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“Tornem a tenir nous malalts de
Covid-19 a la Unitat de Cures In-
tensives (UCI) i no hi ha cap me-
sura nova per part del Govern”, diu
entristit el pneumòleg molletà
Mario Serrano a Línia Vallès.  

Tant Serrano com els ajunta-
ments de la comarca han posat el
crit al cel davant el rebrot cada cop
més evident que comença a afec-
tar els hospitals vallesans. Per
això, aquesta setmana el Consell
d’Alcaldies del Vallès Oriental
s’ha reunit amb membres del Go-
vern per valorar la situació de la
pandèmia a la comarca. De la
reunió es desprèn que el Vallès
Oriental té ara mateix una taxa
d’incidència acumulada dels da-

rrers 7 dies que ha pujat de forma
significativa, situant-se en un 39,2. 

Per desgràcia, això significa
que la treva d’ingressos hospita-
laris per coronavirus, que havia
regnat durant les últimes setma-
nes a la comarca, s’ha acabat.
Tant és així que aquest dimecres
l’Hospital de Granollers informa-
va que s’han triplicat en només
una setmana els casos de corona-
virus al centre. Actualment, a
l’hospital granollerí hi ha 14 ma-
lalts ingressats per Covid-19.
Aquest no és un fet aïllat. Els
hospitals de Mollet i de Sant Ce-
loni també han detectat un aug-
ment de positius, amb 5 i 2 pa-
cients ingressats respectivament. 

“Per a mi, que ja tinguem dues
persones a l’UCI és un fracàs ab-
solut de les polítiques de conten-
ció i control del virus”, afirma
Serrano, mentre explica que

l’Hospital de Mollet ara mateix té
la meitat de la plantilla de vacan-
ces i que el personal en actiu ja està
patint una sobrecàrrega de feina.
“Ara no estem col·lapsats, però es-
panta pensar que ens pot agafar
un rebrot amb una plantilla tan
precària”, afegeix Serrano. 

Un dels hospitals que va patir
més la precarització del sistema
sanitari va ser el de Granollers, on
en plena pandèmia les infermeres
van protegir-se amb bosses d’es-
combraries. La presidenta del
comitè d’empresa de l’hospital
granollerí, Fina Sánchez, explica
a Línia Vallèsque ja s’estan dotant
totes les plantes d’EPIs i que s’es-
tan preparant 10 llits més per a
l’UCI. “Si no ens apliquem tots,
tornarem a estar igual que el
març. No vull ni pensar-ho. Pre-
fereixo creure que podrem frenar
l’expansió”, conclou Sánchez.  

L’ombra del virus
» Els hospitals vallesans pateixen per haver-se d’enfrontar a un nou rebrot amb plantilles reduïdes
» Els ajuntaments de la comarca s’activen davant l’increment de positius i ingressos hospitalaris  

Anàlisi de proves PCR per detectar la presència de coronavirus. Foto: ACN

SALUT4El Remdevisir és un
antiviral que es va desenvolupar
inicialment per lluitar contra l’E-
bola. Des de finals de juny,
aquest fàrmac s’està utilitzant als
centres hospitalaris per inhibir
la multiplicació del coronavirus
als pacients i aturar el desen-
volupament de la malaltia, men-
tre no existeixi una cura espe-
cífica contra la Covid-19. 

“S’ha demostrat que el
Remdevisir és més efectiu els
dies inicials de la malaltia. El
problema és que no podem
disposar d’ell fins a quasi pas-
sades 48 hores de la detecció
d’un malalt. Per aconseguir-lo

s’ha d’omplir molta paperassa.
Això provoca que pacients que
ens han ingressat aquest di-
marts no els puguem començar
a tractar fins dijous”, lamenta el
pneumòleg de l’Hospital de
Mollet, Mario Serrano. 

D’altra banda, Serrano tam-
bé critica que el sistema sanita-
ri no confiï en el criteri dels seus
professionals i no els permeti
treballar amb els productes que
necessiten per fer front al virus
d’una manera immediata “sen-
se haver de passar per tants pro-
tocols”. “Això deixa entreveure
greus problemes econòmics a la
sanitat”, assegura.  

Remdevisir: el medicament
contra la Covid-19 que va tard

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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Primer, el president
ens diu en català que la
cosa s’està posant serio-

sa, que tenim 10 dies abans no es
prenguen mesures més dures. Tot se-
guit, s’adreça als turistes en anglès i els
diu que tot és segur i que vinguen amb
tranquil·litat. La sensació de presa de
pèl és gran.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La pandemia en Ma-
drid: llegamos tarde a
la mascarilla obligatoria,

contratan más curas que rastreadores
y el dinero se gasta en un pelotazo de
50 millones de euros para un hospital
innecesario mientras tienen centros de
salud y plantas de hospitales cerrados.
Pero Ayuso receta la cartilla Covid.

@ierrejon

Una vecina me dice
que el problema es que
los jóvenes vamos a la

discoteca. Es curioso cómo han con-
seguido los políticos echar la culpa a un
cabeza de turco para ocultar sus pro-
pios errores: apertura del turismo, per-
mitir trabajo semiesclavo o falta de
transporte público.

Arxivada la causa con-
tra els guàrdies civils
del cas Tarajal. No és cap

tragèdia, ni un succés ni un accident.
Va ser un assassinat impune. 145 pi-
lotes de goma disparades contra per-
sones que estaven a l’aigua i que van
deixar quinze assassinats. Ni oblit ni
perdó.

@jmangues@jornouk@laiamarques

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.

No és vergonyós que els multimi-
lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?

L’intent fracassat de les
cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 

Molts van denunciar que
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.

Escoltar els seus dirigents exigeix
d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.

El més penós és que moltes perso-
nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.

A vegades oblidem la correlació que
hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   

Com molts estudiosos han demos-
trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.

A Espanya tenim l’exemple en algu-
nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.

Des de la crisi del 2008, hem vist
com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.

Recordeu allò de Caudillo de Espa-
ña por la gracia de Dios? 

Segur que molts joves que, per sort,
només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda–els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     

És evident que els que no creuen en
el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.

Per això cal continuar treballant per
aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Els semàfors

Bombers
Els Bombers han tornat a demostrar 

la seva gran professionalitat i rapidesa
d’actuació estabilitzant i extingint l’in-
cendi que es va originar dimarts a la nit
en una nau de reciclatge de Granollers,

la qual va acabar col·lapsant pel foc. 
pàgina 8

Consell Comarcal
El Servei de Turisme del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental ha engegat
aquesta setmana una campanya per
captar turisme de proximitat a la co-

marca. L’eslògan ho diu tot: ‘El Vallès
Oriental, benestar que es comparteix’. 

pàgina 12

Església
82 béns immatriculats sense títol de pro-
pietat: 53 llocs de culte, 16 terrenys i 13
edificis civils. Aquesta és la xifra de béns

immobles que l'Església catòlica s'ha anat
quedant sense acreditar-ne la propietat

entre 1946 i 2015 al Vallès Oriental. 
pàgina 12
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‘ADN Barça’ amb un toc vallesà: 
Alex Álvarez, Jordi Altimira i Rubén Morales1

2
La Marea Pensionista exigeix 
residències públiques al Vallès

78 positius de coronavirus 
a la comarca l’última setmana

L’Església s’ha quedat 82 immobles a la 
comarca sense acreditar-ne la propietat

Descafeïnat: el Sant Jordi d’estiu 
no compleix les expectatives

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

Els nervis poden fer que et quedis en blanc en un examen, però
tu tries com reacciones. Un noi s’ha fet viral per la seva resposta
al següent exercici: “Estableix una relació entre Sòcrates i la filo-

sofia”. Ell va dibuixar dues persones agafades de la mà i envoltades
de cors, i va posar nom als seus personatges: Sòcrates i Filosofia.

La policia aixeca acta a un bar de Palamós que només atenia
gironins. Va passar fa uns dies, quan un veí de Sabadell va
voler entrar a l’establiment d’aquesta població de la Costa

Brava però li van negar l’entrada per ser de fora de la província
de Girona. Ara la Generalitat ha de decidir si sanciona el local.

Quilòmetres i quilòmetres de retencions per culpa d’una cadi-
ra de rodes. Ha passat al túnel Julio Luengo de Les Palmes de
Gran Canària, on un home gran va decidir circular amb la

seva cadira de rodes elèctrica pel carril de l’esquerra i sense llums.
Afortunadament, la policia el va escortar fins a la sortida sa i estalvi.

Operen d’urgència una dona per extreure-li el vibrador en
marxa que se li havia quedat a dins. És la història d’una
pacient d’Arizona (Estats Units) a qui aquesta joguina se-

xual se li va introduir fins a la bufeta, una situació que va sor-
prendre fins i tot els metges. Per sort, tot va quedar en un ensurt.

Després de donar a llum per cesària, una dona somriu molt
tranquil·la mirant a càmera mentre el seu marit (que se supo-
sa que li havia de donar ànims i suport durant el part) està

desmaiat a terra i els sanitaris l’estan ajudant. Aquesta peculiar selfie
és la imatge més viral de l’última setmana de juliol a les xarxes socials.

A les xarxes

@PacoMontezemolo: Desitjant veure la
temporada vinent el derbi català per ex-
cel·lència: l’RCD Espanyol contra el CE
Sabadell.

@crisreyes0494: O sigui, que jo fins ara
m’he estat amagant per fer els ‘botellons’
i resulta que eren legals? La mare del
Tano!

#ProhibitsElsBotellons

@yeyaboya: Ara que han aplicat el dret
penal de l'enemic per suspendre el tercer
grau, tenim l'obligació moral d'organitzar-
nos i posar-nos d'acord. Sense excuses.

#SuspèsElTercerGrau #AscensDelSabadell

Safata d’entrada

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la poten-
ciació de les relacions socials en-
tre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infec-
cions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreu-
jant que els qui ho vam denun-
ciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i tro-
bades de gent jove sense masca-
retes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la poli-
cia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

Us vam avisar
per David Rabadà

Matar el pare
per Jordi Lleal

S’ha fet famosa la frase recor-
rent “matar el pare” com a
expressió de quan hom s’alli-
bera dels lligams paterns i es
pot valdre per si mateix. Ara, a
Espanya, s’ha desfermat una
allau de notícies negatives so-
bre el rei emèrit Joan Carles I.
Sembla que ha caigut el vel es-
pès que tapava totes les mali-
fetes, és clar que la monarquia
és una institució en què el seu
fonament és el parentiu de
sang, que passa de pares a
fills, per això queda tocat tam-
bé el seu fill el rei Felip VI. L’es-
tablishment no ho pot per-
metre perquè també queda
tocat tot l’entramat de l’Estat,
hereu del franquisme. Ara, per
“casualitat”, el jutge de la Mata,
de l’Audiència Nacional, vol ac-
tuar contra la família Pujol
Ferrusola i unes quantes per-
sones més, com a “organitza-
ció criminal”, ves per on! El
PSOE amb els GAL, Filesa i els

ERO d’Andalusia, el PP amb
desenes de casos tèrbols i més
de mil imputats escampats
per tot Espanya, els sindicats
CCOO i UGT amb els ERO
d’Andalusia, CiU amb el 3%,
no es poden considerar també
organitzacions criminals? Amb
tots aquests antecedents, no es
pot aplicar la mateixa doctrina
a la família Borbó, que han fet
de les seves des de fa centenars
d’anys? El problema és que,
per netejar la imatge del rei ac-
tual, no es pot limitar només a
“matar el pare” (en sentit fi-
gurat, és clar!): hauria de treu-
re’s del mig tota la família, les
amants que poden xerrar mas-
sa de les aventures sexuals del
pare, els que portaven valises
diplomàtiques, farcides de di-
ners, a Suïssa (llegeixi’s des-
valises reials), etcètera.

Molta feina se li gira a Felip
VI i als que li donen suport. No
se’n sortiran!
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Granollers

SUCCESSOS4“Potser s’haurien
de començar a fer les coses bé en
matèria de seguretat química”,
piulava una usuària de Twitter
mentre la coberta de la nau A.3
Aprofitament i Assessorament
Ambiental, situada al polígon
Coll de la Manya de Granollers,
encara tenia les flames enceses
i omplia de fum la comarca. 

Aproximadament pels volts
de les deu de la nit d’aquest di-
marts, dotacions de Bombers, els
Serveis d’Emergències Mèdiques
i la Policia Local van mobilitzar-
se per fer front a l’incendi origi-
nat en aquesta nau que es dedi-
ca al reciclatge de residus elec-
trònics, mecànics i de tota mena
de metalls. Alhora, Protecció Ci-
vil va activar en fase d'alerta el
Pla d'emergència exterior del
sector químic de Catalunya (Pla-
seqcat) i va demanar als veïns de
Granollers i de Lliçà d’Amunt i
de Vall que es confinessin a casa
seva per protegir-se del fum. 

Segons els Bombers, l’incen-
di, que l’hauria detonat un pres-
tatge ple de piles de liti, va pro-
vocar que la nau afectada col·lap-
sés. A les onze de la nit d'aquest
dimecres, efectius dels Bom-
bers continuaven refrescant els
punts calents. Per sort, no es va
haver de lamentar cap ferit arran
de l'incendi, la columna de fum
del qual es va poder presenciar
des de quilòmetres a la distància

i va alertar nombrosos veïns i
veïnes, que van penjar fotogra-
fies i vídeos a les xarxes socials
ràpidament.

“Vam voler protegir les fàbri-
ques de l'entorn i el que vam fer va
ser deixar que l'incendi es consu-
mís perquè hi havia risc de col·lap-
se”, detallen des de Bombers. Els
treballadors de les empreses pro-
peres van poder reprendre l’acti-
vitat dimecres a mig matí.

Els Bombers van aconseguir estabilitzar i extingir el foc. Foto: Bombers

Crema una nau de reciclatge
i s’omple de fum la comarca
» L’incendi l’hauria detonat un prestatge ple de piles de liti  

» La nau afectada va acabar col·lapsant però no hi va haver ferits

Tomàs Molina presenta 
el seu nou llibre a Granollers 

CULTURA4A les nou del vespre
d’aquest dilluns, el famós pre-
sentador de TV3 Tomàs Molina
presentava el seu nou llibre, Es-
perança després de la Covid-19,
a la parròquia de Sant Esteve de
Granollers. 

La presentació de Molina es-
tava emmarcada en la celebració
dels quaranta anys de la llibreria
Santa Anna. Abans de l’acte de
signatures, la llibreria també va
celebrar una missa en honor a
tots els voluntaris difunts que hi
han treballat al llarg dels anys.

Concretament, des que va obrir
el 1981 als baixos d’una capella
datada del segle XIV a la plaça de
la Caserna. 

“La presentació va ser tot
un èxit. Les vuitanta-cinc per-
sones que van assistir-hi van
vibrar amb les paraules de To-
màs Molina”, explica el mossèn
Josep Montfort, de la parròquia
de Sant Esteve, a Línia Vallès,
posant èmfasi en el fet que el
presentador va anar-hi a fer la
signatura de llibres de manera
totalment altruista. 

S’allargarà el carrer Pompeu
Fabra fins a Roger de Flor 

URBANISME4La junta de go-
vern local ha aprovat inicial-
ment aquesta setmana el pro-
jecte d’urbanització del carrer
Pompeu Fabra, que s’allargarà
fins al carrer Roger de Flor. 

A la pràctica, les obres que
s’han de fer serviran per crear un
carril més de circulació per a
cotxes i motos, que sortirà de
Pompeu Fabra, passarà per Jau-
me Balmes i arribarà a Roger de
Flor. De la mateixa manera,
aquestes obres també faran que
s’habiliti una zona d’aparcament
a la vorera nord i que es reformin

les voreres del carrer, una de les
quals quedarà integrada a la pla-
ça que hi ha al carrer. La urba-
nització farà que també s’hi plan-
tin arbres, tant en una de les vo-
reres com a la plaça, on també es
preveu la plantació d’arbustos.

Un altre dels canvis previstos
a la zona és la renovació de la
xarxa de subministrament d’ai-
gua potable i es crearà un nou
tram de clavegueram en el nou
tros de Pompeu Fabra. També es
farà la instal·lació necessària
perquè en un futur hi puguin
passar els cables de fibra òptica.

L’Ajuntament aprova 
en matèria de transparència
POLÍTICA4L’equip de govern
va presentar amb èxit al Ple d’a-
questa setmana l’informe d’ava-
luació del compliment de les
lleis de transparència per part de
l’Ajuntament. El govern local va
detallar que entre els mesos de
gener i juny hi ha hagut 90 sol·li-
cituds de dret d’accés a la infor-
mació i que han estat totes ad-
meses (47 ja estan resoltes i 43 se-
gueixen en procés de tramitació). 

Per altra banda, l’equip de go-

vern va exposar que l’OAC ha fet
18.658 atencions telemàtiques o
telefòniques durant l’estat d'a-
larma; que les intervencions dels
Serveis Socials s’han incremen-
tat gairebé un 50% respecte dels
mateixos mesos de l’any anterior;
i que s’han fet més de 2.200
atencions des de l’oficina d’ha-
bitatge en poc més de dos mesos.

També va assegurar que “s’ha
avançat molt en l’aplicació” del
codi de conducta dels alts càrrecs.

Societat | La droga del tram nord del carrer Girona
Una operació policial conjunta entre els Mossos d’Esquadra, les policies locals de 

Granollers i les Franqueses, la Policia Nacional i Inspecció de Treball ha intervingut
tres locals del tram nord del carrer Girona on feia temps que s’hi traficava amb droga.
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POLÈMICA4“Muntem, però re-
signats”, explica Carlos Amazonia,
un dels membres de l’Associació
de Paradistes de Mollet, a Línia
Vallès. Fa setmanes que els mar-
xants del mercat no alimentari
dels dimarts reclamen retornar al
centre de Mollet. “Aquesta set-
mana hem muntat un 75% de les
parades, però això no significa que
estiguem conformes amb el trac-
te que ens ha donat l’Ajunta-
ment. Que quedi clar que no
muntem perquè ens agradi la
nova ubicació. Muntem perquè
ens amenacen amb la possibilitat
d’amonestar-nos”, afirma Ama-
zonia fent referència al fet que l’A-
juntament molletà passa llista i
controla que els paradistes assis-
teixin a la seva trobada setmanal
des de finals de juliol. 

“Des del consistori ens van
advertir que si faltàvem quatre
vegades seguides al mercat ens
aixecarien una acta. És per això
que molts companys muntem

parades i desmuntem a les 12 del
migdia, quan normalment tre-
ballaríem fins a les dues”, acla-
reix Amazonia, recordant que la
nova ubicació (la Riera Seca) se-
gueix perjudicant el seu negoci,
“ja  que és una zona allunyada
dels comerços i de l’ambient de
la ciutat”. 

“Ens van dir que havien de
canviar la ubicació per raons sa-
nitàries i d’espai, però ara mateix

no tenim ni un trist passadís
entre parades i tenim la parada
de davant gairebé enganxada a la
nostra”, lamenta la propietària
d’Ayr Secrets, una parada que
ven roba íntima. 

De moment, el consistori
molletà preveu mantenir el mer-
cat a la zona de la Riera Seca i
l’Associació de Paradistes segui-
rà en peu de guerra fins a acon-
seguir tornar al lloc sempre.

El mercat es torna a celebrar, però lluny del centre. Foto: Aj. de Mollet

Els marxants munten a desgana
i pleguen abans d’hora

» Un 75% de les parades han assistit al mercat d’aquesta setmana  
» Els marxants diuen que el consistori els “amenaça” d’amonestar-los

Mollet és un dels ajuntaments
catalans més digitalitzats

PREMI4L’Ajuntament molletà ha
quedat entre el Top 10 de consis-
toris catalans de més de 50.000 ha-
bitants que han sabut digitalitzar
millor la seva administració. Tant
Mollet com Granollers han estat
premiats per aquest motiu en la ce-
lebració de la cinquena edició de
Reconeixements a l’Administració
Oberta que organitza el Consorci
d’Administració Oberta de Cata-
lunya (AOC).  El coordinador mo-
lletà de l’Àrea de Modernització i
Qualitat de serveis, Xavier Bu-
zón, creu que, “en un moment com
el que estem vivint, un reconeixe-

ment com aquest afegeix més va-
lor a la feina local”. 

Per fer l’entrega de premis,
l’AOC analitza les pàgines web de
les administracions locals, valo-
ra l’activitat associada a l’AOC i
compara la informació facilitada
per part dels 947 ajuntaments de
tot Catalunya. En aquest cas els
consistoris guardonats són
aquells que ofereixen un millor
servei telemàtic de tràmits, que
han implantat internament el
món digital i que posen a l’abast
dels veïns diversos serveis pú-
blics digitals.

Segueix la polèmica pel cas
de la treballadora de Ramcon 
LABORAL4Fa uns mesos Línia
Vallès informava que l’empresa
Ramcon, que s’encarrega dels
serveis de neteja dels equipa-
ments municipals de Mollet, aco-
miadava una de les seves treba-
lladores, la Isabel, després de ser
entrevistada per Vallès Visió men-
trenetejava una escola tancada per
motius de seguretat sanitària. 

Des d’aleshores, tant els partits
de l’oposició com la CGT del Vallès
Oriental han demanat que l’A-
juntament hi intervingui i que la
Isabel sigui readmesa immedia-
tament. Però un dels membres ac-

tuals del comitè d’empresa de
Ramcon i anteriorment també
d’Expertus -empresa que abans
oferia els serveis de neteja a Mollet-
ha assegurat a Línia Vallèsque el
cas de la Isabel venia de lluny: hau-
ria estat sent “assetjada” des de feia
temps “pel personal de l’empresa”.
“Li llançaven brossa a terra després
que ella netegés, boicotejaven la
seva feina per fer-la fora”, lamen-
ta aquest treballador, que també
alerta d’una suposada “persecució”
contra altres empleats. 

Línia Vallès ha intentat con-
tactar amb Ramcon, sense èxit. 

Els Morats presenten els actes
alternatius a la Festa Major

CULTURA4“Nosaltres no volíem
deixar de celebrar la Festa Ma-
jor de Mollet i al final ho hem
aconseguit”, afirma el cap de
colla dels Morats, José Lopéz, a
Línia Vallès.  López destaca que
ha estat “molt difícil” preparar la
programació perquè cada cop
que tenien una activitat pensa-
da hi havia un canvi a la nor-
mativa sanitària. 

Sigui com sigui, aquesta set-
mana la colla dels Morats ha pre-

sentat la seva programació. Del
divendres 14 d’agost fins al di-
lluns 17 d’agost la colla dels Mo-
rats té preparades un seguit
d’activitats per animar els mo-
lletans. 

Hi haurà vermuts populars,
contacontes, una mostra d’enti-
tats, sopars de carmanyola, mo-
nòlegs, tallers infantils, passe-
jades solidàries amb gossos,
concerts en directe, un tapes
tupper tour i un bingo musical.

Coronavirus | Campanya per conscienciar els joves
A partir del 3 d’agost, el consistori molletà i la Creu Roja posaran en marxa una
campanya de sensibilització per evitar contagis de la Covid-19 entre la gent jove.

Per això, agents cívics recorreran la ciutat informant de les mesures de prevenció.   
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CULTURA4Sintonitza’t o la
Festa Major alternativa de Pa-
rets d’enguany s’acomiadava
amb èxit aquest dilluns, després
d’haver celebrat diversos es-
pectacles culturals respectant
les mesures de seguretat de la
Covid-19. La regidora de Cul-
tura de l’Ajuntament paretà,
Kènia Domènech, ha volgut
destacar que Parets s’ha rein-
ventat “per no aturar el món de
la cultura tot i la pandèmia”. 

La Festa Major ha
inundat de joia els
carrers paretans 

MARTORELLES4Un veí de Mar-
torelles que va desaparèixer la
setmana passada abans d’arribar
a la feina va aparèixer aquest diu-
menge al migdia mort entre les
comarques d’Osona i la Garrot-
xa. El cadàver no presentava
signes de violència, però cal es-
perar els resultats de l’autòpsia.
Per Facebook i Instagram els fa-
miliars han agraït la col·labora-
ció dels veïns i de la comunitat en
la recerca del noi. 

Troben mort 
un jove que havia
desaparegut 

MONTORNÈS4Segons l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), els
darrers mostrejos recollits al Be-
sòs el mes de juny demostren que
la contaminació del riu ha “pràc-
ticament” desaparegut. Després
de mig any de l’incendi de la fà-
brica Ditecsa a Montornès, que va
provocar el vessament de tòxics al
riu, la qualitat de l’aigua s’ha qua-
si recuperat, però la població de
peixos segueix afectada.  

L’ACA diu que el
Besòs ja quasi no
està contaminat 

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Sant Fost ha acordat amb els
veïns la creació d’una taula de
treball per millorar la mobilitat
del municipi en transport públic.
Fa temps que els santfostencs re-
clamen recuperar la freqüència
de pas de les línies 360, 361 i 362
que uneixen Sant Fost amb Ba-
dalona i Sabadell. Aquesta tau-
la de treball també servirà per
augmentar la seguretat viària
d’alguns carrers del municipi. 

Sant Fost aposta
per millorar el
transport públic 

POLÍTICA4A la sessió plenària
d’aquest dimarts a l’Ajuntament
de Montmeló s’ha aprovat el re-
glament de participació ciutada-
na, amb 9 vots favorables (6 PSC,
2 FEM i 1 ERC) i 4 vots en contra
(Canviem Montmeló). L’objec-
tiu d’aquest reglament és fomen-
tar la participació dels veïns i es-
tablir els mecanismes, canals i es-
pais a partir dels quals la ciuta-
dania podrà opinar i intervenir a
les decisions de Montmeló. 

La participació
ciutadana guanya
a Montmeló

LA LLAGOSTA4Fa dos mesos Lí-
nia Vallès informava que hi havia
dos veïns de la comarca atrapats
al Senegal a causa de la pandèmia
de la Covid-19, amb molts pro-
blemes per tornar a casa i a les se-
ves feines. Aquesta setmana aquest
setmanari ha sabut que tant El-
hadji Siganté, veí de la Llagosta,
com  el seu cosí Ousmane Signa-
té (Mollet) han pogut reprendre fi-
nalment les seves vides.

Retornen els dos
vallesans atrapats
al Senegal

POLÈMICA482 béns immatri-
culats sense títol de propietat: 53
llocs de culte, 16 terrenys i 13 edi-
ficis civils. Aquesta és la xifra de
béns immobles que l’Església
catòlica s’ha anat quedant sense
acreditar-ne la propietat entre
1946 i 2015 al Vallès Oriental,
gràcies al procés d’immatricula-
ció que li permetia fins aleshores
una llei heretada del franquisme
que equiparava bisbes i notaris. 

El 1998 l’expresident espan-
yol José María Aznar (PP) es va
servir d’un article llei aprovat el
1944, en ple règim franquista,
per fer possible les immatricu-
lacions, que no és altra cosa que
inscriure una finca en el registre
de la propietat per primera ve-
gada. Un sistema que va benefi-
ciar l’Església durant molt temps.

En el cas del Vallès Oriental,
el municipi més afectat per les
immatriculacions és les Fran-
queses, en el qual l’Església té 16
béns inscrits sense títol de pro-
pietat. A Granollers, per la seva
banda, hi ha sis casos més: la ca-
pella de la Santa Esperança, la
capella de Santa Anna, la cape-

lla dels Sants Metges Cosme i
Damà, la casa rectoral, la recto-
ria de Palou i la parròquia de
Sant Esteve de Granollers. A
Mollet, l’Església també té qua-
tre immobles sense haver-ne
acreditat la propietat: un terreny
urbà, el temple de Sant Vicenç,
el temple de Santa Maria de
Gallecs i el temple parroquial de
Sant Genís de Monells. 

Divendres passat, el Departa-

ment de Justícia de la Generalitat
publicava un mapa interactiu on
es poden veure tots els immobles
a nom de l’Església producte d’a-
questes immatriculacions. Al con-
junt de Catalunya són més de
3.700, sent Lleida la demarcació
que més en concentra: un 58% del
total. Les dades de totes aquestes
inscripcions polèmiques consten
al conjunt dels registres de la
propietat de Catalunya.

Un dels immobles immatriculats, la capella de Santa Anna. Foto: Google Maps

L’Església s’ha quedat 82 béns
sense acreditar-ne la propietat

Nova campanya per intentar
captar turisme de proximitat
TURISME4El Servei de Turisme
del Consell Comarcal del Vallès
Oriental ha engegat aquesta set-
mana una campanya per captar
turisme de proximitat a la co-
marca. Amb l’eslògan ‘El Vallès
Oriental, benestar que es com-
parteix’, es vol animar la ciuta-
dania a gaudir dels recursos tu-
rístics del Vallès. 

Una de les zones més afec-
tades de la comarca per la da-
vallada del turisme és el Baix Va-

llès, en concret Montmeló. A  l’a-
bril es va anunciar que el Gran
Premi de MotoGP del Circuit
de Catalunya, que s’havia de
celebrar el juny, s’ajornava fins
al 27 de setembre. Ara, aquesta
competició se celebrarà sense
públic i a porta tancada. Enca-
ra que l’esdeveniment mourà
molts professionals del món del
motor, els hotelers de la zona ja
han notat l’impacte de la Covid-
19 als seus negocis. 

Economia | El Pacte de Ciutat arriba a Santa Perpètua 
L’alcaldessa Isabel Garcia i els portaveus dels quatre grups municipals de 

l’Ajuntament de Santa Perpètua han presentat el document d’impuls del Pacte
de Ciutat, que té com a objectiu recuperar l’economia després de la Covid-19. 



Motor | Santamaria i Teixidor, nous noms clau per al Circuit
Josep Lluís Santamaria i Maria Teixidor són el nou director general i la nova presidenta del

Circuit, respectivament. Dimarts la Generalitat va aprovar el nomenament dels càrrecs. 
Teixidor va ser directiva del Barça i Santamaria ha estat vinculat al Circuit des de fa dècades.

Mingote encara la recta 
final de la Olympic Route

REPTE4Dissabte passat Sergi
Mingote va tornar a actualitzar el
blog del seu darrer repte, la
Olympic Route, després d’uns
dies sense fer-ho. El de Parets,
que ja ha superat l’equador de
l’expedició, que va iniciar el dia 22
del mes passat a Barcelona, en-
cara la seva recta final.

En els 10 dies que Mingote
només actualitzava l’estat del
repte via xarxes socials va pujar

els cims més mítics dels Alps
(com el Colle San Carlo i el San
Gottardo), dels Dolomites (el
Monte Cristallo i la Cima di Mez-
zo) i va arribar a Dubrovnik, a la
costa al sud de Croàcia.

El recorregut que el paretà se-
gueix cap al Mont Olimp, on ar-
ribarà el mes que ve, l’ha de por-
tar també per Montenegro i Al-
bània abans d’entrar definitiva-
ment a territori grec.

No va poder ser. El CN Caldes va
perdre al Pabellón de La Granja
de Saragossa contra l’InterSala
Promises (6-1) dissabte passat i
haurà d’esperar com a mínim un
curs més per intentar pujar a Pri-
mera Divisió. Després d’una
magnífica temporada i de supe-
rar el Joventut d’Elx en la semi-
final del play-off, les de Javi Re-
yes van caure de forma clara a la
capital aragonesa.

El partit es complicaria ben
aviat, al segon minut, quan una
pèrdua en la zona de creació l’a-
profitaria Ana Sanz per marcar el
primer gol. Les calderines tin-
drien poca capacitat de crear
ocasions clares i les aragoneses
encara ampliarien la distància
abans del descans amb una dia-
na de Lucía Vicente.

La segona meitat també co-
mençaria amb les de Reyes en-
caixant un gol matiner (obra de

Sandra Alamán), però Adriana
Pérez donaria esperances al con-
junt calderí amb l’únic gol que
marcaria en la final.

Aquesta fe, però, va ser efí-
mera, ja que la recta final de la se-
gona meitat va tornar a ser de
clar domini de l’InterSala. Mar-
ta García faria el quart i, després
que el Caldes fallés un doble pe-
nal i que Reyes decidís arriscar

jugant de cinc, sense portera,
les aragoneses aconseguirien el
cinquè i el sisè recuperant la pi-
lota i marcant a porteria buida.

D’aquesta manera, la tem-
porada que ve (que encara s’ha
de definir i sortejar els grups) tor-
narà a haver-hi dos conjuts de la
comarca a la segona categoria del
futbol sala estatal femení: el Cal-
des i el CD La Concòrdia.

Un moment de la final del ‘play-off’ contra l’InterSala. Foto: FSM

L’ascens haurà d’esperar: 
el CN Caldes perd a Saragossa

Pau Arriaga
CALDES

Salvem el CF Mollet denuncia
la junta directiva del club

FUTBOL4La pugna entre la pla-
taforma Salvem el CF Mollet i el
club rojo continua... i ara arriba-
rà als tribunals. Segons va publi-
car fa uns dies Som Mollet, la pla-
taforma va denunciar la junta di-
rectiva del club davant dels jutjats
de primera instància de Mollet per
presumpta malversació perquè
diuen no tenir accés als comptes
de l’entitat malgrat que continu-
en formant part de la junta en-
capçalada per Jordi Candela.

La plataforma, a més, va dir
que ha demanat la mediació de la
Federació Catalana de Futbol,
però que la junta no l’ha volgut.

Des del club, en canvi, van dir
que es defensaran de “les acusa-
cions, calúmnies i difamacions” i
que mai s’han negat a què cap soci
(els membres de la plataforma són
vocals) pugui veure l’estat dels nú-
meros. Les picabaralles es re-
munten al febrer, quan Oriol Oli-
vé va arribar al club molletà.
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La pandèmia del coronavirus va obligar
a posar el món en pausa durant uns me-
sos que van semblar anys. El periodista
Quico Sallés va tenir l’oportunitat de re-
córrer la Catalunya confinada i ara ha pu-
blicat un llibre on relata què va veure i
sentir. Catalunya, zona zeroés una crònica
original que compta amb testimonis
clau i que convida a la reflexió.

Llibres

Catalunya, zona zero
Quico Sallés

La situació de la pandèmia a Barcelona
i l’àrea metropolitana ha comportat res-
triccions que han afectat l’activitat dels
teatres de la zona. Per això, aquest agost
cal tenir en compte altres propostes,
com la programació cultural de Grano-
llers entre el 24 i el 30 d’agost, que inclou
l’obra de teatre La del manojo de rosas i
l’espectacle Tecum Terra, entre d’altres.

Teatre

(Parèntesi)
Entitats i Ajuntament de Granollers

1,3 milions de discos venuts en només 24
hores. Aquesta ha estat l’estrena de Fol-
klore, el vuitè àlbum d’estudi de Taylor
Swift. La cantant estatunidenca va pu-
blicar el seu darrer treball (el més arriscat
de la seva carrera) el 24 de juliol i ja ha ba-
tut rècords. El disc compta amb la col·la-
boració d’artistes de la talla de Bon Iver,
amb qui interpreta la cançó Exile.

Música

Han passat catorze anys des de la publi-
cació de l’exitosa novel·la d’Isabel Allen-
de Inés del alma mía (2006), però la pet-
jada de la història d’Inés Suárez no s’ha
esborrat. Per això, Amazon Prime estre-
na aquest estiu la sèrie homònima, pro-
tagonitzada per l’actriu Elena Rivera. Es
tracta d’una coproducció entre RTVE, Bo-
omerang TV i Chilevisión.

Pelis i sèries

Inés del alma mía
Alejandro Bazzano i Nicolás Acuña

Folklore
Taylor Swift

Fes Pedralbes 2020
Tot i que la pandèmia va impedir celebrar el festival Jar-
dins de Pedralbes com el coneixíem fins ara, l’organitza-
ció va decidir reinventar el format i va crear el Fes Pe-
dralbes. Aquesta proposta, adaptada a les normes de
seguretat per evitar contagis de coronavirus, ha co-
mençat aquest juliol i s’allargarà fins al setembre. La

programació compta amb artistes tan consolidats com
David Bisbal o Els Pets, i d’altres més emergents, com
Guitarricadelafuente o Suu. A més, el festival també ha

ampliat aquest any la seva oferta gastronòmica.  

David Bisbal va marcar una tendència que s’ha re-
petit al llarg dels anys a Operación Triunfo: que la
carrera del concursant que queda segon vagi mi-
llor que la del primer. Aitana Ocaña va consolidar
aquesta idea a OT 2017 i Alba Reche (Elx, 1997)
l’ha mantingut després del seu pas per OT 2018,
on va quedar per darrere de Famous Oberogo. La
cantant valenciana ha conservat els fans que es
va guanyar durant el concurs i n’ha aconseguit

més gràcies al seu primer disc, Quimera (2019). La
gira que va començar a Elx a finals de l’any passat,
Quimera Tour, estava sent un èxit, però el corona-
virus la va aturar per la força. Ara, malgrat que la
situació és molt inestable, la jove artista ha pogut
tornar als escenaris. El 26 de juliol va actuar a l’es-
cenari Estrella Damm del festival Cruïlla XXS, ubi-
cat a l’Anella Olímpica de Montjuïc. El concert va

ser un èxit i els seus seguidors en volen més.

A L B A  R E C H EQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Concursar a Operación Triunfo 2018
Ha aconseguit mantenir els fans que va guanyar aleshores

Famosos

Oferir un concert a Barcelona 
Va actuar a l’Anella Olímpica en el marc del festival Cruïlla XXS

Elogis de fans, organització i premsa
“Quan canta, l’únic que et ve de gust és seure i escoltar”, diuen

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Samurai Jack
Aquest estiu arriba Samurai Jack: Battle Through Time, un joc per a totes les

consoles que et permetrà convertir-te en el guerrer més gran de tots els temps. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

580 KM DE COSTA

N’hi ha de molt diferents arreu del territori: des de
Montserrat fins al Pirineu passant pel Montseny

POBLES I CIUTATS

MUNTANYES A DOJO

RESPONSABILITAT

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

i OCI

És probable que l’1 de gener, en el moment de fer els pro-
pòsits d’any nou, més d’una persona digués: “Aquest
2020 penso viatjar més”. Ara que l’agost ja és aquí i que

hem entès que no era un bon any per proposar-se això, ens
adonem que agafar el cotxe o el tren i plantar-nos a només
uns quants quilòmetres de casa és el que més s’acosta a aquell
objectiu. I que aquesta també és una bona manera de viatjar.
A Catalunya, tenim la sort de tenir paisatges molt diver-

sos, de manera que hi ha oferta turística per a tots els gustos.
Des del cap Falcó fins al riu Sénia, s’estenen 580 quilòmetres
de costa on els amants de la platja poden escollir si preferei-
xen grans extensions de sorra fina o petits racons amb ro-
ques i aigua cristal·lina. Per als apassionats de la muntanya,
n’hi ha de molt variades: des de Montserrat fins al Pirineu,
passant pel Montseny. I, si preferim visitar ciutats i pobles,
ara és un bon moment per redescobrir Tarragona o Girona i
els municipis amb encant que tenen a la vora.
En qualsevol cas, no podem perdre de vista la situació sa-

nitària i cal fer cas a les autoritats per decidir si marxem o no.

Un agost a prop de casa

Catalunya té platges per a tots els gustos: des de grans
extensions de sorra fina fins a petits racons rocosos

Les claus

Ara és un bon moment per redescobrir Tarragona 
o Girona i els pobles amb encant que tenen a la vora

Sigui com sigui, cal tenir en compte l’evolució de la
pandèmia i valorar si és bona idea marxar de casa
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