes i als intèrfons dels edificis, amb l’objectiu de contagiar el

coronavirus. Està passant aquests dies al barri del Trastevere, a
Roma, segons denuncien diversos mitjans italians.

Les paraules d’una infermera de l’Hospital Vall d’Hebron,
Aroa López, han fet la volta al món. El director de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha citat

recentment una part de l’emotiu discurs que aquesta professio-
nal va pronunciar durant el funeral d’estat a Madrid.

Una senyora troba una parella mantenint relacions sexuals al
carrer i els atura colpejant-los amb un pal de fusta. Ha passat
a Rússia, on la càmera de seguretat d’una casa propera al lloc

dels fets va gravar aquesta situació, deixant com a resultat un vídeo
que ja s’ha fet viral a les xarxes socials d’arreu del món.

Troben una espècie de panerola gegant que pot arribar als
50 centímetres i que té 14 potes. Es tracta d’una criatura
que viu a les profunditats de l’oceà i que ha estat detecta-

da per un equip d’investigadors de la Universitat Nacional de
Singapur a la província de Java Occidental, a Indonèsia.

Un jove palestí s’ha enfilat a la finestra d’un hospital per aco-
miadar-se de la seva mare, de 73 anys, que estava ingressada
per coronavirus amb pronòstic greu. La dona, que estava

aïllada en una habitació, ha mort poc després que el seu fill li hagi
donat l’últim adeu a través del vidre de la finestra.

A les xarxes

@RebecaCarranco: Marsé muere en días
de calor y fiestas mayores de pueblo, de
playa y amores de verano, como si fuera
‘Últimas tardes con Teresa’...

@punsix: Comença el judici a la Mesa del
Parlament del 2017 i a l’exdiputada Mireia
Boya. La Fiscalia demana 20 mesos d’inha-
bilitació per desobediència greu i 30.000 €.

#JudiciALaMesa

@Suanzes: La UE tiene Presupuesto para
2021-2027 y un Plan de Recuperación de
750.000 millones, con 390.000 millones
en transferencias.

#AcordEuropeu #MorJuanMarsé

Safata d’entrada

El ple de l’Ajuntament de Mollet
ha aprovat una modificació del
Pla General d’Ordenació Urba-
nística (POUM) en l’àmbit del
Calderí, que afecta una àrea de
prop de 300.000 m2, que suposa
la destrucció irreversible del que
és el darrer espai agrícola vincu-
lat a la trama urbana de la ciutat.

El fet que el govern municipal
i els seus socis hagin utilitzat una
modificació del POUM, esquivant
la inclusió a la tramitació del nou,
denota clarament la seva voluntat
de sostraure aquest projecte del
debat social imprescindible per
conduir-lo per la via ràpida i dels
fets consumats. 

La destrucció de l’espai del
Calderí és un atemptat contra el
patrimoni agrícola i natural dels
molletans i molletanes, la magni-
tud de la qual no podem encara
imaginar. Es tracta d’una opera-
ció al servei dels interessos espe-
culadors del poderós Consorci de
la Zona Franca, propietari de la
majoria dels terrenys que pretén
“entatxonar” encara més la ciutat
amb un nou macrobarri per a
més de 4.000 persones, agudit-
zant la seva densificació, conta-
minació i problemes de mobilitat
i amenaçant la qualitat de vida
d’un municipi que amb prou fei-
nes cobreix les demandes de ser-
veis de la població actual.

La CUP Mollet hem presentat
al·legacions contra aquesta au-
tèntica barbàrie especuladora,
malgrat que com sol passar amb
aquest ajuntament han estat des-
estimades sense cap justificació
ni comunicació. Però les al·lega-
cions són només el primer pas de
la batalla social que vindrà per
evitar un Mollet encara més mas-

Salvem el Calderí!
per Txus Carrasco (CUP Mollet)

sificat, contaminat i amb ser-
veis més escassos i precaris.

Mentre alguns s’abonen a
recollir premis de “Vila Flo-
rida”, es descuiden de recollir-
ne d’altres, com el que es me-
reix per ser la setena ciutat de
Catalunya en  nombre de pisos
buits. L’excusa de la necessitat
d’habitatge per destruir el Cal-
derí cau pel seu propi pes quan
s’observa que avui ja hi ha a
Mollet més pisos buits propie-
tats de bancs i entitats finance-
res que tot l’habitatge públic de
promoció municipal que s’ha
previst fer al Calderí.

L’operació destructiva pi-
vota sobre un informe de soste-
nibilitat ambiental insostenible
que pretén justificar el seu mo-
del de creixement urbanístic ex-
pansiu, en total contradicció
amb el que defensa la mateixa
Llei d’Urbanisme de Catalunya.

La història jutjarà als res-
ponsables dels partits (PSC, Po-
demos, C’s i JxCat) que han do-
nat suport o s’han inhibit
davant la destrucció del Calderí,
un dels pocs connectors biolò-
gics que queden entre Gallecs i
el riu Besòs, de la darrera zona
agrícola consolidada i connec-
tada amb el teixit urbà i davant
la temeritat de construir un nou
macrobarri en una zona catalo-
gada com a inundable en tots
els plans d’emergències.

Els “jutges” de la cort muni-
cipal sentencien a mort un dels

espais amb més valor ecològic i
paisatgístic de la ciutat,  inclòs a
la Unitat de Paisatge de la Plana
del Vallès del Catàleg de Pai-
satge de la Regió Metropoli-
tana, que dona pas i alimenta-
ció a moltes espècies protegides
o en perill d’extinció i extermina
tot un patrimoni d’activitat
agrícola  tan necessària com l’a-
ire que respirem, furtant a les
generacions futures el seu dret
a disposar i gaudir d’aquest va-
luós patrimoni.

No es pot negar que la his-
tòria ens recorda en molts as-
pectes l’operació franquista per
urbanitzar Gallecs i construir
una macro-ciutat per a més de
100.000 habitants. Encara que
ni dimensions ni l’època puguin
ser comparables, els interessos
i els arguments tenen molt en
comú. Llavors, la mobilització
popular i el treball unitari van
acabar amb la preservació de la
major part d’aquest espai.

La lluita per preservar un
“Calderí Verd i Agrícola” co-
mença ara. Cal fer saber als mo-
lletans i molletanes el que està
en joc, el que podem perdre.
Mollet no s’ho pot permetre,
per això és l’hora de prendre
partit, és l’hora de tornar-se a
aixecar per defensar cada pam
de terra, que no volem conver-
tida en asfalt i ciment. Afrontar-
ho units, des de la mobilització
popular, serà la llavor de la vic-
tòria. Visca la terra! 
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Granollers

SOCIETAT4“La gent s’oblida
amb facilitat de les lluites que
emprèn. Quan la televisió ens
deixa de recordar que és el mo-
ment d’aplaudir, quedem ben
pocs al carrer”, lamenta el por-
taveu de la Marea Pensionista
del Vallès Oriental i Osona, Raúl
Vélez, a Línia Vallès. 

La Marea Pensionista de Gra-
nollers i l’entitat Veu i Memòria
van concentrar-se aquest di-
lluns a la plaça de la Porxada per
reclamar la creació de residèn-
cies públiques al Vallès Oriental;
entregar una carta amb totes
les seves peticions a l’alcalde i de-
dicar un minut de silenci en re-
cord a les víctimes de la Covid-
19 durant la pandèmia. 

“Convidem l’alcalde de Gra-
nollers, Josep Mayoral, a com-
prometre’s a tractar dignament
les persones grans amb serveis
públics de qualitat i respectant
la seva voluntat; a reivindicar
una mort digna i acompanyada;

a reconèixer públicament el
personal del Servei d’Atenció
Domiciliària i el de les residèn-
cies; a sol·licitar transparència
sobre la gestió de la Covid-19 a
les residències vallesanes i a
defensar l’aposta per la gestió
pública”. “També a reclamar el
dret de les persones residents a
rebre una assistència mèdica de
la sanitat pública amb totes les
garanties i a recuperar el dret a

les famílies a poder-se comuni-
car de manera regular amb els
seus familiars que viuen a les re-
sidències vallesanes”, assenya-
la la missiva adreçada al batlle
de la ciutat. 

Tant la Marea Pensionista
com l’entitat Veu i Memòria
consideren de caràcter urgent la
creació de centres públics per a
la gent gran al Vallès Oriental,
que ara mateix només en té dos. 

La concentració a la Porxada d’aquest dilluns. Foto: Marea Pensionista

La Marea Pensionista exigeix
residències públiques al Vallès
» Les entitats vallesanes reclamen un tracte digne per a la gent gran

» Avisen que lluitaran fins a aconseguir una bona sanitat pública 

Segur que tomba, tomba,
tomba... a la Porxada

POLÍTICA4“Fem-la caure”. Una
pancarta gegant amb aquest es-
lògan i un dibuix d’una corona
lluïa aquest dimarts al bell mig
de la plaça de la Porxada. 

Granollers ha estat un dels
municipis on Òmnium Cultural
va desplegar les seves pancartes
gegants en contra de la visita dels
Reis a Poblet. L’acte al monestir
de Poblet estava emmarcat en
una gira organitzada per la Casa
Reial per donar suport a les víc-
times que han perdut la vida du-
rant la pandèmia. “Catalunya
no té Rei. Avui diem #Corona-

ciao al Borbó”, piulava Òmnium
Vallès Oriental, amb una foto-
grafia de la pancarta estesa al te-
rra de la Porxada. 

Paral·lelament, milers de
manifestants es van adreçar a la
Conca de Barberà per mostrar el
seu rebuig a la monarquia i pro-
testar contra la visita llampec
dels Reis. Les manifestacions
convocades per Òmnium Cul-
tural, l’ANC i els CDRs van aca-
bar amb una persona detinguda
que ha estat acusada de desordre
públic, robatori amb violència i
atemptat contra l’autoritat. 

Granollers no defalleix
després de la pandèmia

SOCIETAT4Granollers ja ha pre-
sentat el Pacte de ciutat per re-
cuperar-se econòmicament i so-
cialment després de la pandèmia
de la Covid-19. 

Aquest dimecres, al pati del
Museu de Ciències Naturals la
Tela, l’Ajuntament granollerí
presentava el Pacte de ciutat, que
té com a objectiu solucionar els
problemes estructurals que ha
deixat la crisi sanitària i com a
premissa “cercar el benestar i la
igualtat d’oportunitats” de tots
els veïns. El Consell de Ciutat
considera que el consistori ha de

convertir-se en un actor clau en
aquests moments “perquè és
l’administració més propera a la
ciutadania”. 

El Pacte de ciutat demana un
compromís col·lectiu per recu-
perar el dinamisme econòmic i
social de la ciutat i defineix sis ei-
xos a seguir: situar les persones
al centre; promoure una ciutat
amb valors; treballar per un
Granollers sostenible; reforçar el
model de ciutat educadora i
cultural; promoure la dinamit-
zació econòmica i fomentar la
connectivitat digital.     

(Parèntesi) o la programació
cultural per al mes d’agost 

CULTURA4Les entitats de cultu-
ra popular, les colles dels Blancs
i Blaus i l’Ajuntament de Grano-
llers porten diversos mesos tre-
ballant conjuntament en una tau-
la per dinamitzar la cultura a la
ciutat en aquests moments tan
complicats. 

(Parèntesi) és la nova progra-
mació cultural que ha presentat el
consistori granollerí per animar el
mes d’agost. La programació té
una mirada local, busca crear es-

pais de retrobament i vol contri-
buir a reactivar el món cultural a
Granollers. És per això que les ac-
tivitats que se celebraran durant
el mes d’agost les promouran ar-
tistes vallesans. (Parèntesi) comp-
tarà amb una trentena d’actes
que respectaran les normes  sa-
nitàries. “Ara el més senzill és pa-
rar, però el que toca és fer un exer-
cici de valentia i seguir enda-
vant”, deia el batlle Mayoral du-
rant la presentació del programa.

Educació | Aposta per l’institut Celestí Bellera
El Departament d’Educació preveu invertir 5 milions d’euros 

per reformar i ampliar l’institut Celestí Bellera. Amb aquesta inversió 
es pretén fer créixer el centre amb una nova línia d’ESO i de Batxillerat.  
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POLÍTICA4Sense precs, sense
escoltar altres opinions ni plan-
tejaments externs. L’Ajuntament
de Mollet ha aprovat, a la sessió
plenària d’aquest dilluns, la mo-
dificació del pla del Calderí per ti-
rar endavant la construcció d’un
nou barri a la ciutat. Amb els vots
a favor de l’equip de govern (PSC
i Podem) i de Ciutadans s’ha
donat llum verda al projecte per
urbanitzar l’última zona agríco-
la de Mollet que queda sense
construir –amb 30 hectàrees de
conreus enmig de polígons in-
dustrials–. 

L’oposició i les associacions
veïnals molletanes han desco-
bert que el futur d’aquest terreny
estava dat i beneït després de
més de vint anys de lluita i precs
d’entitats ambientalistes, com  el
de la Lliga per a la Defensa del Pa-
trimoni Natural (DEPANA), per-
què es protegeixi la flora i la fau-
na del Calderí. “L’única peça ur-
banitzable que queda a la ciutat no

s’inclou en el procés de debat del
nou planejament de Mollet, és
una incongruència”, reiteraven
els grups municipals d’Ara Mollet
ERC i Mollet en Comú mentre de-
manaven que la tramitació del
Calderí s’inclogués en el disseny
del nou POUM de la ciutat. 

La regidora d’Ara Mollet
ERC Marta Vilaret mostrava el
seu rebuig a la construcció acce-
lerada del nou barri i recordava

que no portar a debat el futur del
Calderí estava “hipotecant un es-
pai natural per a les pròximes ge-
neracions”. La portaveu dels co-
muns, Marina Escribano, qües-
tionava la necessitat de construir
1.329 habitatges. “No s’han acre-
ditat necessitats demogràfiques
per fer un creixement tan gran. Es
podria construir un nou barri
d’una manera sostenible i res-
ponsable”, concloïa.

Els regidors durant la sessió plenària d’aquest dilluns a Mollet. Foto: Aj. Mollet

La construcció del nou barri 
del Calderí no admet raons

» L’equip de govern, amb el suport de Cs, hi dona llum verda 
» L’oposició demanava discutir el projecte al nou POUM

La pediatria de Mollet es
concentra al CAP Plana Lledó
SANITAT4Fa dues setmanes Lí-
nia Vallès informava que els
molletans estaven preocupats
davant la possible concentració
de les consultes de pediatria al
CAP Plana Lledó. Fins abans de
la crisi, els més menuts podien vi-
sitar-se als dos centres d’atenció
primària de la ciutat: el CAP
Pantiquet i el de Plana Lledó.

Ara, les pors dels molletans
s’han confirmat i la recollida de
signatures que va proposar una
veïna perquè no traguessin la pe-
diatria de Pantiquet no ha arri-
bat a temps: el CAP Plana Lledó

absorbirà totes les visites infan-
tils de Mollet. 

El Departament de Salut ha
confirmat que el servei de pe-
diatria es traslladarà a partir del
3 d’agost al CAP Plana Lledó,
amb un únic equip de 18 profes-
sionals (set metges, vuit infer-
meres i dos administratius). 

Aquest canvi forma part d’un
procés de transició cap a un nou
model organitzatiu de l’atenció
primària. “Estan aprofitant la
pandèmia per reduir-nos els ser-
veis públics?”, es pregunta una
veïna per Facebook. 

Mollet s’ho repensa i suspèn
les activitats culturals al carrer

CULTURA4Després de conèixer
la cancel·lació del Festival l’Arle-
quí, el sector cultural molletà ha
rebut un cop encara més dur
quan l’Ajuntament de la ciutat ha
comunicat que s’anul·len les ac-
tivitats culturals programades a
l’espai públic entre juliol i agost. 

Molts d’aquests esdeveni-
ments formaven part del pro-
grama alternatiu de la Festa Ma-
jor d’enguany. “Davant la situa-
ció d’incertesa que seguim vivint,
el Comitè d’Emergències de l’A-
juntament de Mollet ha decidit
suspendre les activitats cultu-

rals previstes a l’espai públic com
a mesura de prudència per evitar
aglomeracions”, han explicat des
del consistori molletà. 

Les colles dels Morats i dels
Torrats s’han vist molt afectades
per la notícia, ja que eren les prin-
cipals organitzadores del pro-
grama alternatiu de la Festa Ma-
jor. El cap de colla dels Morats,
José López, explica aLínia Vallès
que  han hagut de “refer un altre
cop el programa” i que, per sort,
l’Ajuntament els ha ofert la pos-
sibilitat de fer les activitats exte-
riors als patis de les escoles. 

Els marxants munten 
les parades amb resignació

POLÈMICA4Ja fa setmanes que
la majoria dels paradistes del
mercat no alimentari dels dimarts
de Mollet viuen immersos en un
estira-i-arronsa amb el consisto-
ri per aconseguir una ubicació
adequada per al seu negoci. 

Després de passar-se més de
tres setmanes sense muntar,
aquest dimarts el mercat ha
comptat amb aproximadament
un 80% de les parades habi-
tuals. Tanmateix, els marxants

han deixat clar que seguiran fent
pressió fins a aconseguir tornar
al centre de la ciutat. D’altra ban-
da, al ple de dilluns, el regidor
d’Ara Mollet ERC Oriol López
va demanar que “es pari de jugar
amb les vides dels 300 paradis-
tes” i que s’estableixi “un diàleg
directe amb els marxants, sense
comunicats  ni notes de premsa”. 

Sigui com sigui, per part de
l’Ajuntament es preveu mantenir
la nova ubicació. 

Solidaritat | Frank Blanco dona 15.000 euros al Banc d’Aliments
El conegut periodista molletà Frank Blanco va participar en l’edició solidària 

del programa de televisió El Cazador de TVE aquest dimarts. Dels 46.000 euros 
del premi, Blanco ha decidit donar-ne 15.333 al Banc d’Aliments de Mollet. 
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POLÍTICA4“Si el tercer grau és a
canvi de renunciar a les meves
conviccions polítiques, no ho
faré”. Amb aquestes paraules
l’exconseller Jordi Turull agraïa el
suport dels més de 300 paretans
que el van sortir a rebre entre
aplaudiments divendres passat, el
dia que sortia de la presó amb per-
mís de tercer grau.

Turull va ser rebut amb molt
escalf per part dels veïns del seu
municipi natal en un acte de ben-
vinguda, on el virus i les distàncies
de seguretat no van permetre que
hi haguessin les abraçades i les en-
caixades de mans habituals. 

Des del balcó de l’Ajuntament
paretà, Turull va adreçar-se als
veïns per agrair la rebuda, la llui-
ta, la participació durant els actes
per condemnar l’empresonament
dels líders polítics i el constant su-
port durant el procés judicial. “El
tercer grau no és cap regal ni
tampoc és el final d’un conflicte
polític que és molt més gran del
que estem patint els presos polí-
tics”, lamentava Turull, el qual va
ser molt crític amb l’actuació de la

Fiscalia i va acusar-la de procedir
“amb ànims de revenja i escar-
ment, amb una actitud més prò-
pia d’un tribunal d’ordre públic
que no pas d’un país democràtic”.
És per això que Turull va alenar el
poble paretà a seguir lluitant i va
assegurar que  l’actitud de l’estat
“no atemorirà” els líders inde-
pendentistes condemnats. 

“Després de 880 nits a la pre-
só, Jordi Turull ha tornat a casa
però continua sense tenir la ple-
na llibertat. Tarda d’emocions,
de retrobaments i d'un clam a fa-
vor de la justícia, la llibertat i els
drets civils del poble català”, piu-
lava el batlle Jordi Seguer després
de l’acte de benvinguda a Turull.
Una tarda que no s’oblidarà.

Jordi Turull durant l’acte de benvinguda amb la mà al cor. Foto: Jordi Seguer

Els paretans aclamen Turull 
en el seu retorn a casa 

Parets se suma a la lluita
contra els habitatges buits

SOCIETAT4Fa anys que enti-
tats com la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) lluiten
contra la situació en la qual es
troba l’habitatge a Catalunya:
preus desorbitats, habitatges
buits i manca de lloguers socials. 

És per això que Parets ha fet
un pas endavant i ha portat al Ple
municipal, que s’estava cele-
brant durant el tancament d’a-
questa informació, la creació
d’un registre municipal que con-
troli els immobles desocupats
amb caràcter permanent. De
fet, es tracta d’una mesura que ja

es va aprovar durant la Junta de
Govern celebrada el 25 de juny. 

La regidora d’Habitatge de
l’Ajuntament paretà, Montse-
rrat Folguera, explicava que l’ob-
jectiu del registre d’habitatges
desocupats “és incentivar el llo-
guer, augmentar la borsa de pi-
sos assequibles i fomentar l’ús
social dels habitatges desocupats
al municipi”. Per això, la creació
d’aquest registre permetrà fer un
recàrrec del 50% sobre l’Impost
de Béns Immobles als propieta-
ris dels habitatges que es trobin
desocupats indefinidament. 

Equipaments | El centre de dia Pedra Serrada reobrirà?
Durant el tancament d’aquesta edició, el Ple de Parets votava si es permet que 

la Fundació Sanitària Mollet faci unes obres per separar la residència i el centre 
de dia Pedra Serrada per així poder obrir, sense risc, el centre de dia el setembre.
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Martorelles | Sant Fost

Una quarantena d’aspirants
a les places de Policia Local

SANT FOST4La situació sani-
tària no ha impedit la celebració
de les proves d’accés al cos de
Policia Local de Sant Fost. De fet,
dimarts va començar el procés
de selecció dels futurs agents
amb l’examen teòric, al qual
van presentar-s’hi una quaran-
tena de persones, tot i que l’A-
juntament havia rebut prop d’un
centenar d’inscripcions.

Majoritàriament homes (el
tant per cent de dones que van
fer l’examen no arribava al 15%),
van respondre les preguntes del
test al Pavelló 2 seguint estrictes

mesures de seguretat, complint
el distanciament social (en
aquest cas, entre les taules i les
cadires) i portant la mascareta
posada en tot moment.

La segona part de les proves
d’accés, la de les proves físi-
ques, se celebra aquest matí al
Camp Municipal de Futbol. 

Quan es tinguin els resultats,
les dues millors puntuacions
tindran plaça al cos, mentre que
les 10 millors notes següents
entraran a formar part de la
borsa que la direcció de la poli-
cia tindrà per fer substitucions.

CULTURA POPULAR4Encara fal-
ta un mes llarg perquè se celebri
(serà entre els dies 8 i 13 de se-
tembre), però la Festa Major de
Martorelles ja té cartell i progra-
ma. Abans-d’ahir la vila va fer
l’acte de presentació del disseny
i de tots els actes d’una edició
marcada per les mesures de se-
guretat sanitària: tots els actes es
faran en tres únics llocs (Car-
rencà, la plaça El·líptica i la pis-
ta annexa del pavelló), serà obli-
gatòria la compra d’entrada prè-
via i no hi haurà fira ni barres.

La seva celebració, però, no
es pot assegurar al 100%. “Som
molt conscients de la situació,

volem fer la Festa Major i per
això l'hem programat, però en el
cas que no es pugui fer, no es

farà”, va explicar la regidora de
Cultura, Mònica Garcia.

El cartell d’enguany és obra
de l’il·lustrador martorellesenc
Xavi Mira. Les circumstàncies
han fet que l’Ajuntament no
convoqués enguany el Concurs
per dissenyar aquest cartell i
optés per demanar-lo a un artista
del poble potenciant així la cul-
tura i el talent local, com vol fer
també en altres àmbits.

CANVIS EN EL FOSTFESTIVA’T
De la mateixa manera, l’Ajunta-
ment de Sant Fost ha anunciat al-
guns canvis en la programació del
Fostfestiva’t, la programació cul-
tural alternativa a la Festa Major.

Així, el Sopar de carrer que
s’havia de fer aquesta nit, i les
Sorpreses matineres, previstes
per a demà i diumenge, s’han sus-
pès. Eren les activitats que havien
de reunir més veïns.

El cartell d’enguany és obra de Xavi Mira. Foto: Aj. de Martorelles

La Festa Major de Martorelles
ja té cartell i programa

Urbanisme | No veïnal a un hotel de luxe a Martorelles
Veïns de Martorelles, constituïts com a Associació en Defensa del Patrimoni, han

mostrat el seu rebuig a la possible reconversió de la masia de Can Puig en hotel
de luxe. La propietat de l’edifici estaria negociant la venda a un inversor americà.

La regidora de Cultura
va dir que si s’ha de
suspendre per la Covid,
la festa no se celebrarà

Els aspirants van mantenir la distància de seguretat. Foto: Aj. de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

El Mosso que punxava rodes
no haurà d’entrar a la presó

MONTMELÓ4La condemna del
jutjat no ha estat elevada (dos anys
de presó) i finalment el Mosso veí
de Montmeló que va ser detingut
i suspès de les seves funcions a fi-
nals del 2017 per punxar les rodes
d’una cinquantena de camions
que circulaven per l’AP-7 no hau-
rà d’entrar a cap centre peniten-
ciari. La Fiscalia havia demanat
una pena de sis anys.

L’agent va ser descobert per
una gravació en la qual se’l veia
col·locant objectes com una
planxa amb claus i objectes pun-
xeguts al tram de l’autopista

que hi ha a tocar del poble. Tot
i que en un primer moment es va
creure que les punxades eren la
conseqüència de la pèrdua de
part de la càrrega d’un dels ca-
mions, pocs dies després va que-
dar clar que aquests episodis no
havien estat accidentals.

El policia, que aleshores te-
nia 51 anys, va ser apartat del
servei després que se li obrís un
expedient disciplinari. La justí-
cia també el va inhabilitar, li va
retirar el carnet de conduir i li va
retirar el passaport, impedint-li
que abandonés el país.

MONTORNÈS4A finals de la
setmana passada l’Ajuntament
de Montornès va publicar una
nota explicant que la disminució
de la freqüència del reg de dife-
rents zones verdes de la vila
respon a una sèrie d’accions que
es fan per prevenir l’aparició de
brots de legionel·la. 

De fet, la detecció de dos ca-
sos al poble durant el mes de fe-
brer va fer que el departament de
Salut Pública del consistori hagi
treballat de forma conjunta amb
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya per estar a sobre i pre-

venir altres possibles casos en to-
tes les instal·lacions que estan
considerades de risc.

El govern municipal va ex-
plicar que, en la majoria de casos,

les zones verdes del poble tenen
un sistema de reg per aspersió,
que fa que l’aigua es polvoritzi.
Una d’aquestes és la zona de jocs
d’aigua de la Pau Picasso (segons
el consistori, està catalogada com
de menor probabilitat de proli-
feració i dispersió de legionel·la),
que tornarà a estar en marxa
quan s’acabin de fer les petites ob-
res i millores necessàries.

Precisament aquestes obres,
que també s’estan fent en altres
espais de Montornès, també són
la causa, segons l’Ajuntament, de
l’endarreriment de la seva en-
trada en funcionament.

Des del govern municipal as-
seguren que també s’està buscant
alternatives al sistema de reg per
aspersió, tot i que se seguirà fent
el manteniment de la xarxa.

La zona de jocs de la plaça de Pau Picasso. Foto: Aj. de Montornès

Redueixen el reg a les zones
verdes per prevenir la legionel·la

Montornès | Reconeixement per a tres projectes locals
Tres projectes impulsats per la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament

de Montornès s’han inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals 
de Catalunya. Així, ja hi ha quatre projectes locals que han rebut la distinció.

Es van detectar dos
casos fa més de mig
any i es treballa perquè
no n’hi hagi cap més
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La Llagosta | Santa Perpètua

Santa Perpètua ajorna
l’homenatge que feia avui

SALUT4El Comitè d’Emergèn-
cies de Santa Perpètua va decidir,
fa uns dies, posposar l’acte d’ho-
menatge que avui s’havia de fer
per recordar les víctimes del co-
ronavirus i tothom qui, durant els
mesos que la pandèmia va col-
pejar amb més força, van conti-
nuar treballant. En funció de l’e-
volució de la pandèmia (i dels ca-
sos nous que es detectin al poble)
es concretarà una nova data.

L’alcaldessa, Isabel Garcia,
va explicar que les darreres dades
sobre l’impacte de la Covid-19 al

municipi són preocupants i que
el primer que cal fer ara és vetllar
per la salut. “Un acte així, al car-
rer, no és fàcil de controlar i
hem preferit prevenir, ser res-
ponsables i suspendre’l davant la
situació actual”, va dir.

Garcia va tornar a recordar la
importància de complir les me-
sures dictades per Salut. “És vital
que tothom porti la mascareta ben
posada, mantingui la distància so-
cial i es renti les mans sovint: ho
hem de fer per cuidar-nos i per
cuidar dels altres”, va concloure.

LA LLAGOSTA4El Ple de l’A-
juntament de la Llagosta va apro-
var, en una sessió extraordinària
celebrada abans-d’ahir, un pres-
supost anual d’11,3 milions d’eu-
ros. Aquest punt de l’ordre del
dia va tirar endavant gràcies als
vots de tots els regidors, del go-
vern municipal i de l’oposició,
tret dels de la Llagosta en Comú,
que es van abstenir.

“És el pressupost per a la gent
que ho està passant malament,
és el pressupost de la responsa-
bilitat i de la concilia ció política”,
va dir l’alcalde, Óscar Sierra,
satisfet per haver pogut tirar
endavant els comptes. “No ens

aturarem en la millora de la
Llagosta, però ara cal sobreviu-
re a la pandèmia”, va afegir.

La veu crítica va ser la dels
comuns, que a través de la seva
portaveu, Eva Miguel, van dir
que “no respon a les necessitats
actuals i arriba tard”, tot i que
Miguel va dir que l’abstenció
del seu grup significa “un vot de
confiança” al govern de Sierra.

En el marc del Pacte per a la
Reconstrucció, el pressupost
destinarà 100.000 euros per
ajudar al comerç local en les
despeses de la compra d’equips

de protecció individual o ade-
quació de locals, uns altres
100.000 euros a la lluita contra
l’atur i a la creació de llocs de tre-
ball i 100.000 més a l’àmbit del
benes tar social, per tal de refor-
çar partides ja existents davant
del previsible increment de sol·li-
cituds i necessitats a cobrir. 

Una altra inversió prevista
per a la recta final de l’any és el
canvi de la gespa del Camp de
Futbol Joan Gelabert.

Un moment del ple de dimecres. Foto: Aj. de la Llagosta

Llum verda a un pressupost
anual d’11,3 milions d’euros

Sancions | Multes per no portar mascareta
La Policia Local de la Llagosta ja ha hagut de multar 13 veïns
per anar pel carrer sense la mascareta posada. La sanció que
s’imposa per incomplir aquesta normativa és de 100 euros.

Tots els grups van votar
a favor dels comptes
excepte els comuns,
que es van abstenir
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ECONOMIA4Diferents pobles
de la comarca rebran crèdits per
poder fer inversions després de
signar acords amb la Diputació.
Els darrers que es beneficiaran
d’aquest acord amb l’ens són les
Franqueses, Parets i Vilanova.

Les Franqueses rebrà dos
milions d’euros, l’Ajuntament
de Parets una xifra superior als
910.000 euros i el consistori vi-
lanoví disposarà d’una xifra pro-
pera als 600.000 euros.

Crèdits de la
Diputació per a
diversos pobles

JUSTÍCIA4L’Observatori Con-
tra l’Homofòbia va anunciar, ahir
al migdia, que l’Audiència de
Barcelona ha decretat l’ingrés
immediat a presó del líder del Pi-
lla pilla, un grup de sis persones
que va vexar públicament tres ho-
mosexuals a Granollers i les Fran-
queses a finals del 2013.

El jutjat penal número 2 de
Granollers va condemnar-lo a
cinc anys i mig de presó a finals
de l’any passat.

Ingrés imminent
a la presó del líder
del ‘Pilla pilla’

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment ha comprat el local de la pla-
ça Catalunya ocupat en part per
l’Escola Bressol el Gegant del Pi.

Es tracta d’uns baixos, els del
número 10 de la plaça i del 13A
del carrer del Terme, que el
consistori ha anunciat que re-
formarà i que serviran per am-
pliar l’oferta educativa que exis-
teix actualment en aquest barri
de les Franqueses.

Bellavista tindrà
un nou espai per 
a usos educatius

CULTURA POPULAR4La Festa
Major de Canovelles ha convo-
cat, per primer cop, un concurs
de guarniment de balcons, apa-
radors i façanes per reptar les ap-
tituds decoratives de la ciutada-
nia. El certamen se celebrarà fins
dilluns vinent.

De la mateixa manera, l’A-
juntament ha anunciat que el
concurs de truites (la 16a edició)
passarà a celebrar-se de forma
íntegra a Instagram.

Canovelles
premiarà el balcó
millor guarnit

CULTURA4Entre avui i diu-
menge arribaran a la seva fi els
cicles Cinema rebel a la fresca i
Cultura als parcs, les primeres
activitats culturals amb públic
organitzades des de l’inici de la
pandèmia del coronavirus.

Mustang, de Deniz Gamza,
serà la pel·lícula que es podrà
veure a dos quarts de 10 d’a-
questa nit, mentre que demà
passat serà el torn de l’especta-
cle Hats, a les 7 de la tarda.

L’Ametlla tanca
els seus dos cicles
de cultura estival

LA ROCA4Comissions Obreres
ha denunciat l’acomiadament
d’una treballadora i membre del
comitè d’empresa de l’empresa
Hydro Extrusion de la Roca, ar-
gumentant una reorganització
de la companyia.

CCOO denuncia que es trac-
ta d’una mesura antisindical, ja
que aquesta suposada reorga-
nització implica només la de-
saparició d’un sol lloc de treball.

Denuncien
l’acomiadament
d’una treballadora

SALUT4Les darreres dades de
Salut, publicades abans-d’ahir,
deixen un saldo total de 78 casos
positius de coronavirus a la co-
marca l’última setmana. Això
significa un augment conside-
rable (més del doble) respecte
del període de set dies anterior,
quan al Vallès Oriental es tenia
constància de 33 casos.

Tot i això, la situació a la co-
marca continua considerant-se
controlada, ja que en cap àrea bà-
sica de salut s’ha detectat un
augment de casos igual o superior
a 10 durant la darrera setmana.
Només a Santa Perpètua –mu-
nicipi veí inclòs en el recompte–
s’ha assolit aquesta xifra.

Sigui com sigui, les autoritats
sanitàries i polítiques seguei-
xen recordant la importància
de complir la normativa i portar
la mascareta posada, respectar la
distància de seguretat i rentar-se
les mans sovint.

10 INFANTS CONFINATS
Aquestes dades s’han conegut
dies després que una desena de
joves d’un casal de Granollers ha-

gin hagut d’aturar les seves ac-
tivitats lúdiques i quedar-se con-
finats a casa per un cas positiu.
Després de fer les proves PCR
s’ha detectat que el positiu és
asimptomàtic i que la resta de
nens no tenen el virus.

SITUACIÓ ALS HOSPITALS
Per últim, també abans-d’ahir es
van donar a conèixer les dades
més recents dels tres hospitals de
referència de la comarca.

Ara mateix, a Granollers s’es-
tà tractant dos pacients (a la ca-
pital de la comarca s’ha pogut
donar l’alta a quatre persones
més en els darrers set dies);
Sant Celoni té ara mateix un
ingressat per Covid-19 després
d’haver aconseguit buidar de
nou les seves dependències du-
rant uns dies la setmana passa-
da; i l’Hospital de Mollet expli-
ca que encara té dues persones
ingressades amb coronavirus.

A Sant Celoni torna a haver-hi un pacient ingressat. Foto: Google Maps

78 positius de coronavirus
a la comarca l’última setmana

El Consell Comarcal vol un pla
de mobilitat més sostenible

MOBILITAT4“Volem més con-
creció en les actuacions, més
ambició en la promoció del trans-
port públic, ens preocupa l’e-
mergència climàtica i la qualitat
de l’aire, volem que es compti
amb el territori i la participació
pública i volem garanties de co-
ordinació i seguiment que asse-
gurin l’execució de les actua-
cions en el termini previst”. Així
de contundent es va mostrar el
president del Consell Comarcal,

Francesc Colomé, quan es va co-
nèixer que aquest organisme
també presentarà al·legacions al
Pla de Mobilitat de la comarca.

El Consell vol un pla més
sostenible que aposti pel tren, que
ampliï i reforci la seguretat de la
xarxa de carrils bici, que es millori
la mobilitat de mercaderies i po-
lígons i també reclama que es tin-
guin en compte les aportacions
que es van fer a la sessió de pre-
sentació del Pla, fa cinc mesos.

Tribunals | Llibertat amb càrrecs per als dos CDRs vallesans
Dimarts passat, finalment, els dos vallesans investigats per l’Operació Judes que encara no
havien declarat van fer-ho, tot i que va haver de ser per escrit perquè, de nou, va haver-hi
problemes amb la connexió amb l’Audiència. Els dos van quedar en llibertat amb càrrecs.
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Esports Handbol | El BM Granollers jugarà la nova European Cup femenina
La temporada 2020-21 també tindrà repte continental per al sènior femení del BM Granollers. L’equip
és un dels que disputaran l’European Cup, una nova competició impulsada per l’EHF, que arrencarà el
segon cap de setmana d’octubre. Les de Robert Cuesta accedeixen directament a la seva segona ronda.

L’ADN Barçaés quelcom que ju-
gadors, entrenadors i clubs d’a-
rreu del món admiren i volen fer
seu. Però no tothom té les eines
ni el coneixement per poder fer-
ho. La millor eina perquè el club
pugui fer arribar aquest estil, tan
propi, més enllà de les nostres
fronteres són les Barça Academy,
i Línia Vallèsha pogut parlar amb
tres vallesans que són lluny de
casa treballant per portar el mo-
del Barça per tot el planeta.

UN CANOVELLÍ AL DF
Granollerí de naixement però
veí de Canovelles, Alex Álvarez va
enamorar-se del futbol a la UE
Canovelles. Amb 16 anys se li va
despertar la vocació formativa i va
començar, com tants i tants altres
tècnics, en equips d’escoleta i
fent d’assistent. Això, sumat a
dues lesions de genoll, el va por-
tar a penjar les botes i dedicar-se
exclusivament a les banquetes.

En la seva experiència en
clubs de la comarca cal afegir
també cinc temporades a la base
del CF Mollet i dos cursos més al
CF Parets. Aleshores ja havia co-
mençat a col·laborar amb la Bar-
ça Academy. “Vaig començar el
2017 fent campus d’estiu tant a
diferents punts d’Espanya com
als Estats Units”, explica a Línia
Vallès. Álvarez també ha estat a
Itàlia, l’Argentina i Àustria.

El desembre de l’any passat,
però, li va aparèixer la possibili-
tat d’establir-se a l’altre cantó de
l’Atlàntic i ser Director de Projecte

Local (DPL) de la Barça Aca-
demy de Mèxic DF. “Era un pro-
jecte nou, una acadèmia nova, i jo
volia tenir una experiència així.
Vaig presentar la meva candida-
tura i el club va decidir que lide-
raria el projecte”, afegeix.

Al DF, des de principis d’any,
ha entrenat, competit i format
fins al confinament. “Ara estem
en standby, però quan torni la
normalitat la meva idea és fer que
l’Academy segueixi creixent i te-
nir impacte també en l’educació
i socialment”, apunta. “Tinc la
sort d’estar en un país amb mol-
ta tradició de futbol i molt pas-
sional, hi ha devoció”, apunta.

Álvarez diu també que el club
els ha estat formant i acompa-
nyant en tot moment. Si tot va bé,
a principis de setembre ha de tor-
nar a la capital mexicana.

A 10.500 QUILÒMETRES DE CASA
Si Álvarez ha anat cap a l’oest, el
camí del molletà Jordi Altimira
l’ha dut cap a l’altra banda, con-
cretament a Katsushika, a la me-
tròpoli de Tòquio, un lloc situat a

gairebé 10.500 quilòmetres de
casa. Criat personal i esportiva-
ment a Cardedeu (amb etapes
com a futbolista i tècnic), en
aquest equip és on va enamorar-
se de les banquetes. “Em va anar
genial, és una de les millors de-
cisions que he pres”, explica.

Altimira va entrar a la Barça
Academy superant les proves
d’accés i una de les seves prime-
res experiències va ser de segon
entrenador de l’Àrea de Perfec-
cionament amb Jordi Escobar.
Un mes sencer a Itàlia li desper-
taria l’interès per veure món.

En acabar la carrera (Ciències
de l’Activitat Física i de l’Esport)
se li van presentar sis opcions per
dirigir escoles. “Hi havia sis can-
didatures, però a mi només m’a-
treien les quatre del Japó, que ne-
cessitaven canvis”, apunta. Alti-
mira destaca “l’enorme canvi cul-
tural, la forma de viure i de ser de
la gent, que acostumen a ser in-
trovertits, el menjar... Al comen-
çament va ser dur, però ja porto
un any aquí i estic adaptat”. Un
dia de la seva feina consisteix en

treball de gestió i d’oficina al matí
i la supervisió dels entrenaments
sobre la gespa a la tarda.

El vallesà s’imagina un futur a
curt termini al Japó, però mostra
també el seu desig de tornar.
“Estar lluny de la família i dels
amics va ser difícil al principi, però
no diria que no a una altra expe-
riència en un lloc on el canvi no si-
gui tan exagerat”, conclou.

FUTBOL A LA RIBA DEL DANUBI
El tercer testimoni amb qui ha
parlat Línia Vallèsés també el que
és més a prop de casa, a Budapest.
El paretà Rubén Morales va do-
nar les seves primeres puntades
a la pilota al club de la seva ciu-
tat. “Aquells 10 anys són els que
van fer que sigui com soc ara”,
apunta. En el trànsit entre cadet
i juvenil, amb els seus millors
amics va decidir marxar al CF Lli-
çà de Vall, on van acabar l’etapa
formativa. Morales arribaria al
primer equip, on jugaria durant
tres cursos, i posteriorment co-
mençaria a entrenar, primer els
cadets i més tard els juvenils.

El de Parets va presentar-se (i
superar) a les proves del que
aleshores era l’FCB Escola i va co-
mençar el seu camí a l’àrea de per-
feccionament. Morales tindria
experiències de diverses setmanes
a països com Austràlia, els Estats
Units o el Japó. “Vaig començar
a veure món”, rememora.

Això va fer que se li desper-
tessin encara més les ganes de po-
der desenvolupar un projecte a
l’estranger. “Va aparèixer l’opció de
Budapest i no m’ho vaig pensar
dos cops. M’havien parlat molt bé
de la ciutat, i que estigui a dues ho-
res i mitja en avió de casa també
hi ajuda”, apunta. “Ara farà un any
que vaig començar i el feedbackés
molt postiu, segueixo amb la ma-
teixa ambició i més ganes”, diu.

Morales va crear una plata-
forma onlinedurant la pandèmia
perquè els joves futbolistes hon-
garesos no desconnectessin del
futbol i destaca que les famílies
van aplaudir la iniciativa. A finals
de maig, però, l’activitat va tornar
als camps de futbol, això sí, amb
totes les mesures de seguretat.

‘ADN Barça’ ambuntocvallesà
» Alex Álvarez, Jordi Altimira i Rubén Morales comparteixen la seva experiència a les Barça Academy
» Els tres van formar-se en equips de la comarca i ara porten els seus coneixements arreu del planeta

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Álvarez (Mèxic DF), Altimira (Katsushika) i Morales (Budapest) són tres dels vallesans en diferents Barça Academy. Fotos cedides
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Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda con-
tinua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fasci-
nant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Llibres

El somni blau
Eva Comas Arnal

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per se-
gur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixista promet 57 minuts de bogeria.

A l’Antic Teatre de Barcelona.

Teatre

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

La cantant britànica Ellie Goulding aca-
ba de publicar el seu quart àlbum d’es-
tudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tret-
ze cançons, i per una segona part titula-
da EG.0, amb cinc cançons més inter-
pretades en col·laboració amb altres ar-
tistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

Música

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?” Aquest és el plantejament de L’ef-
fondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veure-
la és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandè-
mia global, però és l’actual èxit de Filmin.

Pelis i sèries

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Brightest Blue
Ellie Goulding

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la

seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest
any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes va-

riades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha
programat desenes d’actes tant a Barcelona com a

l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà es-
tar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va

bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan
espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.  

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de

Llobregat va marcar l’inici de la ca-
rrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc

Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han pas-
sat més de vint anys i nou àlbums

des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sor-

prendre el seu públic. Després d’ha-
ver fet dos discos en anglès i tota la

resta en castellà, Sidonie ha publi-
cat aquest juliol la seva primera

cançó en català: Portlligat. És el se-
gon single del desè àlbum del grup,

El regreso de Abba, que s’estrenarà
cap a la tardor i que comparteix tí-

tol amb el primer llibre de Ros, que
va veure la llum el mes de març.

S I D O N I EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup amb 20 anys de trajectòria 
Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Famosos

Publicar la seva primera cançó en català
‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva
El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina di-

versió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

HÀBITAT

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar 
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES

ROBA

REPEL·LENTS

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

i SALUT

Vacances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arri-
bada de la calor, ens toca conviure amb uns companys

força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar
roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumula-
cions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’a-
conseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.

D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acos-
tin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solu-
cions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. Tam-
bé és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com ci-
tronella, alfàbrega, espígol o romaní.

Prevenir les picades de mosquit

Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua 
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

Les claus

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres 
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa

Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella
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