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Festa Major adaptada,
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Granollers respira més tranquil
després de l’alt risc de rebrot
Foto: ACN

La tendència d’ingressos a l’hospital va a la baixa mentre que a Mollet repunten lleugerament pàgs 8 i 10
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Inquietud i dubtes
entre els paretans
davant l’inici de curs

La soledat no desitjada
afecta una part molt
important de la gent gran

El BM Granollers veu
com l’inici de la lliga
ASOBAL s’ha d’ajornar
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Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada
» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat
Albert Ribas
VALLÈS ORIENTAL
“Quan s’està sol fa vergonya dirho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpidores, són dos exemples del relat que han fet algunes de les persones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xifres de la Generalitat, a Catalunya hi ha 334.000 persones majors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pateixen una soledat no desitjada.
El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zones rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels enquestats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clarament femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones.
“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benestar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estudi són “preocupants”. En aquesta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un problema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’encara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària
de paradigma, però està costant”, alerta Rodríguez.
I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir començar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles diferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

tat. Als joves se’ls ha de conscienciar sobre això”, diu la coordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on inclou les famílies, les administracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afirma Rodríguez.
Sobre el paper de les administracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratègiques”, però afegeixen que “fan
falta accions”. Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més prevenció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la realitat i avançar-nos als nous casos”. Tot això, remarquen, necessita un finançament de les ad-

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
ministracions que actualment
és insuficient.
SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del coronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una soledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder semblar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, alerten des d’Amics de la Gent Gran.
“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Benestar i Desenvolupament. Alguna cosa falla si com a societat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.
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Els semàfors

La lupa

Cartografia de la ràbia
per Francesc Reina

Aj. de Granollers

El món cultural granollerí se sent “enganyat” perquè considera que està sent
més perjudicat que altres sectors, com
per exemple el del mercat setmanal, que
s’ha pogut seguir celebrant, si bé l’Ajuntament l’ha reubicat aquesta setmana.
pàgina 8

La dictadura argentina va prohibir la lec- ran les expulsades, les explotades, de- querra de la foscor, Úrsula K. Le Guin
tura d’El Petit Príncep d’Antoine de Sa- primides, dividides, les derrotades, fabula sobre una confederació de mons
int-Exupéry per fomentar, massa, la abaratides, anestesiades i ignorades. que tracten de fer la naturalesa humaimaginació i l’amistat. Les paraules Les envaïdes, les illetrades, les impe- na més habitable.
surten del cap a la gola, s’aixequen de dides. Les infectades, les influïdes, les
Encaminats a il·lustrar etapes de
terra i es dirigeixen a un punt de risc que rebutjades, les petejades i descosides. superació, crec que visitar llocs on soés un nucli de dolor. Maleïdes veritats Alguna cosa hauran de dir les deses- breviuen biografies trencades servirà
aquestes històries apallissades d’escla- perades i desnodrides, les prostituïdes, de guia per arribar als universos més
vitud laboral, d’impotència de polítiques afectades, apagades, avorrides... Com castigats, una carta geogràfica de cors
d’habitatge digne, de la manca de res- deia el gran Pedro Guerra.
detinguts, eixam de versos on, aforpecte dels corruptes, de la
tunadament, la poesia cuipenalització de la protesta,
da el seu voltant. Topograde l’emigració massiva de ta- No hi ha fronteres per a l’epidèmia, circula fia de tristeses que portem
lents, de manades sense lleis
sobre com cicatrius; fralliurement com la violència racial, la de agilitat
justes, per l’hostilitat del caque altera les ferides
tolicisme medieval, la necosides en carn viva, anagènere, la dels plecs de l’economia
gació banal del clima.
tomies escorxades, atles
No hi ha fronteres per a
traçats per emocions, tol’epidèmia, circula lliurement com la
Les relacions que hem mantingut cates i fugues, i ràbia.
violència racial, la de gènere, la dels secularment amb els dibuixos, com
Diu Deleuze que a l’estupidesa se
plecs de l’economia. Hi ha manera d’a- aquella cèlebre illa Utopia, obra de la discuteix amb el pensament. Tant de
conseguir un alleujament per a la me- Holbein, s’han conreat amb intencions bo fos possible que els adeptes al bomòria? Estranys silencis sense escoltes diferents, amb abundants pistes d’es- tellón facin moltíssim soroll i no deii poques respostes per sepultar, amb quemes morals perquè la nostra gene- xin dormir els responsables de tot
moltes capes, la història de tiranies i ració del coneixement no suspengui els això, encara que molt em temo que no
l’estela de morts i exilis. Alguna cosa di- exàmens del quotidià. A La mà es- arribaran a fer-ho.

Aj. de la Llagosta

Fa uns dies el govern municipal va
anunciar que elimina el preu de la matrícula per a les noves inscripcions al
Centre Esportiu Municipal El Turó. L’Ajuntament assegura que l’equipament
és un lloc totalment segur per fer esport.
pàgina 17

Granollers Cup

Després que l’edició d’enguany s’hagués
de suspendre, com tantes altres competicions, per culpa del coronavirus, l’organització de la Granollers Cup ja ha
anunciat les dates de la cita de l’any
2021: serà entre els dies 24 i 28 de juny.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@ignasisabater
Ser docent és molt
més que una professió. Implica ser bon comunicador, ser empàtic, saber ajudar,
compartir... Tornem als centres amb
molta incertesa, però que bonic començar de nou l’aventura d’ensenyar i
aprendre constantment. Que tinguem sort!

@Basiluisco
¿Que si una persona
da positivo en Covid-19
tiene que aislarse y ser
responsable a nivel individual? Por supuesto. Pero también tiene que haber
una responsabilidad colectiva para
proteger a esa persona, por ejemplo, de
perder su trabajo si no acude. Y lo segundo veo pedirlo poco.

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 Llobregat),
Dipòsit Legal: B 22581-2001

@pmarsupia
Habría algo peor que
no tener vacuna antes
de finales de año: tenerla y que por las prisas en sacarla no se
hubiera testeado bien. La confianza social en las vacunas colapsaría. Estaríamos mucho peor que ahora. Las vacunas desarrolladas con más rapidez han
tardado una década.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@Selenita_So
Qualsevol que treballi
amb persones vulnerables, dependents o infants hauria de passar diversos psicotests per certificar que realment pot
desenvolupar aquesta tasca amb total
responsabilitat. Que ens preocupem
molt pels títols i poc per l’empatia i la
humanitat.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
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Safata d’entrada
Les millors

perles

ls maskers sempre anem a full. Aquest és el curiós lema que ha
triat la Direcció General de Joventut de la Generalitat per fomentar l’ús de la mascareta entre els joves. La campanya no ha
trigat a convertir-se en motiu de mofa a les xarxes socials, on els
usuaris creuen que l’autor de la frase no pot tenir menys de 50 anys.

E

Tests als mestres

Cinisme brutal

per Rosa Martí i Conill
(Sumem Esquerres a Parets)

per Jordi Lleal

na noia s’adorm amb la boca oberta i li entra una serp
d’un metre de llarg a la gola. Ha passat a Rússia, on els
pares de la jove la van portar a l’hospital en veure que tenia problemes per respirar. Allà la van haver d’operar d’urgència
per extreure-li el rèptil de dins.

U

na nena d’un any i mig passejant sola el seu gos. Amb aquesta imatge es van topar els agents de la Policia Local d’Altafulla, que van comptar amb l’ajuda imprescindible de l’animal.
La mascota va ser qui els va guiar fins a la casa d’on s’havia escapat
la menor, on finalment es va poder reunir amb els seus pares.

U

nsurt al Festival Internacional d’Estels de Nanliao, a Taiwan, quan una nena de 3 anys va sortir volant amb el seu
estel a causa d’una forta ràfega de vent. Les imatges han
impactat el món sencer, però afortunadament la nena només
va patir una lesió lleu. El festival, això sí, va quedar suspès.

E

a més d’un any que rep dos o tres paquets d’Amazon al mes
que no ha demanat. És el cas del Toni, un veí d’Abrera que ha
explicat recentment la seva història a RAC1. Per ara, ha rebut
motxilles, fundes de mòbil, nines i, fins i tot, un iglú per a nadons. I
tot, sense ni tan sols ser client ni usuari de la multinacional.

F

El + llegit
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1

Polèmica per l’obertura
d’un local d’apostes a Parets

2

Els alcaldes de JxCAT del Vallès Oriental
abandonen el PDeCAT

3

Monràs deixa en ‘stand by’
els Jocs Esportius Escolars de Mollet

4

Inquietud i dubtes entre
els paretans per l’inici de curs

5

Montornès recordarà els seus veïns
assassinats pel nazisme

Estem a punt de començar el
curs escolar i estem d’acord que
és necessari recuperar la normalitat i que l’escola sigui presencial. Només circumstàncies complicades ho haurien d’impedir, i
esperem que no es donin. Els pares i els nens necessiten tots que
imperi la normalitat.
És clau pel bon funcionament i l’inici del curs que abans
del dia 14 a tots els mestres se’ls
faci la prova de la Covid-19, perquè si un mestre té coronavirus
pot contagiar, com a mínim, tots
els alumnes de la seva classe, i
això incrementa molt el risc.
No entenc per què fins ara el
Departament d’Ensenyament i
el de Salut no apliquen el que
hauria de ser la mesura prèvia
per excel·lència a l’inici del curs:
proves de la Covid-19 a tots els
mestres.
A què espereu? Ja no tenim
marge. Cal fer aquests tests, pel
que acabem de dir i sobretot per
generar confiança.

Europa està posant en evidència el líder de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, per la forma
com s’han desenvolupat les eleccions on ha obtingut una victòria aclaparadora i que, segons
han denunciat els seus opositors,
han estat fraudulentes.
El senyor Josep Borrell, com
a representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat, ha declarat:
“La desproporcionada i inacceptable violència d’estat contra
manifestants pacífics de Bielorússia ha d’aturar-se immediatament”. Quin cinisme!
Setanta mòmies polítiques i
funcionaris del passat, ventres
agraïts amb l’establishment,
han fet un manifest de suport al
rei emèrit Joan Carles I. Bravo!
El PSOE, el partit que conforma el govern més progressista de tota la història d’Espanya, ara a la Mesa del Congrés,
fa pinya amb els partits de la dre-

ta i s’oposa a obrir una comissió
per investigar el rei emèrit.
Com no ha de ser així quan
partits polítics, sindicats i corporacions empresarials han estat “subvencionats” per l’Estat
per conformar una pretesa democràcia formal.
Estem en un estat de dret,
però la realitat contradiu aquesta condició, amb judicis farsa, jutges prevaricadors que retorcen
els procediments judicials, tenen
un caràcter venjatiu, que mantenen a la presó sense fer cas de
l’aplicació de l’article 100.2 ni
tampoc del tercer grau, determinats per l’equip de servei de
classificació dels presos, que han
estat recorreguts per la Fiscalia.
Ara el govern espanyol obrirà una nova via per a la llei de
la “memòria històrica” i tot per
tirar la pilota endavant i distreure el personal.
Amb tot, un cinisme de traca i mocador!

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#TestsRàpids

@montseestrada2: El doctor Bonaventura Clotet avança que aviat hi podria haver una prova ràpida que “pot canviar la
dinàmica de la pandèmia”.

#EspaiPostconvergent

@bernatvilaro: Doncs ja tenim un nou
tripartit al Govern de la Generalitat, ara
format per Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana i el Partit Demòcrata.

#UnBarçaSenseMessi?

@MariaTikas: Soy de esa generación que
ha crecido con Messi. Cuesta encontrar en
mi memoria recuerdos del Barça sin él.
Nos lo decían: “Estáis mal acostumbrados”.

7|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

4 de setembre del 2020

líniavallès.cat

|8
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Covid-19 | 142 sancions a l’estiu per saltar-se la normativa
4 de setembre del 2020

Durant els mesos d’estiu, la Policia Local de Granollers ha aixecat 142 actes per
incompliment de les mesures de prevenció de la Covid-19 i ha hagut d’advertir
i fer un seguiment a diversos bars de la ciutat per qüestions d’horari i aforament.

Granollers respira més tranquil
després de l’alt risc de rebrot
» La tendència d’ingressos a l’hospital va a la baixa i les altes pugen
» El cribratge comunitari ha conclòs amb un 1,7% de casos positius
COVID-194Després d’un agost
de patiment per l’alt risc de rebrot que ha amenaçat Granollers, aquesta setmana han arribat les bones notícies a la ciutat.
Sembla que l’expansió de la
Covid-19 està frenant-se a poc a
poc. Recentment, l’Hospital de
Granollers comunicava que tenia
sis ingressats menys respecte de
la setmana passada. Ara mateix
al centre hi ha 29 casos positius
de coronavirus. I l’hospital granollerí també té notícies encoratjadores pel que fa a les altes:
des dels inicis del coronavirus hi
ha hagut 630 altes acumulades,
una trentena de les quals s’han
donat aquesta darrera setmana.
D’altra banda, l’últim cribratge comunitari fet als municipis de Granollers, Canovelles
i les Franqueses del Vallès (que
ha realitzat un total de 10.722
PCR, dels quals només un 1,7%
han resultat ser casos positius)
ha permès tenir una visió de la

El món cultural granollerí
se sent“enganyat”

CULTURA4Fa una setmana que
es va suspendre la programació
alternativa a la Festa Major granollerina (Parèntesi), que s’havia
dissenyat per no deixar de banda la cultura en temps de Covid19. Però des del sector cultural
granollerí se senten “enganyats”
perquè consideren que estan
sent més perjudicats que altres
sectors. “El mercat setmanal de
Granollers s’ha seguit celebrant
i és un acte multitudinari on costa mantenir la distància de se-

guretat. En canvi, s’ha anul·lat
una programació que ja estava
dissenyada per seguir la normativa sanitària vigent”, argumenta la cap de colla dels Blaus, Jennifer Moreno. Entén que s’hagi hagut de suspendre (Parèntesi) pel
risc elevat de rebrot a la ciutat, ja
que s’havien de mobilitzar més de
13.000 persones en poc temps,
però lamenta que els actes culturals s’hagin considerat “insegurs”
quan amb una normativa es podrien haver celebrat.

Un laboratori que analitza proves de detecció de la Covid-19. Foto: Arxiu

situació de la Covid-19 a la capital vallesana. Segons el Departament de Salut, l’actuació ha
tingut uns resultats molt satisfactoris. Aquesta tenia com a objectiu la detecció de casos positius asimptomàtics en zones o
barris amb més alta incidència
de casos detectats i ha permès

arribar a un 45% de la població
a la qual es dirigia.
Per últim, l’Ajuntament granollerí ha decidit reforçar la presència policial, d’agents cívics i
d’inspectors a la via pública amb
l’objectiu d’informar tant la ciutadania com els comerços de
les mesures sanitàries.

El mocador solidari festiu d’enguany. Foto: Xics de Granollers

El mercat setmanal es reubica

COMERÇ428 parades del mercat setmanal granollerí s’han
mogut a la plaça de Barangé
amb l’objectiu d’ampliar l’espai
de pas i afavorir la distància de
seguretat entre els veïns.
El passat 25 d’agost va entrar
en vigor un decret de la Generalitat per regular tot un seguit
d’activitats a la ciutat, ja que
aquesta estava amenaçada per
un alt risc de rebrot. Però en
aquest paquet de mesures no hi
havia cap indicació sobre com

s’havia de procedir amb el mercat setmanal -l’activitat que genera més aglomeracions a Granollers-. És per això que la setmana passada el govern local va
adreçar-se a la Generalitat amb
una pregunta concreta: “L’autoritat sanitària té intenció de regular els mercats a Granollers?”.
De moment, la Generalitat
no s’ha posicionat respecte al
muntatge del mercat perquè
considera que el Pla Sectorial ja
permet una regulació suficient.

Per aquest motiu l’Ajuntament
ha decidit celebrar avui el mercat local amb 28 parades emplaçades en una nova zona (plaça Barangé).
A més, el consistori granollerí
ha augmentat el dispositiu d’informació i vigilància cívica a la
ciutat per garantir el compliment de les mesures sanitàries i
ha tornat a recordar als veïns la
necessitat de “reduir la interacció social i evitar les sortides al
carrer innecessàries”.
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Mollet

Societat | Les queixes per la plaça Andalusia són escoltades
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Fa més d’un any que des del col·lectiu Mollet Opina es recullen queixes sobre el mal
estat de la tanca de la plaça Andalusia, la qual té filferros deslligats i oxidats a la base.
Aquesta setmana l’Ajuntament molletà ha anunciat que estudiarà com arranjar-la.

La Covid-19 es resisteix a deixar
els llits de l’Hospital de Mollet
» Els ingressos per coronavirus tornen a pujar al centre hospitalari
» El darrer mes i mig s’han incrementant les proves PCR a Mollet
CORONAVIRUS4Sembla que la
Covid-19 ha tornat a truncar la
tranquil·litat que es respirava a
Mollet des de fa uns mesos.
Aquest dimecres l’Hospital
molletà comunicava que hi havia hagut un petit repunt d’ingressats per coronavirus respecte de la setmana passada.
Actualment hi ha 9 malalts, xifra que suposa un lleu increment
respecte als 7 pacients d’ara fa
una setmana. És per això que des
del centre hospitalari han recordat als molletans que “és
molt important en aquests moments seguir les mesures de
prevenció determinades pel Departament de Salut”.
Segons les dades de l’Agència
de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya, Mollet del Vallès
suma 1.006 contagis de Covid-19
des de l’inici de la pandèmia.
Això significa que un 1,96% de la
ciutadania s’ha infectat. L’Ajuntament molletà ha volgut aclarir

La Generalitat demana dos
anys de presó per a un molletà

SOCIETAT4“La Generalitat de
Catalunya està personada com a
acusació contra una cinquantena
d’independentistes per diferents
mobilitzacions, entre ells contra
el Brian. Exigim la retirada immediata de totes les acusacions”.
Amb aquest missatge, Alerta Solidària ha exigit l’absolució del
Brian durant una roda de premsa davant dels Jutjats de Mollet
aquesta setmana. El Brian és un
molletà que s’enfronta a una
pena de presó de dos anys des-

prés de ser detingut el 18 de desembre del 2019 durant els aldarulls que van tenir lloc al Camp
Nou en la concentració convocada per Tsunami Democràtic.
“Considerem que les acusacions que es presenten són producte d’una persecució política
per part de l’Estat i que compten
amb la complicitat de la Generalitat. Una persecució que es perpetua en el temps i que vulnera
els drets socials de totes”, conclouen des d’Alerta Solidària.

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

que durant el darrer mes i mig
s’han augmentat les proves PCR
realitzades als molletans i que
aquest és un dels motius de
l’augment de casos positius registrats.
Ara que comença el curs escolar i els veïns tornen de les vacances, el batlle molletà, Josep

Monràs, ha fet arribar un missatge de consciència als ciutadans: “Les dades són moderadament bones però hem de mantenir la prudència. Si ens relaxem
podríem col·lapsar el sistema
sanitari, principalment els Centres d’Atenció Primària (CAP) i
l’Hospital”, adverteix.

La roda de premsa davant els Jutjats de Mollet pel Brian. Foto: @BrianGrup

Els Viñallonga arriben a Mollet
GASTRONOMIA4“Des que els
meus pares van començar a treballar a la Pastisseria Viñallonga de Montornès, sempre han
desitjat obrir una botiga a Mollet”, explica Marga Viñallonga,
filla del fundador de la pastisseria, a Línia Vallès.
I és que els desitjos, si es lluiten, es converteixen en realitat.
Tant és així que la família Viñallonga ha anunciat recentment
que obrirà una nova botiga al
centre de Mollet, al carrer Be-

renguer III. La previsió dels germans Viñallonga és que entre finals de setembre i principis d’octubre es pugui obrir el nou establiment al públic.
Viñallonga comenta que el seu
objectiu és portar els dolços més
tradicionals i també les creacions
d’alta cuina a la ciutat de Mollet,
com són les escumes de diferents
textures que ha creat el seu germà,
que enguany ha estat reconegut
per la Generalitat amb el Diploma
de Mestre Artesà Alimentari.

Aquesta pastisseria va ser
fundada el 1974 per Jaume Viñallonga i la seva dona Margarita Carrera. Ara ja fa més de
quaranta anys que enamora
els vallesans amb els seus pastissos i ofereix un servei de càtering. Actualment el negoci
està dirigit per la segona generació de la família Viñallonga.
“La nova pastisseria ens aproparà als clients de pobles veïns
com Sant Fost i Martorelles”,
conclou Viñallonga.
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Ara Parets ERC presentarà una moció al pròxim plenari per reprovar el govern espanyol
i demanar-li que esclareixi la seva col·laboració “amb la sortida del rei emèrit, tal com
va admetre el president, en una operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa”.

Inquietud i dubtes entre
els paretans per l’inici de curs
EDUCACIÓ4Incertesa i “canvis
constants”. Així defineix la directora de l’escola Pompeu Fabra de Parets, Montserrat Sánchez, la situació que s’està vivint
als centres educatius catalans
aquests dies. “Refem i tornem a
fer cada dia els plans organitzatius”, afegeix Sánchez, que entén
que la Covid-19 no permet al Departament d’Educació fer plans
a llarg termini però remarca
que a l’escola necessiten que
arribin “totes les instruccions
com més aviat millor”.
La inquietud i els dubtes de
Sánchez són compartits per la
majoria dels equips directius i
professors de Catalunya que retornen a les aules després de mig
any sense classes presencials i
amb la Covid-19 sense erradicar.
Per això, alguns d’aquests centres educatius han rebut reforços
de docents per poder aprimar les
ràtios de les aules, reinventar els
seus espais i garantir la distància de seguretat sanitària.
En el cas de la Pompeu Fabra,
aquest repte de baixes ràtios –20

Polèmica per l’obertura
d’un local d’apostes a Parets

OCI4El partit Comunistes de Catalunya de Mollet del Vallès denunciava per Twitter el passat 26
d’agost que a Parets s’ha inaugurat recentment una casa d’apostes
esportives de la cadena Sportium.
L’establiment és al centre
comercial Iveco, una de les zones
més transitades del municipi
per raons comercials i d’oci. És
per això que des del partit comunista molletà han demanat
explicacions al govern local i
han instat l’Ajuntament paretà a
emprendre alguna acció contra
l’obertura d’aquest espai, que a

parer seu “juga amb la salut i el
patrimoni” de la gent.
Davant d’això, l’alcalde Jordi Seguer ha volgut deixar clar
públicament que ell i “el govern
plural de Parets està radicalment en contra d’aquesta casa
d’apostes”, però que no poden
fer-hi res perquè “la llicència no
l’ha atorgat l’Ajuntament paretà
sinó la Generalitat”. A més, Seguer ha remarcat que la llicència
estava aparaulada per l’anterior
govern en mans dels socialistes
i que es van trobar “amb aquesta sorpresa al calaix”.

L’entrada de l’escola Pompeu Fabra de Parets. Foto: Ajuntament

alumnes per aula–, però, s’afrontarà amb el mateix equip que el
curs anterior. “No hem rebut cap
mena de dotació extraordinària i
les ràtios de les aules no paren de
disminuir”, diu Sánchez.
La directora comparteix la
seva incertesa amb les famílies
paretanes. “Des de l’escola estem
en constant contacte amb els pa-

res i els enviem missatges tranquil·litzadors”, assegura. “Nosaltres ho tenim tot organitzat
per evitar les aglomeracions i per
treballar amb grups estables
d’alumnes que redueixin les possibilitats de contagi”, conclou.
De moment, només una família de la Pompeu Fabra no
portarà els seus fills a l’escola.

L’establiment és al centre comercial Iveco. Foto: Arxiu
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Compte enrere per a la
Festa Major de Martorelles
CULTURA POPULAR4La incògnita va quedar resolta divendres
passat: Martorelles celebrarà la
Festa Major com estava previst,
entre dimarts i diumenge de la setmana que ve. La decisió es va
prendre amb el consens de tots els
grups polítics municipals tret de
Martorelles En Comú. Els veïns,
doncs, compten enrere els dies que
falten perquè comencin els actes.
L’únic canvi significatiu respecte de la programació que ja es
va presentar és la suspensió de
l’Arrossada, ja que l’alcalde Marc
Candela va dir que era l’única activitat en la qual no podia garantir-se la distància de seguretat.
Així, gairebé tots els dies de la
setmana que ve hi haurà propostes festives. La primera doble
proposta tindrà un caràcter solidari, ja que serà una doble jornada de donacions de sang al Pavelló municipal d’esports. El mateix dimarts a la tarda es farà la
recepció de les entitats.
L’arrencada real, però, serà
l’endemà. L’espectacle itinerant
La festa ve a casa! recorrerà els

El plat fort serà el concert d’Els Pets a la plaça El·líptica. Foto: Els Pets

carrers de la vila. Es llegirà el pregó, a càrrec de Manuela Moreno,
directora de l’escola Simeó Rabasa, i es clourà la segona jornada amb una nit d’havaneres i rom
cremat amb Peix fregit.
La mostra de dansa i acrobàcies de l’Escola de dansa Pas a
Pas, l’espectacle La gallina dels
ous d’or de la companyia Zum
zum Teatre i la projecció del vídeo del Ball de Gitanes de Martorelles seran les grans cites d’un
dijous gairebé monopolitzat per
les propostes culturals.
Els actes de la Diada conviu-

ran amb gimcanes i dos concerts
de l’Orquestra Selvatana en la
programació de divendres.
El cap de setmana arrencarà
amb el concurs d’habilitats de
bàsquet, tot i que, de nou, la música tindrà un gran protagonisme
durant el dissabte. Els concerts de
Flow, campió d’Espanya de beatbox l’any 2017, i dels Pets, amb
Lluís Gavaldà, seran dues de les
grans cites de l’edició d’enguany.
La Caminada, l’entrega dels
premis Rutes de Martorelles i
Montserrat Roig i el Castell de
Focs clouran la Festa Major.

Sant Fost | La deixalleria mòbil torna demà

Demà, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, l’avinguda Mauri
tornarà a acollir la deixalleria mòbil de Sant Fost. Els veïns, del
poble, doncs, podran portar els seus residus al camió verd.

Els menors de 7 anys no podran
fer classe a l’Escola de Música

SANT FOST4L’Escola de Música continuarà amb les portes
obertes el curs 2020-21, si bé l’oferta formativa del centre no
serà exactament la mateixa que
en els anteriors. De fet, per la limitació d’espais que l’escola ha
hagut de patir pels efectes del coronavirus, a partir de l’1 d’octubre (data d’inici del curs 202021) no hi haurà cap classe per a
nens i nenes menors de 7 anys.
S’eliminen, doncs, el programa infantil Músics menuts

(pensat per a infants que tinguessin entre 2 i 7 anys) i el programa bàsic.
D’aquesta manera, l’escola ja
ha demanat als alumnes i les famílies dels alumnes que van
cursar algun dels nivells el curs
passat si voldran continuar els
seus estudis quan comencin a
principis del mes que ve. Igualment, el centre ha anunciat que
els preus dels cursos (es poden
consultar al seu web) seguiran
sent els mateixos.

Foto: Escola Municipal de Música
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Montornès recordarà els seus
veïns assassinats pel nazisme
MEMÒRIA HISTÒRICA4Els germans Marià i Joan Clivillers i Josep Viñallonga, els tres montornesencs assassinats en camps
de concentració nazis en els primers anys de la dècada de 1940,
tindran un record etern al seu poble. Les seves stolpersteine (literalment pedres que et fan ensopegar, en alemany), unes plaques obra de l’artista alemany
Gunter Demnig, que recorden els
assassinats pel Tercer Reich, es
col·locaran a la plaça de la República.
Aquest acte de memòria històrica va posar-se en marxa el febrer de l’any passat, amb una
moció d’Esquerra Republicana

Les tres pedres es
col·locaran de forma
conjunta pròximament
a la plaça de la República
que va comptar amb el vot favorable de tots els regidors del

Les tres plaques ‘stolpersteine’ que s’instal·laran. Foto: Aj. de Montornès

Ple excepte dels del Partit Popular. Ara, més d’un any i mig
després, es posa en marxa definitivament l’acció, tot i que el
consistori ha explicat que l’acte
de col·locació d’aquestes pedres
es farà sense Demnig, de manera que seran tècnics de l’Ajuntament qui les instal·laran.
De moment no hi ha data fixada, tot i que des del govern

municipal ja han dit que els familiars dels tres assassinats estan convidats a l’acte.
Les plaques stolpersteine
s’han convertit, en les darreres
dècades, en una de les formes de
memorials més habituals. Actualment hi ha al voltant de 75.000
peces repartides entre més de
1.800 ciutats de països com Bèlgica, Polònia, Itàlia i Espanya.

Montmeló garanteix que
fer esport al poble serà segur

SERVEIS4L’arribada del mes
de setembre significa, cada any,
l’arrencada de moltes coses.
L’esport no és una excepció i, tot
que aquest tampoc s’escapa dels
efectes del coronavirus, l’Ajuntament de Montmeló assegura
que ho té tot a punt perquè els
veïns puguin fer esport amb totes les mesures de seguretat.
En aquest sentit, el govern
municipal, treballant conjuntament amb la Diputació, ha arrencat la campanya Un, dos,

tres, JA! per a tots els centres esportius municipals.
Per això, des de dimarts passat i fins al dia 15 d’aquest mes estan obertes les inscripcions per a
totes les activitats dirigides que
es faran fins al juny de l’any que
ve. De la mateixa manera, l’Escola Esportiva tindrà més grups
i horaris del que és habitual a
partir de tres quarts de cinc de la
tarda. Les activitats d’aquesta
Escola Esportiva arrencaran a
principis del mes que ve.
Foto: Aj. de Montmeló

Montmeló | Montornès

Montmeló | Donacions de sang a la Torreta

La Sala Polivalent de la Torreta va convertir-se, durant tot el dia d’ahir, en
l’escenari d’una jornada de donacions de sang. En els darrers mesos, prop
del 20% de les reserves de sang han anat als pacients de Covid dels hospitals.
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Quatre dies de Festa Major per
intentar oblidar el coronavirus
SANTA PERPÈTUA4La vila enceta avui els quatre dies de la Festa Major, en els quals tothom intentarà, si no oblidar, deixar de
pensar en tot moment en el coronavirus. L’Ajuntament ha volgut tirar endavant la celebració,
cosa que contrasta amb l’allau de
suspensions de la comarca i del
conjunt del país, i ha dissenyat un
programa basat en concerts, espectacles i sessions de cinema als
patis de les escoles per controlar
l’aforament i garantir les mesures de seguretat.
La celebració, de fet, arrenca
amb un dels plats forts en el primer dia: el monòleg de l’humorista basca Valeria Ros (amb Javier Batzac com a teloner) que es
farà al pati de l’Escola la Florida.
Les entrades estan esgotades. El
pregó el faran el pallasso Pep
Callau i l’alcaldessa Isabel Garcia
i es podrà veure en directe als perfils de Facebook de la Festa Major i de l’Ajuntament. Altres cites
d’aquest primer dia són el concert
de The Goliard Collectives al pati
de l’Escola Bernat de Mogoda.

El monòleg de Valeria Ros serà una de les cites estrella. Foto: VR

Demà hi haurà gimcanes,
una ballada de sardanes, espectacles de les companyies Campi
qui Pugui i Bambolea, una sessió
de cinema a la fresca al pati de
l’Escola Aigüerols (amb la pel·lícula Le Mans 66) i un espectacle
de circ i humor màgic amb Kalabazi i Pere Rafart, entre altres.
De cara a diumenge, algunes
de les propostes seran el concert
de tarda amb l’Orquestra Cimarron, espectacles infantils de

la factoria La Belluga i Set Up i el
concert de Swing Airlines.
L’últim dia de la festa serà dilluns, quan el protagonisme serà
per als més menuts amb una jornada d’animació infantil amb
Jordi Callau i un espectacle infantil amb Els Xiula, entre altres.
Com és habitual, el Castell de
Focs, que tindrà com a epicentre
el Parc Central, posarà el punt final a aquests quatre dies intensos de celebració.

Plagues | Mesures contra els escarabats

Des de finals del mes passat, Santa Perpètua ha posat en
marxa un nou tractament per les plagues d’escarabats dels
oms que s’havien detectat en diversos punts del poble.

Matrícula gratuïta al CEM
El Turó durant tot aquest mes

LA LLAGOSTA4El setembre ja
ha arribat i, durant tot aquest
mes, tots els veïns del poble que
vulguin començar a fer esport al
Centre Esportiu Municipal El
Turó podran inscriure’s sense
haver de pagar la matrícula.
Les inscripcions es podran
fer de forma presencial a l’equipament (al número 2 del carrer
de Joaquim Blume) o bé per telèfon (935 451 550) o correu
electrònic (info@cemelturo.com).
Les úniques persones que no

poden gaudir d’aquesta promoció són les que hagin cancel·lat el
seu abonament en algun moment dels darrers sis mesos.
ESPORT SEGUR
Igual que han fet molts altres
municipis amb els seus centres
esportius públics, el govern
d’Óscar Sierra assegura que El
Turó “és un espai segur que
compleix amb unes estrictes
mesures de seguretat i higiene
davant la Covid-19”.
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Els municipis del Vallès han rebut 4,5 milions d’euros en ajuts econòmics de la Diputació. La
inversió s’emmarca dins el Catàleg de Serveis de l’ens d’enguany per al Pla Xarxa de Governs
Locals, unes inversions que posen l’accent en la lluita contra el canvi climàtic, entre altres.

Els alcaldes de JxCAT del Vallès
Oriental abandonen el PDeCAT
POLÍTICA4“La mateixa decisió
que ha pres el president Carles
Puigdemont la vaig fer efectiva el
31 de juliol. Ja no soc associat del
PDeCAT. La seva direcció fa
molt temps que no em representa i que va allunyar el rumb
del partit d’allò que s’havia acordat col·lectivament. Ara miro
endavant!”. Amb aquest tuit, el
portaveu de Junts per Catalunya (JxCAT) a Granollers i expresident comarcal del Partit
Demòcrata (PDeCAT), Àlex Sastre, va anunciar dilluns passat
que havia deixat aquest partit el
mes de juliol.
I no ha estat l’únic. Els alcaldes de JxCAT del Vallès
Oriental s’han sumat a la sortida en dòmino del PDeCAT,
com també ho han fet diversos
alts càrrecs del partit: el paretà Jordi Turull, Josep Rull i tots
els consellers de JxCAT de l’actual Govern de la Generalitat
menys la titular d’Empresa,
Àngels Chacón.
“Avui, conjuntament amb
la resta d’alcaldes de JxCAT
del Vallès Oriental, he comuni-

Àlex Sastre anuncia la seva sortida del PDeCAT. Foto: Twitter (@alexsastre83)

cat la decisió de donar-me de
baixa del PDeCAT amb la voluntat de seguir sumant per la
llibertat del país i la prosperitat
dels seus municipis des de Junts
per Catalunya”, va piular dilluns l’alcalde de Sant Celoni,
Raül Garcia.
Els altres alcaldes de JxCAT
del Vallès Oriental que han pres
la mateixa decisió són Francesc
Colomé, de les Franqueses; Jor-

di Xena, de Santa Maria de Palautordera; Joan Mora, de Vallgorguina; Dani Fernández, de
Sant Esteve de Palautordera;
Marc Uriach, de Gualba; Joan
Pons, de Vilalba Sasserra; Albert
Rovira, de Fogars; i Miquel Parella, d’Aiguafreda.
Tot plegat no deixa de consumar la ruptura de JxCAT amb el
PDeCAT, el partit hereu de Convergència Democràtica (CDC).

L’ANC prepara mobilitzacions
a quatre municipis vallesans

Foto: ANC

REIVINDICACIÓ4Granollers,
Mollet, Sant Celoni i Montmeló
seran els quatre municipis de la
comarca on l’Assemblea (ANC)
ha preparat actes de cara a la
Diada de l’Onze de Setembre, divendres que ve.
Enguany, per la situació sanitària, les entitats sobiranistes
no han convocat grans manifestacions com les que s’han fet en
els darrers anys (i que han tingut
com a epicentre Barcelona), de

manera que s’ha optat per fer un
total de 107 mobilitzacions d’un
format més petit repartides en
82 ciutats i pobles de Catalunya.
Totes les concentracions estaran delimitades i disposaran
d’un control d'accés, de manera
que és obligatori inscriure’s al
portal web de l’ANC. La seva presidenta, Elisenda Paluzie, va dir
que el d’enguany és “el repte organitzatiu més complex de la història de l'entitat”.

La Garriga oferirà Comença el
un curs de
canvi dels fanals
museografia
a l’Ametlla
CULTURA4Abans i durant l’exposició. Interpretació i museografia sensata és el nom del curs
de museografia que l’Ajuntament de la Garriga ha organitzat
i que es farà durant la tercera setmana del mes de novembre.
L'impartirà l’actual presidenta de l’Asociación para la
Interpretación del Patrimonio,
Maribel Rodríguez, i tindrà una
durada de 20 hores, repartides
en quatre dies.

OBRES4Dimarts passat l’Ajuntament de l’Ametlla va anunciar
que ha posat en marxa el canvi
dels fanals del poble. Segons les
previsions del govern municipal,
aquestes substitucions de la xarxa d’il·luminació s’allargaran
durant uns quatre mesos.
Els nous fanals tindran llums
LED, de manera que complirant
els criteris d’eficiència energètica, sostenibilitat i estalvi d’energia que impulsa el consistori.

El Centre Cultural Suspesa la Festa
de Canovelles ja Major del barri
té la programació de Corró d’Avall

CULTURA4Des de principis d’aquesta setmana ja es pot consultar la programació del curs
2020-21 del Centre Cultural de
Canovelles.
Després que durant gairebé
mig any les activitats estessin
aturades o limitades per culpa de
la pandèmia, la regidoria de
Cultura ha treballat per preparar
una d’adaptada a les mesures sanitàries. Les activitats arrencaran
el dilluns 5 d’octubre.

LES FRANQUESES4La notícia
que cap veí volia llegir es va
confirmar: tot i que la comissió
responsable de la festa de Corró
d'Avall va anunciar a finals del
mes de juliol que tirava endavant
la Festa Major adaptant les activitats als protocol sanitaris vigents, dimarts passat van anunciar que finalment la cancel·len
davant les darreres mesures establertes i anunciades pel Departament de Salut.

Lliçà d’Amunt
L’11a Fira del
aprova ajudes als Tomàquet es
petits comerços farà l’any que ve

ECONOMIA4El darrer Ple de
l’Ajuntament va servir per aprovar les bases de les subvencions
que es donaran a microempreses,
comerços i autònoms, i les subvencions per a establiments de
restauració, per ajudar a combatre els efectes del coronavirus.
El termini per sol·licitar
aquests ajuts està obert des de
dimarts passat i s’allargarà fins
al dia 30 d’aquest mes.

SANTA EULÀLIA4L'organització de la Fira del Tomàquet (l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, Llavors Orientals i el
Consell Comarcal) han decidit
posposar la celebració de l'onzena edició de la Fira del Tomàquet del Vallès per al 2021.
En primera instància s’havia
ajornat de juliol a setembre,
però finalment s’ha optat per
moure-la a l’any que ve.
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Handbol | La Granollers Cup 2021 ja té dates

Després que la Covid-19 obligués a suspendre l’edició d’enguany, a mitjans
del mes passat es va anunciar que el torneig tornarà a jugar-se l’estiu que
ve. Les dates en les quals es jugarà són entre el 24 i el 28 del mes de juny.

El BM Granollers veu com
l’inici de l’ASOBAL s’ajorna
Pau Arriaga
GRANOLLERS
En condicions normals el BM
Granollers ja hauria començat la
lliga ASOBAL 2020-21, però dilluns passat el Comitè de Competició de la Federació Espanyola d’Handbol (RFEBM) va anunciar l’ajornament de les jornades
1 i 3 de la màxima categoria masculina de l’handbol estatal. La
manca de l’aprovació del protocol que els equips havien de seguir (quelcom competència del
Consell Superior d’Esports) és la
principal raó d’aquest ajornament, tot i que també plana la
possible dissolució de l’ASOBAL,
que s’ha de votar en una Assemblea General Extraordinària que
està pendent de convocar-se.
El mateix dilluns, l’Ademar de
Lleó va comunicar un cas de positiu a la seva plantilla, mentre
que el BMG va tornar als entrenaments després que es confirmés que no hi ha cap cas de co-

Una de les sessions d’entrenament amb Antonio Rama. Foto: BMG

ronavirus a la plantilla d’Antonio
Rama. Així, els granollerins estan
pendents de saber quin dia tornen a la competició oficial després
de més de mig any d’aturada
(l’últim partit va ser el 26 de febrer a Lleó contra l’Ademar).

ACTIVITAT AL FEMENÍ
Per la seva banda, el sènior femení del BMG també ha estat
protagonista de l’actualitat... i
ho serà en els pròxims dies. Les
de Robert Cuesta van començar

ahir (coincidint amb el tancament
de l’edició en paper de Línia Vallès) la fase final de la Copa de la
Reina al Polideportivo El Limón
d’Alhaurín de la Torre (Màlaga)
contra el Liberbank Gijón.
Més enllà d’aquesta competició, el mateix dilluns les granollerines van conèixer el seu primer
rival en l’edició 2020-21 de l’European Cup: l’Alavarium Love
Tiles de Portugal. L’anada es jugarà el 10 o l’11 octubre i la tornada la setmana següent.

L’inici del futbol i futbol sala,
a mitjans del mes que ve

FUTBOL4L’arrencada de les
competicions de futbol i futbol
sala organitzades per la Federació Espanyola de Futbol (RFEF)
ja té data: serà el tercer cap de setmana d’octubre. Així ho van decidir dilluns passat en una reunió
de la Comissió de presidents de
les federacions autonòmiques.
La Comissió Delegada de la
RFEF ha de ratificar aquesta decisió el pròxim dilluns 14, data en

la qual ja haurien d’estar enllestits els protocols sanitaris que regiran les competicions i que seran elaborats per cadascuna de
les federacions autonòmiques.
Així, clubs com l’EC Granollers, el CD la Concòrdia i el CN
Caldes ja saben que, tret d’un canvi d’última hora, la primera jornada de les seves competicions
serà durant el cap de setmana
dels dies 17 i 18 d’octubre.

Els tres equips d’EBA
ja preparen la Lliga Catalana

BÀSQUET4Les vacances ja s’han
acabat i els tres equips de la comarca que jugaran la lliga EBA el
curs que ve treballen ja per estar
a punt en el debut oficial del
curs 2020-21, que serà en la 39a
edició de la Lliga Catalana.
El CB Granollers i el CB Mollet, de fet, s’enfrontaran en la tercera jornada del grup 7, en la fase
prèvia. El partit es jugarà al pavelló del CBG el 3 d’octubre, tot
i que aquesta competició arren-

carà d’aquí a poc més de dues setmanes per als molletans i de tres
per als granollerins.
Per la seva banda, el CB Lliçà
d’Amunt arrencarà el dia 19 d’aquest mes amb un partit a la pista del Mataró Boet (els lliçanencs són al grup 5), mentre que
l’estrena a casa està prevista per
a una setmana després d’aquest
partit, rebent la visita de la UE
Mataró en un partit que pot decidir el seu futur en la competició.
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| WRC 9
World Rally Championship (WRC) 9 és una de les grans novetats del món dels videojocs aquest mes de setembre. Disponible per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

La veu de Laura Rosel (Sabadell, 1980) desperta els oients de la ràdio pública catalana
des d’aquest 1 de setembre, després que
Mònica Terribas anunciés el mes de juliol que
deixava de presentar El matí de Catalunya
Ràdio per l’existència d’uns “engranatges que
grinyolen”. Així, Rosel és la nova rival de Jordi
Basté, que continua al capdavant d’El món a
RAC1, el programa matinal de l’emissora on la
sabadellenca va treballar durant molts anys.
“RAC1 va ser la meva escola i el Basté el meu
pare radiofònic”, deia Rosel en una entrevista
a l’Ara publicada a finals d’agost. Entre una
etapa professional i l’altra, va ser presentadora del programa Preguntes Freqüents (FAQS) de
TV3, una experiència que va acabar amb polèmica però que li va permetre guanyar-se el
reconeixement del públic general.

Setmana del Llibre
Després d’un Sant Jordi suspès i un d’alternatiu i estival,
la Setmana del Llibre en Català suposa una nova esperança per al sector en un any del tot atípic. La 38a edició d’aquesta proposta se celebrarà del 9 al 13 de setembre (durarà cinc dies en comptes de deu) al Moll de
la Fusta de Barcelona, un emplaçament que s’ha escollit
per poder aplicar les mesures de seguretat que exigeix
la pandèmia. Hi haurà 224 expositors, s’hi presentaran
220 novetats editorials i s’hi faran una vuitantena d’activitats que han estat adaptades a la situació sanitària.

Llibres

La fitxa

?

L A U R A

QUI ÉS

...

Haver presentat ‘FAQS’ a TV3

ÉS FAMOSA PER

?

En aquesta etapa es va fer especialment coneguda

Estrenar-se a ‘El matí de Catalunya Ràdio’

QUÈ HA FET

Ha substituït Mònica Terribas com a presentadora del programa

...

Felicitacions i bons desitjos

A LES XARXES

Teatre

R O S E L

Ha rebut l’escalf de molts companys de professió

Música

Pelis i sèries

Coníferes
Marta Carnicero

Preses
Laura Giberga

Smile
Katy Perry

Tenet
Christopher Nolan

Després d’un debut exitós amb El cel segons Google (2016), Marta Carnicero publica ara el seu segon llibre. Coníferes explica la història del Joel, que viu a una comunitat idíl·lica en plena natura que rebutja les noves tecnologies. Allà coneix l’Alina, una nouvinguda que el fascina i a la
qual mira d’acostar-s’hi. Un relat sobre la
identitat, l’amor i l’angoixa de perdre’ls.

Durant la repressió franquista, moltes dones sense feina, amb fills que havien d’alimentar i amb marits afusellats, van haver de robar als camps, fer estraperlo o
prostituir-se. Això va fer que les presons
de dones se saturessin i s’habilitessin convents per moralitzar “dones esgarriades”
com les que protagonitzen Preses.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

El destí ha volgut que el cinquè disc de
Katy Perry, Smile, hagi vist la llum pràcticament alhora que la seva primera filla
amb l’actor Orlando Bloom, Daisy Dove
Bloom. És per això que la cantant ha reconegut que “per fi” ha recuperat el seu
somriure (paraula que dona títol al disc).
“L’àlbum és el meu viatge cap a la llum”,
ha confessat recentment l’artista.

Tenet ha arribat a les sales de cinema en
un any molt complicat i ha aconseguit superar totes les expectatives. Els milions
d’espectadors que l’han vist arreu del
món han pogut comprovar que el film és
Christopher Nolan en estat pur. El protagonista (John David Washington) haurà de salvar el món d’una gran amenaça
armat amb una única paraula: Tenet.

23 |

Viu en línia
EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Sobreviure al retorn a la rutina
i

BENESTAR

es vacances d’estiu d’aquest 2020 han estat les més atípiques i, alhora, les més esperades dels últims anys. És per
això que aquest retorn a la rutina se’ns pot fer encara
més difícil que normalment i la síndrome postvacacional ens
pot afectar amb més força que mai.
Per fer front a aquest mes de setembre, podem seguir una
sèrie de consells que ens posaran les coses més fàcils. Els experts coincideixen a recomanar un període d’adaptació
abans de tornar a l’activitat habitual. Dos dies abans de començar de nou a treballar o estudiar, intenta recuperar els hàbits i horaris que mantens durant l’any i que segurament has
perdut durant les vacances. També has de tenir en compte
que el retorn ha de ser progressiu: el més probable és que no
puguis estar al 100% des del primer dia; la clau és tenir objectius assumibles i anar incrementant el grau d’exigència a poc
a poc. Malgrat que soni a tòpic, l’actitud és molt important en
un moment així. El més recomanable és no idealitzar el període de vacances i no entendre la rutina com una mena d’infern, perquè cada cosa té la seva part bona. En aquest sentit,
és molt útil fer plans d’oci, sobretot els caps de setmana.

L

Les claus
ADAPTACIÓ
PROGRESSIÓ
ACTITUD
OCI

Comença a recuperar els hàbits i horaris que has perdut
durant les vacances dos dies abans de tornar a la feina
El retorn ha de ser progressiu: marca’t objectius
assumibles i ves augmentant el grau d’exigència
Sona a tòpic, però l’actitud és important: no idealitzis
el període de vacances, cada moment té la seva part bona

Tenir moments per gaudir del teu oci, sobretot els caps de setmana,
és imprescindible perquè el retorn a la rutina no sigui tan dur
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