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per la mort dilluns de 
l’estimat ninotaire Fer

Arrencael judici contraERCde
MolletpercalúmniesaMonràs
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“Amb això de la Covid-19 sembla
que s’hagin oblidat de les altres
malalties i que tothom qui no
tingui coronavirus ja no tingui
prioritat mèdica”, afirma la Cris-
tina, una molletana que se sent
desatesa pel CAP Plana Lledó de
la seva ciutat, on li estan prorro-
gant les visites d’una radiografia
de maluc i d’una intervenció que
necessita per tornar a la feina i a
fer vida normal.
Ella és una de la vuitantena de

vallesans que s’han posat en con-
tacte amb Línia Vallès per quei-
xar-se del mal funcionament i de
“l’abandonament” que reben per
part dels CAPs des de l’inici de la
pandèmia. “Com poden diagnos-

ticar-nos per telèfon o per foto-
grafia?”, “m’he passat dies trucant
sense que em responguin” o “hi
haurà gent que es mor sense arri-
bar a ser atesa?” són algunes de les
qüestions que comparteixen els
veïns de la comarca. 
En el cas del Fabio, un veí de

Granollers, la saturació del CAP
Sant Miquel ha provocat que ell
torni a treballar amb una lesió
greu al genoll. “Soc guàrdia de se-
guretat i treballo 12 hores de peu.
Totes les peticions de baixa m’han
arribat amb retard i cada cop
m’ha visitat un professional dife-
rent. És per això que la meva pe-
tició de consulta amb el trauma-
tòleg no ha quedat ben registrada
i ara fins al març no tindré hora”,
detalla el Fabio a Línia Vallès. 
Una veïna de Llinars també la-

menta que va trucar al CAP de la
seva població perquè el seu fill te-

nia febre i li van dir que no li por-
tés, ja que posava “en risc” tothom.
“Dona-li el que tu creguis, és el teu
fill”, assegura que van contestar-
li quan va demanar què podia fer.
Un altre vallesà, que pateix una
malaltia crònica, s’entristeix per-
què durant el confinament va
deixar de rebre el seu tractament
mèdic i ara, amb “el col·lapse que
hi ha a la sanitat”, encara no ha re-
cuperat la regularitat de les visites.

MOBILITZACIONS EN MARXA 
Des de l’Associació de Veïns de La
Torreta (Cardedeu) destaquen a
Línia Vallès que ja han emprès
mobilitzacions per evitar que,
“amb l’excusa de la Covid-19, tan-
quin indefinidament el CAP La
Torreta”. Actualment, aquest cen-
tre d’atenció primària està tancat
i els veïns de la zona es veuen obli-
gats a desplaçar-se més de 4 qui-

lòmetres per rebre assistència
mèdica presencial. 
És per això que la Plataforma

en Defensa de la Sanitat Pública
del Baix Vallès i la Marea Blanca
han preparat una proposta de
moció adreçada a tots els ajunta-
ments vallesans en la qual s’insta
aquestes institucions a lluitar per
una sanitat primària digna. 
El portaveu d’aquesta plata-

forma, Antonio López, afirma a Lí-
nia Vallès que des de les retalla-
des del 2008 l’atenció primària a
Catalunya s’ha anat degradant a
passos agegantats. “S’han perdut
més de 3.000 professionals i mol-
ta inversió econòmica”, remarca
López.
El portaveu afegeix que amb la

Covid-19 la situació de precarie-
tat ha crescut desmesuradament.
“No hi ha atenció presencial. La
gent ha perdut els seus metges de

referència i cada cop és visitada
per un professional diferent. Els
veïns poden passar-se dies per
contactar amb els CAPs perquè te-
nen les línies telefòniques satures
i, per això, acaben anant d’ur-
gències a l’hospital. Han comen-
çat a tancar CAPs, a reduir les ho-
res de consultes i a eliminar es-
pecialitats”, detalla López, fent
referència a la notícia sobre la con-
centració de totes les consultes pe-
diàtriques de Mollet al CAP Pla-
na Lledó o al tancament d’un
CAP de Santa Perpètua. 
Des de la Direcció d’Atenció

Primària de la Metropolitana
Nord remarquen a Línia Vallès
que la Generalitat ja ha presentat
un pla de 300 milions fins al
2022 per enfortir els ambulatoris.
Sigui com sigui, de moment els va-
llesans segueixen penjats al telè-
fon esperant respostes mèdiques.  

Quèpassa als CAPs?
» Molts vallesans denuncien “l’abandonament” que reben per part de l’atenció primària a la comarca 
» El Departament de Salut invertirà 300 milions a tot el país fins al 2022 per enfortir els ambulatoris

La situació dels CAPs vallesans preocupa el teixit social organitzat i els pacients. Fotos: Antonio López 

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL 
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La lupa

per Joan Tuset i Assía Cherdal (ERC Canovelles)

Una llei històrica

El passat dia 9 de setembre, el Parlament
de Catalunya va aprovar la llei de regu-
lació dels lloguers.
Aquesta llei va entrar al Parlament el

mes de juliol, després de mesos de dià-
leg i redacció entre el Sindicat de Lloga-
ters, que compta amb el suport de 4.000
entitats socials i culturals, i la Conselle-
ria de Justícia. La llei ha sortit aprovada
per 71 vots a favor (ERC, JxCat, Comuns
i CUP) i 63 en contra (PSC, Cs, PP, PDe-
CAT i Demòcrates).
La tramitació de la llei no

ha estat fàcil. Fins a l’últim
moment no s’ha arribat a un
acord amb la mateixa majo-
ria i el vistiplau del Sindicat de
Llogaters, després que les
darreres setmanes ERC hagi
insistit en la urgència d’aprovar la llei. En
el debat parlamentari, el president del
grup republicà Sergi Sabrià ha criticat la
postura d’ambigüitat del centredreta ca-
talà: “Ens ha demostrat reiteradament
que no vol regular mercats. El de l’habi-
tatge no és un mercat lliure, és un mer-
cat desbocat, desorbitat i especulatiu, i no
podem mantenir més aquesta llosa”.
Costa d’entendre el vot contrari i el si-

lenci del PSC en tot el procés de deliberació
de la llei. Amb les excuses de conflictes
competencials, es torna a alinear amb el
bloc del 155, en aquest cas per frenar una
llei de caràcter social tan necessària. 

La importància dels moviments so-
cials ha quedat de manifest. Sense la fei-
na del Sindicat de Llogaters, l’aprovació
d’aquesta llei hauria estat molt difícil.
La nova llei fixa topalls  al preu dels

lloguers en els municipis del país on més
dificultats hi ha per accedir a l’habitatge
per oferta-demanda. D’entrada, aques-
ta normativa s’aplicarà a 60 municipis de
més de 20.000 habitants on es conside-
ra que el mercat de lloguer està tensat.

Aquesta llista no està tancada, ja
que s’hi podran afegir aquells munici-
pis en què el preu del lloguer creixi de
manera sostinguda i superior a la mit-
jana del país, quan la càrrega mitjana
del cost del lloguer superi en el pres-
supost familiar el 30% dels ingressos
de la renda mitjana de la població
menor de 35 anys, i quan el preu del
lloguer hagi experimentat en els dar-
rers 5 anys un creixement anual acu-
mulat d’almenys 3 punts percentuals
per damunt de la taxa interanual de
l’IPC català.
Amb la nova normativa, quan se sig-

ni un nou contracte, el lloguer no podrà
superar el preu que tenia l’anterior, així
com el lloguer no podrà superar el
preu de referència de l’entorn urbà. Si
ho fa, quan es renovi el contracte de llo-
guer, s’haurà de revisar a la baixa.
Aquesta normativa tindrà com a ex-

cepcions els habitatges d’obra nova, on
hi haurà un marge de 3 anys en què es
podrà fixar lliurement el preu. Una al-
tra excepció seran els petits propieta-

ris que depenguin econò-
micament dels ingressos
del lloguer.
La llei entrarà en vigor

de manera immediata, però
s’haurà d’estar pendent del
Tribunal Constitucional, on
el PP ja ha anunciat que

portarà la mesura. Si qui recorre és un
partit polític, la llei estarà en vigor fins
que hi hagi una resolució. En el cas que
fos el govern espanyol qui impugnés la
llei, aquesta quedaria suspesa imme-
diatament en el moment que el recurs
s’admetés a tràmit. Les amenaces del
bloc del 155 no ens faran recular en la
lluita pel dret a un habitatge digne.
L’aprovació d’aquesta històrica llei

marcarà un abans i un després en po-
lítiques d’habitatge i, al municipalisme
republicà, ens dona unes eines de tre-
ball per avançar cap a una República Ca-
talana socialment justa.

Les amenaces del bloc del 155 
no ens faran recular en la lluita 

pel dret a un habitatge digne

Em sap greu dir que la
tornada a l’escola de
les meves filles ha anat

com la seda, que l’organització ha fun-
cionat perfectament i que elles s’hi han
quedat encantades. Ja he dit als pro-
fessors que espero que sigui l’última
vegada que amb coses que surten bé
no es fan tuits.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy he hecho una fac-
tura de 80 euros brutos

por un reportaje que tie-
ne, literalmente, una docena de fuen-
tes, no sé cuántas horas de trabajo (ni
las calculo) y casi 100 euros gastados
en desplazamientos. Pagar para pu-
blicar y porque nos lo “podemos” per-
mitir. No está de más recordarlo.

@17Mn

Els actors indepen-
dentistes asseguren

que estan mirant de con-
sensuar una resposta contundent da-
vant d’un fet intolerable que l’Estat està
a punt de fer, malgrat que tot apunta
que aquesta resposta només serà una
picabaralla entre ells. Da igual cuando
leas esto.

Elahe, 14 anys, vol ser
astrofísica: “M’agraden

les estrelles perquè es-
tan lluny dels humans”. La Irem, amb 13,
està fascinada amb la càmera i el pe-
riodisme. Les dues van fugir de la gu-
erra de l’Afganistan. Europa les tracta
com animals per haver nascut en un
país en guerra. #Lesbos.

@raulgaab@apuente@cot_julia
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BM Granollers
Els sèniors del club no podrien haver

tingut una millor arrencada de les seves
respectives lligues: han guanyat tots els
partits que han jugat fins ara. El femení,
a més, debuta aquest cap de setmana 
a casa, en un partit que tindrà públic.

pàgina 20

Els semàfors

Generalitat
El Departament de Salut invertirà 300
milions a tot el país fins al 2022 per en-
fortir els ambulatoris, però actualment
són molts els vallesans que denuncien
"l'abandonament" que reben per part 
de l'atenció primària a la comarca. 

pàgina 3

Hospital de Granollers
L’Hospital de Granollers ha anunciat

que tindrà 10 llits més d’UCI per poder
fer front a una probable segona onada de
coronavirus. Tot i aquesta notícia positi-
va, però, els treballadors de l’hospital se-
gueixen protestant i demanant millores. 

pàgina 8
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El teixit social porta als ajuntaments 
la situació que viuen els CAPs1

2
L’Hospital de Mollet té 13 ingressats 
i registra dues morts per Covid

Ciutadans presenta una moció 
a Granollers contra les ocupacions

El coronavirus sacseja tres centres 
educatius del Vallès Oriental

Dol a Mollet per la mort 
de l’estimat ninotaire Fer

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

La jutgessa Marta Canales ha dic-
taminat que el Pazo de Meirás, ac-
tualment en mans de la família del
dictador Franco, ha de passar al
patrimoni de l’Estat. Però és que a
més, la Fundació Nacional Fran-
cisco Franco, té “segrestats” en els
seus arxius milers de documents
oficials de Franco emesos o rebuts
en les seves funcions com a cap de
l’Estat, no són tots cartes particu-
lars a la núvia doña Carmen Polo,
o als seus fills, nets i amics de ca-
cera o de pesca. El més greu és que
han passat quaranta anys de la res-
titució de la suposada democràcia
i encara tenen més de 30.000 do-
cuments que haurien d’estar di-
positats als arxius oficials espany-
ols i no als d’una fundació privada.
I els documents oficials dels

reis Joan Carles I i Felip VI, seran
també secrets d’Estat?  
És increïble! Quan els histo-

riadors vulguin fer investigacions
sobre els papers dels presidents
de govern, es trobaran amb un
buit enorme, que no serà possible
omplir, seran unes pàgines de la
història d’Espanya que quedaran
en blanc. Hi ha una llei de patri-
moni que obliga a entregar la do-
cumentació als arxius públics,
però queda demostrat que s’in-
compleix reiteradament.
Per reblar el clau, encara que-

den milers de documents a l’Arxiu
de Salamanca que no han estat re-
tornats, amb l’oposició d’associa-
cions i partits polítics nostàlgics
del franquisme. En l’àmbit estatal
els arxius són un desgavell, i no és
l’únic  quant a la manca de trans-
parència administrativa i la possi-
bilitat d’obtenir informació, que
és un dels pilars de la democràcia,
la de veritat, no la que tenim ara.

Arxius espanyols
per Jordi Lleal 

Un espoli inexistent
per Antoni Moliné

La idea que des de l’Aragó i l’es-
tat espanyol han intentat fer
creure a l’opinió pública que les
obres d’art custodiades al Museu
de Lleida, i posteriorment obli-
gades a retornar al monestir de
Sixena, eren fruit d’un espoli (o
robatori) sembla que ha quallat,
com sempre que es tracta de des-
prestigiar Catalunya. Ni de bon
tros és veritat. Tot seguit, de for-
ma sintetitzada, explico què va
succeir en realitat:
El 10 d’abril de 1972, la co-

munitat de religioses Santjoa-
nistes de Sixena, prèvia autorit-
zació del Bisbe de Lleida, deci-
deixen traslladar-se, definitiva-
ment, al convent de Barcelona i
després a la seu conventual de
Valldoreix (Sant Cugat del Va-
llès). La Comunitat vengué, en-
tre 1983 i 1992, la totalitat del pa-
trimoni artístic a la Generalitat,
operació que es va realitzar mit-
jançant la mare priora de Vall-
doreix, alhora la federal de l’or-
dre, que comptà amb el vistiplau
dels prelats de Lleida, Barcelo-
na i del Vaticà. 
El 21 d’abril de 1983, la Ge-

neralitat adquirí quaranta-qua-
tre peces per un valor de deu mi-

lions de pessetes. Una segona
venda es formalitzà el 17 de de-
sembre de 1992, comprenent
un lot de dotze objectes per un
muntant de vint-i-cinc milions
de pessetes. Aquell mateix dia, es
pactà l’opció de compra de qua-
ranta-una peces més; el seu va-
lor: catorze milions vuit-centes
cinquanta-cinc mil pessetes.
Aquesta darrera venda a nom del
Museu d’Art de Catalunya.  
Feu la suma i arribareu a

concloure que la comunitat de
Santjoanistes es va endur una pi-
cossada, en aquell temps, més
que important.
Com a cloenda, unes pre-

guntes em venen al cap: Si aques-
tes compres haguessin estat re-
alitzades per qualsevol altra co-
munitat, el jutjat, encarregat del
cas, hauria donat ordre de retorn
amb la intervenció de la Guàrdia
Civil? Que cadascú en faci la
seva pròpia lectura. Una altra: la
Generalitat ha fet tot el possible
per deixar incòlume l’honestedat
de Catalunya? Tinc la sensació
que tothom ha callat. Llavors, el
repetit espoli on és?
Cada vegada estic més fasti-

guejat de la política i els polítics.

Les millors
perles

Amputar-se la mà per cobrar una indemnització. És el que ha fet
una jove eslovena: es va tallar la mà amb una serra i va dema-
nar cobrar la indemnització d’un milió i mig d’euros. Després,

es va descobrir que havia estat buscant a internet quant costava una
pròtesi de mà. Ha estat declarada culpable d’un intent de frau.

Fer ‘twerking’ sobre un taüt. Ho ha fet una noia a l’Equador
durant el funeral del seu millor amic. En un vídeo que s’ha
fet viral, es pot veure la jove damunt el taüt fent aquest ball

sensual mentre s’acomiada del difunt. Es diu que aquest era el
desig exprés del millor amic, per tant ha estat tot un homenatge.

La Lliga i Puma tenien preparada una campanya curiosa per a l’i-
nici de la temporada de futbol: van pintar pilons de ciment de
la ciutat de Madrid com si fossin pilotes de futbol. L’Ajuntament

s’ha vist obligat a retirar aquesta campanya per evitar lesions, des-
prés que diversos vianants colpegessin els pilons amb el peu.

Pagar 2.000 euros per un pijama. És una autèntica bogeria
per a la majoria de mortals, però no per a un multimilio-
nari com Cristiano Ronaldo. L’exjugador del Reial Madrid

ha aparegut a les seves xarxes socials amb un pijama de Louis
Vuitton que, efectivament, té aquest preu desorbitat.

Possibles indicis de vida a Venus. Un equip internacional format
per científics del Regne Unit, el Japó i els Estats Units ha detec-
tat als núvols d’aquest planeta una molècula poc habitual que

els fa pensar que hi podria haver vida. Es quedarà en un no-res o
serà una nova sorpresa del 2020?

A les xarxes

@adrisantaa: Artur Mas no s’integrarà a
Junts. L’expresident diu que no ho fa per-
què el projecte de Junts pot portar a la se-
paració.

@LaiaColome: Comença el curs més atí-
pic i més incert. Ho fa mig any després
que es decretés l’estat d’alarma i ens ha-
guéssim de tancar a casa.

#ComençaElCurs

@wagensberg: Els “camps de refugiats” ja
són oficialment “camps de detenció”. Els
habitants del “nou” camp de Lesbos, en un
camp militar de tir, no podran sortir.

#ElDramaDeMória #MasAlPDeCAT
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Granollers

SALUT4Semblava que Grano-
llers ja havia superat el risc de re-
brot que amenaçava la ciutat
aquest estiu, però aquesta set-
mana les notícies negatives han
tornat a aparèixer. 
Segons les dades del Depar-

tament de Salut, la taxa de risc de
rebrot a la ciutat és de 244,75,
mentre que la setmana passada
era de 200. Aquesta xifra signi-
fica que el risc d’expansió del vi-
rus és elevat. Tot i això, les dades
de l’agost eren més alarmants, ja
que la taxa de risc de rebrot su-
perava aleshores els 600. 
Sigui com sigui, aquest di-

mecres l’hospital granollerí co-
municava que “havia estat una
setmana dura” perquè havien
perdut sis pacients per culpa del
coronavirus. Ara mateix, a
l’Hospital de Granollers tenen
27 pacients ingressats per Covid-
19, un més que la setmana pas-
sada. A Mollet les notícies tampoc
són bones. L’hospital molletà

també ha registrat un repunt en
les defuncions per coronavirus.
En concret, aquesta setmana hi
han mort 5 persones. Tot i això,
l’Hospital de Mollet es manté
estable i actualment només té 15
positius. A l’Hospital de Sant Ce-
loni, per últim, hi ha 4 persones
ingressades per coronavirus. 
Mentrestant, les queixes al

sector de la sanitat augmenten.
Els treballadors de l’Hospital de

Granollers s’han concentrat aquest
dimecres per “dir prou” a la dis-
criminació econòmica i territorial
sanitària de la comarca; a l’efi-
ciència econòmica a costa dels tre-
balladors; i a la manca d’infraes-
tructures, de recursos i de perso-
nal. Els sanitaris tenen clar que no
volen enfrontar-se un altre cop al
virus sense EPIs “ni dignitat”,
com va passar, remarquen, durant
els primers mesos de la pandèmia.

Els sanitaris granollerins a la mobilització d’aquest dimecres. Foto: F.S.

Granollers torna a sentir-se
amenaçat pel coronavirus

» Els hospitals vallesans registren més morts que la setmana passada 
» L’equip mèdic granollerí segueix protestant i reclamant millores

Mayoral veu difícil el diàleg
mentre hi hagi presos polítics

POLÍTICA4L’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral (PSC), s’ha
tornat a desmarcar de l’opinió
imperant entre els socialistes a
escala nacional sobre la situació
política que es viu a Catalunya. 
Ho va fer durant el seu tra-

dicional ban previ a la celebra-
ció de la Diada d’enguany. “Di-
fícilment es podran restablir
ponts mentre líders polítics i so-
cials estiguin a la presó”, va
afirmar. Amb aquestes paraules,
Mayoral reconeixia que s’arri-
bava a l’Onze de Setembre amb

“incertesa i preocupació”. En
el seu text, l’alcalde advertia
que “no hi ha solució sense bus-
car nous camins, sense buscar
noves respostes que vagin més
enllà de l’empat infinit. Del
blanc o el negre”. 
Durant el seu tradicional

ban, Mayoral també va voler
recordar que ara la prioritat és
“fer front a la pandèmia i mini-
mitzar l’impacte d’un virus que
probablement conviurà amb no-
saltres fins que la vacuna no el
faci fora del nostre entorn”.  

Una tardor que no abandona
la cultura a Granollers 

CULTURA4Fa dues setmanes
Línia Vallès informava de la frus-
tració que vivia el sector cultural
granollerí després que el consis-
tori de la ciutat decidís suspendre
l’alternativa de la Festa Major
d’enguany, (Parentèsi), per raons
de seguretat sanitària. El teixit
cultural no entenia per què s’ha-
via hagut de cancel·lar (Parentè-
si)però, en canvi, seguia funcio-
nant el mercat setmanal amb
normalitat, “on es generen més
aglomeracions de persones”. 
Aquesta setmana, però, l’A-

juntament granollerí ha fet un

pas endavant a favor de la cul-
tura i ha assegurat que “la tardor
significa la represa de l’activitat
cultural a la ciutat”. En aquest
sentit, ha donat a conèixer que
bona part de les activitats que es
van suspendre durant el confi-
nament s’han reprogramat per a
la tardor. El tret de sortida d’a-
questa estació el donarà el festi-
val Opera Aperta, que després de
posposar-se el març passat ha
adaptat la seva programació
dins del Museu de Granollers
amb un públic més reduït i amb
l’emissió en streaming. 

Pensions | La Marea Pensionista torna a la Porxada
Els pensionistes de Granollers han tornat a concentrar-se aquest dilluns a la Porxada.
El portaveu de la Marea Pensionista granollerina, Raül Broto, remarca a Línia Vallès

la importància de sortir al carrer per evitar que les pensions es privatitzin. 

L’UCI de l’Hospital de
Granollers tindrà 10 llits més 
SANITAT4El director general
adjunt de l’Hospital de Grano-
llers, el doctor Andreu Aloy, ha
explicat a Línia Vallès que s’ha
accelerat el procés per poder
proveir “la Unitat de Cures In-
tensives (UCI) amb 10 llits més”. 
Aquesta actuació havia de

coincidir amb el final de les
obres de remodelació de la pri-
mera planta que s’estan desen-
volupant en aquests moments,
però “el risc d’expansió de la Co-

vid-19” ha fet avançar l’entrada
d’aquests llits nous. 
Aloy detalla que ara l’UCI de

Granollers tindrà capacitat per a
20 malalts crítics. D’altra banda,
informa que amb l’augment de
places també han hagut de con-
tractar més personal sanitari.
“Això implica que entri a treba-
llar un segon torn de guàrdia. Per
tant, hem contractat dos metges
i entre 10 i 20 infermeres, que en-
traran a l’octubre”, detalla Aloy. 
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Dol a Mollet per la mort 
de l’estimat ninotaire Fer

OBITUARI4El dibuixant molle-
tà Josep Antoni Fernández i Fer-
nández, conegut com a Fer, va
morir aquest dilluns als 71 anys
després d’una llarga malaltia.
L’alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, i el consistori han expressat
el seu més sentit condol a la fa-
mília i a les amistats del dibuixant
per la pèrdua d’una de les figures
més destacades de l’humor grà-
fic contemporani d’aquest país.
Fer es va llicenciar en Història

i va impartir aquesta matèria,
però la seva vida ha estat el dibuix
i l’humor gràfic. Va ser director de

la revista satírica El Papus i d’El
Jueves, on continuava col·laborant.
Va publicar les seves vinyetes a El
Temps i actualment feia una pu-
blicació satírica a El Punt Avui.  
Fer va ser el tercer molletà a re-

bre la Creu de Sant Jordi de la Ge-
neralitat, després del pintor Joan
Abelló i de l’actor Josep Maria
Pou. També va guanyar  el premi
de Micròfon de l’Any (Ràdio Mo-
llet) i va dibuixar la vinyeta del
mil·lenari de Mollet.
El Museu Abelló ha prorrogat

l’exposició sobre la seva trajectò-
ria fins al dia 25 d’octubre.

TRIBUNALS4Aquest matí, el por-
taveu d’Ara Mollet ERC, Oriol
López, i l’expresident de la secció
d’ERC a Mollet Albert Biescas
s’han presentat als Jutjats de Gra-
nollers per fer front a un pre-
sumpte delicte d’injúries i calúm-
nies a l’alcalde Josep Monràs
(PSC) d’ara fa deu anys. 
Després del judici, la platafor-

ma Mollet Parla –que va néixer la
setmana passada per lluitar “en de-
fensa de la llibertat d’expressió i
contra la judicialització política a
la ciutat”– ha convocat una con-
centració davant de l’Ajuntament
molletà per donar suport als en-
causats. A la concentració hi tenia
previst assistir, entre altres, l’ex-
diputat d’ERC Joan Tardà.

UN CAS QUE VE DE LLUNY
El 2010 l’Ajuntament de Mollet,
sota el mandat de Monràs, va ad-
judicar a Decathlon una parcel·la
pública situada a la zona de la Vin-
yota. Mollet Impulsa, en aquell
moment Promosol –que és l’em-
presa municipal que es dedica a la
gestió del patrimoni municipal–,
va donar la parcel·la de la Vinyo-
ta a Decathlon malgrat que hi ha-
via una altra empresa (Eurocat)
que s’havia presentat al concurs de
la licitació del terreny i que oferia
2,3 milions d’euros més que la
multinacional de roba esportiva. És
per això que la immobiliària Eu-
rocat va iniciar un procés judicial
contra Mollet Impulsa “per falta de
transparència en l’adjudicació”. 
El 2016 va sortir la sentència del

cas de la licitació de la parcel·la de
la zona de la Vinyota. Aquesta do-
nava la raó a Mollet Impulsa, però
anul·lava l’adjudicació del terreny
per motius de manca d’igualtat en

les condicions. Segons ERC Mollet,
durant tot aquest procés judicial va
haver-hi força ocultisme per part
del govern de Monràs respecte
del que estava passant. 

L’ORIGEN: UNA RODA DE PREMSA
Per aquest motiu, el 2017 els re-
publicans, conjuntament amb els
comuns i Podemos, van decidir fer
una roda de premsa explicant als
molletans tot el que havia passat
i fent una valoració política de la
gestió de la licitació. 
L’alcalde de Mollet, Josep

Monràs, recorda a Línia Vallès que
durant aquella roda de premsa es
va “entredir” que ell s’hauria em-
butxacat una alta suma de diners
amb l’adjudicació del terreny i
que aquesta acusació va suposar-
li “un escarni polític a les xarxes so-
cials”. “Vaig posar en coneixe-
ment de la Fiscalia els fets i aques-
ta va considerar que eren motiu de
delicte. També va determinar que
en el procés de l’adjudicació no hi
havia hagut cap irregularitat”, afe-
geix l’alcalde molletà, que vol dei-
xar clar que ell sempre ha tingut

“predisposició al diàleg” i que “la
diferència de criteri polític forma
part de la llibertat d’expressió,
però no pas l’insult gratuït ni la ca-
lúmnia”. Per contra, la secretària
d’ERC Mollet, Marta Vilaret, afir-
ma que “mai es va acusar Monràs
de cap delicte; ni tan sols se’l va
anomenar”. Sigui com sigui, va ser
aquella roda de premsa la que va
donar pas al periple judicial entre
ERC i l’alcalde molletà.
Ara, la Fiscalia acusa López i

Biescas d’un presumpte delicte de
calúmnies (18 mesos de presó amb
una multa diària de 10 euros i que
els acusats costegin les despeses ju-
dicials). Per la seva banda, Mollet
Impulsa – acusació particular–els
demana una pena de 24 mesos de
presó amb una multa diària de 10
euros per calúmnies o 14 mesos
amb una multa diària de 10 euros
per injúries, més una indemnitza-
ció de 3.000 euros per a Monràs.
La presidenta d’ERC Mollet,

Meritxell Humbert, denuncia
que es tracta “d’un judici polític
contra l’oposició que crearà un
precedent a la ciutat”. 

Albert Biescas i Oriol López, d’ERC Mollet. Foto: J.G.

Comença el judici contra ERC
per injúries i calúmnies a Monràs
» Oriol López i Albert Biescas han declarat avui al matí a Granollers 
» Mollet Parla ha organitzat una concentració de suport als encausats

Noves tecnologies | L’app de Glovo aterra a Mollet i Parets 
L’aplicació que permet rebre qualsevol producte a casa gràcies als riders de Glovo
arriba a Mollet i Parets. Segons remarquen des d’aquesta empresa de distribució, 
a través de l’aplicació també es podran adquirir productes dels comerços locals.   

Queda fora de joc la seu de
moltes entitats molletanes

SUCCESSOS4Un despreniment
ha obligat a tancar l’antiga casa
dels mestres, situada entre el ca-
rrer Feliu Tura i el Palaudàries. 
Diumenge passat una dotació

dels Bombers de la Generalitat va
desplaçar-se a l’edifici per retirar
tres metres d’arrebossat de la fa-
çana que estaven en mal estat i
també algunes teules que es mo-
vien. És per això que la zona va
quedar senyalitzada i aquest di-
lluns els serveis tècnics de l’Ajun-
tament van visitar l’immoble per
saber en quin estat es trobava. Se-
gons informen des del consistori

molletà, l’antiga casa dels mestres
té “algunes de les bigues dels pi-
sos superiors deteriorades”. 
Actualment, en aquest edifici

hi treballaven diverses entitats i
associacions de la ciutat. Afimoic,
la Federació d’Associacions Veï-
nals i Protecció Civil són només al-
gunes de les entitats que s’hauran
de recol·locar fins que es deter-
mini l’estat de l’edifici. 
Des del partit Comunistes Ca-

talunya de Mollet del Vallès ja han
exigit explicacions a l’equip de go-
vern molletà: “Des de quan no s’hi
feia una ITV?”, qüestionen. 
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ENSENYAMENT4“Ens esperà-
vem un inici de curs molt com-
plicat, però ens ha sorprès perquè
hem aconseguit organitzar-lo molt
bé i tot funciona”, afirma la di-
rectora de l’escola Pompeu Fabra
de Parets, Montse Sánchez, a Lí-
nia Vallès. 
Sánchez explica que tant els

pares com els nens estan sent
“molts conscients” de les mesures
i estan respectant la normativa sa-
nitària. “Tenim dos accessos oberts
per entrar a l’escola i cada nivell ho
fa per una de les portes. Els pares
estan col·laborant per agilitzar
les entrades i fer el procés més fà-
cil”, detalla Sánchez, que patia
per com viurien els nens el fet de
portar mascareta dins de les aules
però està molt orgullosa de l’acti-
tud de les criatures davant les
circumstàncies actuals. 
De moment, a Parets la tor-

nada als centres educatius no ha
estat accidentada, però tant Gra-
nollers com Mollet han tingut un
retorn menys plàcid. A Grano-

llers els alumnes de primer i segon
de Primària de l’escola Ponent no
van poder començar aquest di-
lluns el curs amb normalitat, ja
que hi havia 11 professors de la
plantilla en quarantena per un
contacte amb un positiu (a hores
d’ara ja se’ls ha pogut substituir). 
D’altra banda, tant a Mollet

com a Granollers dues de les es-
coles bressol municipals s’han
vist colpejades per la Covid-19. A

la llar d’infants el Teler es va de-
tectar una criatura amb un posi-
tiu asimptomàtic que ha provocat
l’aïllament de tota una aula (14 in-
fants i dos docents). De moment,
tots els afectats es troben bé. Pel
que fa a Mollet, la guarderia els Pi-

netons també s’ha vist amenaça-
da per un cas positiu. El passat di-
vendres a la nit, el Departament de
Salut va advertir l’escola bressol
que un dels seus nens era positiu.
És per això que des de l’equip di-
rectiu han confinat a casa seva tots
els alumnes que compartien clas-

se amb el cas positiu i fins d’aquí
a catorze dies no podran tornar a
l’escola. 
Segons les dades actualitzades

del Departament d’Educació, la
primera setmana d’escola tancarà
amb un 99,1% dels centres edu-
catius de tot Catalunya en funcio-

nament i amb 66 grups d’alumnes
confinats (de 50 escoles).  
Sigui com sigui, alguns pares

vallesans han contactat amb Línia
Vallès perquè no entenen “per
quin motiu tot segueix tancat
menys les escoles”. “Els meus fills
són els conillets d’índies?”, diuen.  

Un retorn atípic a les aules
» La tornada a l’escola es viu amb certa calma a Parets, on de moment no hi ha hagut cap contratemps
» A Granollers i a Mollet, però, ja són tres els centres educatius que s’han vist sacsejats pel coronavirus  

Les mascaretes i el gel hidroalcohòlic han estat la tònica en la tornada a les escoles i instituts. Foto: ACN

Serveis | Llum verda a la separació de Pedra Serrada
L’Ajuntament de Parets ha fet efectiva la signatura per començar la separació
dels espais actuals de la Residència Pedra Serrada i el Centre de dia perquè 

puguin funcionar tots dos de forma independent en cas de contagi.  

“Els pares estan
col·laborant per
agilitzar les entrades i
fer el procés més fàcil”
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Martorelles | Sant Fost

A concurs la gestió del bar
del Pavelló 1 de Sant Fost

SERVEIS4Dilluns que ve serà
l’últim dia hàbil per presentar
candidatures a la licitació del bar
del Pavelló 1 de Sant Fost, con-
curs que està obert des del pas-
sat dia 9. L’Ajuntament adjudi-
carà la gestió d’aquest servei de
l’equipament durant dos anys.
Tothom que estigui interes-

sat en accedir al concurs pot con-
sultar les bases al portal web mu-
nicipal, on hi ha tota la docu-
mentació que cal presentar. El

consistori anunciarà el vencedor
del concurs pròximament.
El valor estimat del contracte

és d’uns 14.500 euros en total
(els dos anys inclosos), mentre
que el cànon d’explotació és de
3.600 euros, IVA inclòs.
El Club Handbol Sant Fost és

el principal usuari d’aquesta
instal·lació, situat al carrer de les
Escoles. El servei de bar funcio-
naria en el mateix horari que el
pavelló poliesportiu.

CULTURA POPULAR4Els sis
dies (tot i que la pluja va obligar
a postposar els actes d’un d’ells)
més esperats de l’any ja han
passat. Diumenge passat es va
posar el punt final a la Festa Ma-
jor de Martorelles més atípica de
la història de la vila, tot i que la
cloenda, com no podia ser de cap
altra manera, va ser amb el Cas-
tell de Focs.
El Resistència Tour de Pep

Callau, el pregó de Manuela
Moreno, directora de l’escola
Simeó Rabasa, i l’acte d’inaugu-
ració del mural de Carrencà,
tres de les propostes del dime-
cres festiu, van haver de repro-
gramar-se a l’endemà pels ai-

guats que van caure al poble i a
la resta de la comarca.

Des de dijous va recuperar-
se el ritme previst, amb propos-
tes com la mostra de dansa i
acrobàcies de l’Escola de dansa
Pas a Pas, espectacles de les
companyies Zum zum Teatre i
Rhum&Cia, la projecció del ví-
deo del Ball de Gitanes de Mar-
torelles, concerts de l’Orquestra
Selvatana i els actes institucio-
nals de la Diada l’endemà.
En els dos darrers dies, els

del cap de setmana, es van cele-
brar activitats com el concurs
d’habilitats de bàsquet i la mú-

sica va tenir un enorme prota-
gonisme, amb els concerts de
Flow, campió d’Espanya de beat-
box l’any 2017, i dels Pets, el grup
liderat per Lluís Gavaldà.

PREMI PER A ‘XUP XUP’
Un altre dels actes de l’últim dia
festiu va ser l’entrega del premi
de narrativa Montserrat Roig,
que va ser per a l’obra Xup xup,
de Marina Martori. En aquesta
22a edició del certamen, el jurat
va haver de decidir entre un to-
tal de 40 propostes.

L’espectacle de la companyia Rhum&Cia. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles tanca la seva
Festa Major més complicada

Martorelles | El Reparatruck torna al mercat
El servei mòbil de reparació Reparatruck estarà disponible demà al
mercat de Carrencà. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, els veïns
podran portar petits aparells electrònics, bicis i aparells informàtics.

El pregó i la resta 
de cites de dijous van
reprogramar-se per
culpa de la pluja

Una imatge d’arxiu del Pavelló 1. Foto: Aj. de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

Quatre dies de Festa Major
“segura i diferent”

MONTORNÈS4La Comissió de
Festes, les entitats i l’Ajuntament
han fet un gran esforç per poder
celebrar la Festa Major, cosa que
no tots els pobles de la comarca i
del país poden dir. Des d’avui i fins
al dilluns de la setmana que ve,
Montornès gaudirà dels quatre
dies més especials de l’any “de for-
ma segura i diferent”, segons els
organitzadors.
La xarxa de voluntariat Cui-

dem-nos llegirà el pregó a dos
quarts de nou d’aquest vespre. El
concert de Valira posarà el punt
final a la primera jornada festiva.

Per demà al matí està previst fer
La Moguda Panda, mentre que
al migdia la cita més esperada
serà el Tortillantón, el concurs de
truites. El segon dia s’acabarà
amb el concert de Roba Estesa.
Els monòlegs de la Maga i els

concerts amb Joan Mirock i l’Or-
questra Meravella seran les pro-
postes musicals de diumenge, i la
nit s’acabarà amb un monòleg fe-
minista. Ja dilluns, l’últim dia, es
podrà gaudir del monòleg de
Santi Rodríguez i de sardanes
amb la Cobla Premià abans de la
cloenda amb el Castell de Focs.

MONTMELÓ4La intervenció
dels Bombers de la Generalitat
va ser necessària dimecres de la
setmana passada al Besòs per
rescatar tres infants que van
quedar atrapats al mig del riu. 
El cos va rebre una trucada

de la Policia Local cap a quarts
de sis de la tarda, advertint que
els nens, d’edats d’11 i 12 anys,
havien quedat atrapats per una
ràpida crescuda del cabal (pro-
vocada per les intenses pluges
que van caure a la comarca els
primers dies de la setmana pas-
sada) mentre intentaven anar
d’una llera a l’altra.
Al cap de poca estona, els

Bombers van arribar i van co-

mençar l’operatiu que, en pa-
raules del consistori, va evitar “el

que podia haver estat una des-
gràcia”. Segons fonts dels Bom-
bers, els tres menors van sortir
il·lesos de l’incident. 
Dos dels memebres del cos,

amb neoprè i lligats amb cordes,
van accedir fins al punt del centre
de la llera on van quedar atrapats
els infants, els van carregar a bra-
ços i els van acostar fins a la vora
del riu. Prop d’una hora més tard,

cap a quarts de set de la tarda, els
Bombers havien aconseguit com-
pletar la seva intervenció.
Més tard, a través dels seus

diferents perfils a les xarxes so-
cials, el govern municipal va re-
cordar als veïns que és perillós
accedir a peu a les zones prope-
res al riu, especialment els dies
que hi ha pluges fortes, com les
de la setmana passada.

L’operatiu, dimecres de la setmana passada. Foto: Aj. de Montmeló

Els Bombers rescaten tres 
infants atrapats al riu Besòs

Escacs | Dues promeses sub-8 del CE Montornès
Per primer cop, el Club d’Escacs Montornès ha guanyat el Campionat de
Catalunya Sub-8 gràcies al triomf de Núria Linares a Salou. El seu germà
Jordi ha obtingut la medalla bronze en la categoria masculina del torneig.

La crescuda del cabal
de l’aigua va atrapar 
els nens mentre
intentaven creuar el riu
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La Llagosta |Santa Perpètua

La Murga celebra el seu 
35è aniversari de forma virtual
LA LLAGOSTA4La Murga havia
de celebrar el seu 35è aniversa-
ri coincidint amb la celebració de
la Festa Major de la Llagosta,
però la cancel·lació de la cele-
bració dibuixava un panorama
incert. Tot i això, l’entitat va de-
cidir tirar endavant els actes, or-
ganitzant una Festa Major vir-
tual i commemorant més de
tres dècades de vida.
Entre dijous i diumenge de la

setmana passada, la colla va or-
ganitzar activitats com un pas-

sacarrers, un concurs de paelles,
un brindis virtual, un taller de
manualitats per als més me-
nuts i un concurs de tapes gas-
tronòmiques, entre altres.
La Murga va fer servir el seu

perfil de Facebook per animar
els veïns a participar en les acti-
vitats dels quatre dies i per pen-
jar les fotografies que els anaven
enviant. L’entitat va destacar
“la resposta magnífica” que to-
tes les seves propostes van rebre
per part dels llagostencs.

CULTURA POPULAR4“Hi havia
ganes de gaudir de la cultura a
Santa Perpètua”. D’aquesta ma-
nera resumia el regidor de Cul-
tura, Marçal Solà, els quatre dies
de Festa Major que Santa Perpè-
tua va viure entre els dies 4 i 7 d’a-
quest mes. Solà va remarcar que
tothom va complir les mesures de
seguretat, tot i que va dir que es-
pera que l’any que ve no s’hagi de
repetir aquest format, perquè
voldrà dir que l'emergència sani-
tària ja ha desaparegut.
Com toca, el Castell de Focs

va posar punt final als dies de ce-
lebració, tot i que enguany els
focs artificials es tiraven de for-
ma simultània des del parc Cen-

tral i des de la plaça de la Repú-
blica. La celebració, doncs, ha es-

tat atípica, sense l’ambient de
festa habitual als carrers i les pla-
ces, però amb una bona assis-
tència a totes les activitats pro-
gramades als patis de les escoles.
Humor (amb figures con-

trastades com Valeria Ros i la Nit
de monòlegs, que va tenir una
gran acceptació entre el públic),
música (els concerts de la Mo-
guda Escènica, que s’haurien
d’haver fet el passat mes de ju-

liol, van reprogramar-se i fer-se
durant la Festa Major), concur-
sos i cultura popular han estat,
com cada any, els ingredients
d’una celebració marcada, com
tots els aspectes de la vida, pel
coronavirus, tot i que la pluja va
reclamar la seva part de prota-
gonisme i va obligar a reprogra-
mar alguns actes.
La celebració, doncs, queda

aparcada fins a l’any que ve. 

Un dels actes del dissabte festiu. Foto: Twitter (@polllastre)

Santa Perpètua viu una 
Festa Major marcada pel virus

La Llagosta | Nou web de l’entitat Animalets
Des de principis de setmana, l’entitat llagostenca Animalets té 
nova pàgina web. Allà es pot veure el llistat de tots els gats que 

es poden apadrinar i també dels que estan en adopció.

Per primer cop, la
pirotècnia del  Castell
de Focs es va llençar
des de dos llocs alhora

L’entitat va repartir molts premis. Foto: La Murga
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SERVEIS4La seu del MolletHub
va ser el lloc escollit per fer la
presentació, dimarts, del Mar-
ketplaceVO, una nova platafor-
ma que vol ser el punt de troba-
da i intercanvi de les empreses
de la comarca.
El MarketplaceVO, però, ja fa

dos mesos que funciona i ac-
tualment té registrades unes
130 empreses de productes de la
terra, oci, hostaleria i restaura-
ció, indústria, comerç i serveis.

Una plataforma
per agrupar el
teixit empresarial

SOLIDARITAT4L’Ajuntament de
Lliçà de Vall ha anunciat, aques-
ta setmana, que està acabant
d’enllestir els detalls d’una doble
jornada de donacions de sang.
El Casal de Joves el Kaliu serà

l’equipament municipal que aco-
llirà els professionals del Banc de
Sang i Teixits, que visitaran la
vila els dies 28 i 29 d’aquest mes
entre les 10 del matí i les 2 del
migdia i entre les 5 de la tarda i
les 9 de la nit.

Campanya 
de donacions de
sang a Lliçà de Vall

LES FRANQUESES4L’Oficina de
Gestió Tributària de les Fran-
queses ha tornat a reobrir les se-
ves portes (al número 14 de la ca-
rretera de Ribes) als veïns. Di-
lluns passat, el servei va recu-
perar l’atenció presencial, tot i
que per poder anar-hi cal reser-
var cita de forma prèvia.
L’horari d’atenció del servei

és de dilluns a divendres de dos
quarts de 9 a 2 del migdia.

L’Oficina de
Gestió Tributària,
de nou en marxa

FORMACIÓ4L’Escola Munici-
pal de Música de l’Ametlla va co-
mençar el curs dilluns passat
amb novetats, després que l’e-
difici hagi vist com s’hi feien
millores per afrontar el nou curs
amb les garanties sanitàries.
S’ha posat una finestra nova

a l’aula 5, s’han canviat les mos-
quiteres i les persianes de l’aula
annexa i s’han col·locat prestat-
ges amb dispensadors de gel hi-
droalcohòlic en totes les aules.

Reformes a
l’escola de música
de l’Ametlla

LA GARRIGA4Pedalem la Ga-
rriga i l’Ajuntament han prepa-
rat una sèrie de propostes en el
marc de la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible, que es posarà en
marxa demà.
S’ha triat el lema Per una

mobilitat sense emissions i s’han
preparat exposicions, pedala-
des entre el poble i Cardedeu, ac-
tivitats de conscienciació, com
projeccions de pel·lícules i es-
pectacles per a infants.

Arriba la Setmana 
de la Mobilitat
Sostenible

CANOVELLES4Des de dilluns
passat estan a la venda les en-
trades per a les propostes de la
recta final de l’any de l’Escena
grAn, que s’allargarà des de finals
d’aquest mes fins al desembre.

Mrs Dalloway, La vaca que
riu i el concert d’El Pot Petit, en-
tre altres cites, són algunes de les
propostes escèniques i musicals
que es podran gaudir al poble i
a Granollers.

A la venda 
les entrades per
a l’Escena grAn

REIVINDICACIÓ4Si fa un any
algú hagués preguntat als inde-
pendentistes si hi hauria alguna
raó que faria que l’Onze de Se-
tembre deixés de ser multitudi-
nari, la resposta hauria estat d’in-
credulitat o, directament, de ne-
gació rotunda. Però el coronavi-
rus va obligar a repensar els ac-
tes de la Diada de dalt a baix, fins
al punt d’haver de celebrar “l’11S
més complicat de la història”,
com reflexionaven des de l’ANC
de Granollers l’endemà.
Precisament la capital, junta-

ment amb Mollet, Montmeló i
Sant Celoni, van ser els escenaris
de les mobilitzacions convocades
per l’ANC divendres passat. A
Granollers la gent es va poder reu-
nir a Can Mònic i a la cruïlla de la
rambla de Josep Tarradellas amb
el carrer de Josep Umbert. 
A Mollet es van reunir unes

800 persones, repartides en
quatre punts del centre de la ciu-
tat. La secció local de l’ANC va
organitzar una Via Catalana, a
imitació del que es va fer en la
Diada de l’any 2014.
La concentració de Mont-

meló va fer-se a l’esplanada del
davant de l’estació de tren. Els
actes van posar-se en marxa a
dos quarts de sis de la tarda i van
allargar-se fins a poc més tard de
les set de la tarda.
Per la seva banda, la secció lo-

cal de l’ANC de Sant Celoni tam-
bé va convocar la gent a tocar de
l’estació de tren. La capital del Baix
Montseny va ser l’epicentre de les
mobilitzacions de la subcomarca

i dels municipis més propers de la
comarca de la Selva.

ACTES INSTITUCIONALS
En aquesta Diada atípica, però,
no van faltar els actes institucio-
nals dels consistoris. Granollers
va celebrar l’ofrena floral de par-
tits i entitats i el Ball de l’home-
natge, mentre que a Mollet i la
resta de municipis també es va
optar per actes de petit format.

Dos dels punts de la Diada de l’ANC eren a Granollers. Foto: ANC

El Vallès celebra “la Diada més
complicada de la història”

Més de 4,5 milions en beques
menjador per al curs escolar

AJUDES4La Comissió de Go-
vern del Consell Comarcal
(CCVO) celebrada la setmana
passada va servir, entre altres co-
ses, per aprovar la quantitat que
aquest organisme destinarà a
beques menjador en aquest curs
escolar 2020-21: el CCVO do-
narà ajudes per valor de 4,5 mi-
lions d’euros.
Aquesta quantitat és gairebé

un milió i mig d’euros superior en
comparació amb el curs acadèmic

2019-20, quan el CCVO va des-
tinar prop de tres milions d’euros,
tot i que degut al final anticipat de
les classes per culpa de la pan-
dèmia només se’n van justificar
gairebé 2,2 milions.
A la convocatòria del curs

que va arrencar dilluns passat es
van rebre més de 8.600 sol·lici-
tuds, tramitades pels ajunta-
ments. S’han concedit 6.053, la
immensa majoria de les quals re-
bran el 70% del cost del servei.

Canovelles | Acció reivindicativa a la caserna de la Guàrdia Civil
“Construïm un mur davant les forces d'ocupació per denunciar la repressió”. Aquest va ser
el missatge que el CDR de Canovelles va dur a terme divendres passat davant de la caserna

de la Guàrdia Civil. El CDR va alçar un mur simbòlic amb llibres davant de l’edifici.
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Esports Futbol sala | La Segona Divisió arrencarà el 18 d’octubre
Els dos equips vallesans de Segona, el CN Caldes i el CD la Concòrdia, coincidiran

al subgrup 2A de la categoria, que arrencarà el tercer cap de setmana del mes 
que ve. Falta, doncs, que la Federació Espanyola sortegi l’ordre de les jonrades.

Després d’haver aconseguit un
ple de victòries en les primeres
jornades de les seves respectives
lligues, els sèniors del BM Gra-
nollers buscaran mantenir aquest
magnífic estat de forma en els
partits d’aquest cap de setmana.
Els homes d’Antonio Rama

són un dels sis de l’ASOBAL que
han guanyat els dos partits que
s’han disputat (els altres són el
Barça, el Bidasoa, el Ciudad En-
cantada de Cuenca, l’Atlético Va-
lladolid i l’Ademar) i posaran a
prova el seu gran estat de forma
a El Sargal contra un dels seus ri-
vals directes, els de Conca, un con-
junt amb una marcada presència
argentina a la plantilla (Pablo Si-
monet,  Leo Maciel,  Pablo Vains-
tein, Fede Pizarro, Lucas Mosca-
riello i Martín Doldán).
La màxima categoria de

l’handbol masculí té pendents
de disputa les jornades 1 i 3, en-

cara sense data. Per al BMG,
aquests partits són visites al Be-
nidorm i al Villa de Aranda.
Per la seva banda, el sènior fe-

mení de Robert Cuesta debutarà
a casa en la Liga Iberdrola en un
partit a porta oberta (però amb
aforament limitat) al pavelló del
CB Granollers, on ja ha jugat el
masculí. Les blanques es veuran
les cares contra el Gijón demà a
partir de les cinc de la tarda. L’e-
quip va començar la temporada
amb un triomf contundent con-
tra el Córdoba (20-30) en un

partit en el qual va brillar Kaba
Gassama amb 7 gols. Aquest +10
fa que el BMG afronti la jornada
liderant el grup B de la taula.

ASSEMBLEA SUSPESA
Institucionalment, dimarts pas-
sat el club va anunciar que es veu
obligat a suspendre l’Assemblea
General Ordinària prevista per al
pròxim dia 28 davant la prohibi-
ció de celebrar reunions de més
de 10 persones. El BMG estudia-
rà la manera de celebrar-la de
manera telemàtica.

El sènior femení debuta a casa demà a la tarda. Foto: BMG

Els sèniors del BM Granollers
volen allargar el seu bon inici

Pau Arriaga
GRANOLLERS

L’EC Granollers ja coneix els
seus rivals del curs 2020-21

Un pas més (i un de for-
ça important) per a l’ini-
ci del curs 2020-21: des

de dimarts passat, l’EC Grano-
llers ja coneix quins seran els seus
10 rivals en la renovada Tercera
Divisió, que es posarà en marxa
durant el tercer cap de setmana
del mes d’octubre.
El conjunt de Jose Solivelles

forma part del subgrup B de la
categoria i es veurà les cares

contra vells coneguts del curs
passat com el Banyoles, el Cer-
danyola, el Figueres, l’Horta, el
Peralada, el Sant Andreu, el
Sants i la UE Vilassar de Mar. Els
altres dos rivals són els pugen de
Primera Catalana: la Fundació
Esportiva Grama i el Girona B.
L’ECG descansarà en la pri-

mera jornada, i el seu primer ri-
val serà el Cerdanyola, que visi-
tarà la ciutat el 25 d’octubre.

CB Mollet i CB Lliçà d’Amunt
enceten la Lliga Catalana EBA
BÀSQUET4El temps per fer pro-
ves ja s’ha acabat. Demà passat,
després de més de mig any, tor-
nen les competicions oficials per
als equips d’EBA de la comarca:
el CB Mollet i el CB Lliçà d’A-
munt jugaran els primers partits
de la Lliga Catalana.
Els de Josep Maria Marsà

s’estrenaran al Plana Lledó con-
tra la UE Barberà a les 12 del mig-
dia. En el grup 7 també hi ha el
CB Granollers, que descansa en

la primera jornada de la Lliga Ca-
talana i que es posarà en marxa
el diumenge de la setmana que ve
visitant la pista de la UEB.
Diumenge també serà el torn

de l’il·lusionant projecte de retorn
a EBA del Lliçà d’Amunt, que for-
ma part del grup 5, i que visita-
rà la pista del Bàsquet Boet Ma-
taró 3 Viles a tres quarts de set de
la tarda. El primer partit a casa
serà el diumenge de la setmana
que ve contra la UE Mataró.
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Què passa en una relació amorosa, es-
table però encara relativament jove,
quan un dels dos pren una decisió uni-
lateral que afecta directament el futur de
la parella? Això es planteja Marta Orriols
a la seva nova novel·la, que veurà la llum
aquest mes de setembre després dels
èxits d’Anatomia de les distàncies curtes i
Aprendre a parlar amb les plantes.

Llibres

Dolça introducció al caos
Marta Orriols

L’Aurora (Lolita Flores) i l’Emma (Sara
Moraleda) són una mare i una filla molt
unides, però amb punts de vista molt di-
ferents sobre la vida. L’Aurora, que és ví-
dua i manté un idil·li amb un astronau-
ta retirat, vol decidir sobre la vida de la
seva filla. L’Emma, jove i rebel, té un
promès que no agrada a la seva mare. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La fuerza del cariño
Magüi Mira

“El cinquè disc d’Els Amics marca un
abans i un després definitiu”. Aquesta fra-
se sobre l’àlbum El senyal que esperaves
es pot llegir a la pàgina web del grup. Pot-
ser ho diuen perquè és el primer disc que
publiquen com a trio, després que Eduard
Costa deixés la banda fa gairebé dos anys.
El que està clar és que és una de les es-
trenes més esperades de la temporada.

Música

L’últim paper al cinema de Rosa Maria Sar-
dà, que va morir el juny passat, és el d’a-
questa pel·lícula d’Ángeles Reiné: Salir del
ropero. L’estrena d’aquest film, que arri-
ba ara perquè es va haver de posposar
per la pandèmia, ha esdevingut una
mena d’homenatge a l’actriu. Completen
el repartiment David Verdaguer, Veróni-
ca Forqué i Ingrid García-Jonsson.

Pelis i sèries

Salir del ropero
Ángeles Reiné

El senyal que esperaves
Els Amics de les Arts

Festa de la Cervesa
Contra tot pronòstic, la setena edició de la Festa de la

Cervesa del Poble Espanyol de Barcelona continua enda-
vant. Programada del 18 al 27 de setembre, aquesta serà
l’entrega més especial de la festa des de la seva creació,
però mantindrà un tret important: l’entrada serà gratuïta
per als residents a Catalunya, tot i que caldrà reservar-la
prèviament per internet i l’aforament serà limitat. També
s’han augmentat els espais de celebració per tal d’evitar
aglomeracions. Sigui com sigui, hi haurà quinze varietats
de cervesa, menjar alemany, música en directe i tallers.

P A U  G A S O L

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans noms del bàsquet
Va ser el primer espanyol a guanyar un anell de l’NBA

Famosos

Ha sigut pare per primer cop
Li ha posat Elisabet Gianna a la seva filla, per Gianna Bryant

Allau d’afecte
El record a Kobe Bryant i la seva filla ha emocionat molt

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| RPG Maker MV
RPG Maker MV permet als jugadors crear el seu propi joc de rol a la Nintendo

Switch o a la PS4 i després compartir les seves creacions en línia amb la comunitat.

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia

El 6 de juliol de 1980 va néixer una estrella del bàs-
quet a Barcelona. Una estrella que creixeria a Sant
Boi de Llobregat, jugaria al primer equip del Barça i
acabaria fent el salt a l’NBA amb només 21 anys.

Aquest va ser l’inici de la llegenda de Pau Gasol, un
dels noms més internacionals del bàsquet català. El

gran dels germans Gasol ha jugat als Memphis
Grizzlies, a Los Angeles Lakers i als Chicago Bulls, en-
tre d’altres, i l’any 2009 es va convertir en el primer
espanyol a aconseguir un anell de l’NBA. Aquesta

fita la va assolir als Lakers de la mà del seu company
i inseparable amic Kobe Bryant, que va morir el pas-
sat mes de gener en un accident d’helicòpter. L’em-
premta de Bryant en la vida de Gasol és tan gran

que el català, que acaba de ser pare per primer cop,
li ha posat a la seva filla Elisabet Gianna. Gianna
Bryant era el nom de la filla de Black Mamba que

també va morir en aquell tràgic accident.  
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ES POT

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els 
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

DIA D

DECIDEIX-TE

RECOMPENSES

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

i SALUT

Setembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la

llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per pren-
dre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.
Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de

la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne con-
vençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la ma-
teixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’a-
quest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “re-
compenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

Consells per deixar de fumar

Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que 
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

Les claus

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar 
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat 
i buscar recompenses alternatives al tabac
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