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El portaveu d’Ara Mollet ERC-
MES, Oriol López, i l’expresident
de la secció d’ERC a Mollet Albert
Biescas van entrar divendres pas-
sat a tres quarts de dotze del matí
a la sala 6 dels Jutjats de Granollers
per declarar com a acusats d’un
presumpte delicte d’injúries i ca-
lúmnies contra l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs (PSC).

La Fiscalia va confirmar la
petició de pena de 18 mesos de
multa –i no de presó, com s’in-
formava erròniament en l’anterior
edició de Línia Vallès–a raó de 10
euros per dia contra López i Bies-
cas per un suposat delicte de ca-
lúmnies. L’acusació particular
(Mollet Impulsa, presidida pel
mateix Monràs) va mantenir la
seva demanda de 24 mesos de
multa a raó de 10 euros per dia per
un delicte continuat de calúmnies
o de 14 mesos –també amb una
multa diària de 10 euros– per un
delicte d’injúries. Finalment, però,
va retirar la petició d’indemnitza-
ció de 3.000 euros per a Monràs.

López i Biescas es van acollir al
seu dret a respondre només les pre-
guntes del seu advocat o del jutge
i Monràs va ser l’única persona que
va declarar en qualitat de testimoni.
Tots els testimonis proposats per
la defensa s’havien denegat.

Tot feia pensar que el judici
contra López i Biescas se centraria
en la famosa roda de premsa de l’11
de juliol del 2017, en la qual dot-
ze regidors del consistori molletà
pertinents als grups municipals
d’Ara Mollet ERC-MES i de Can-
viem Mollet van donar el seu punt
de vista sobre la gestió del terreny
de la Vinyota. Cal recordar que,
sota el mandat de Monràs, el 2010
l’empresa pública Promosol, ac-
tualment Mollet Impulsa, va ator-

gar la licitació del terreny de la Vin-
yota a Decathlon tot i que hi havia
un altre licitant, Eurocat, que ofe-
ria 2,3 milions més per al terreny.

Ara bé, durant el judici no no-
més es va posar en dubte el paper
de López i Biescas en les suposa-
des declaracions difamatòries con-
tra Monràs en aquest afer, sinó que
també es va analitzar la denúncia
que va interposar ERC contra l’al-
calde socialista fa anys –i que es va
acabar arxivant– en el marc del
conflicte entre el consistori i la co-
munitat musulmana Al Huda pel
polèmic local de l’avinguda de Ba-
dalona. Un local que els musul-
mans volen remodelar i obrir per
fer-hi, diuen, les seves activitats so-
cials i culturals, però l’Ajuntament
no ho autoritza remetent-se a la
normativa urbanística vigent i tot
plegat ha desembocat en un serial
que s’arrossega des de fa temps.

“EM VAN POSAR EN PERILL”
Segons Monràs, aquella denúncia
d’ERC sobre el que ell sempre ha
qualificat de centre de culte va per-
judicar la seva imatge com a alcalde

i va posar “en perill” tant ell com
la seva família. Per altra banda, i pel
que fa a l’adjudicació del terreny de
la Vinyota, l’alcalde molletà va
afirmar que López va acusar-lo
“d’haver-se embutxacat diners” i
“de no ser capaç de governar”.
Monràs va argumentar que les de-
claracions de López van perjudicar
la confiança dels seus votants i van
posar en entredit la funció de l’al-
calde i de l’equip de govern.

“Per què no van denunciar el
procés d’adjudicació a la Fiscalia,
si de debò es pensaven que hi ha-
via un delicte?”, es va preguntar el
batlle quan va exercir el seu paper
de testimoni, insistint en el cas de
la Vinyota. Monràs va lamentar
que en aquest afer “ERC fes ma-
nifestacions” per deixar-lo com
un delinqüent, tenint en compte
que un fiscal anticorrupció va sen-
tenciar que ell no va cometre cap
delicte en el procés d’adjudicació.
“On és el límit de la llibertat d’ex-
pressió?”, va concloure l’alcalde.

La defensa dels encausats, en
canvi, va demanar que es desesti-
mi la imputació de calúmnies con-

tra Biescas, ja que ell no va parti-
cipar en la roda de premsa del 2017
ni ha fet cap declaració sobre la ges-
tió de la licitació de la Vinyota, en-
tenent que “només se’l jutja per ser
responsable dels continguts que es
pengen al web d’ERC Mollet”. Al-
hora, va insinuar que s’ha portat
Biescas davant dels tribunals per-

què va ser ell qui va denunciar a la
Fiscalia fa anys la gestió del conflicte
amb la comunitat musulmana Al
Huda. Una denúncia que, com ja

s’ha dit, es va acabar arxivant.
La defensa també va qüestio-

nar per quin motiu no hi ha cap
membre del grup polític de Can-
viem –el qual va participar en
aquella roda de premsa– acusat i
només n’hi ha dos d’ERC. “Serà el
joc de tu em denuncies i jo te l’he
de tornar? Serà que és l’oposició
més forta contra Monràs? O que
s’apropen eleccions?”, es va pre-
guntar l’advocat defensor.

López va voler deixar clar que
ell encara no entén per què es tro-
ba immers en un judici penal.
“Seguirem defensant el que hem
fet, continuarem treballant com l’o-
posició que es mereixen els nostres
votants i esperem l’absolució, per-
què d’altra manera ens trobaríem
davant d’una condemna a un grup
polític i contra la llibertat d’ex-
pressió de la població”, va dir.

A fora, l’exdiputat d’ERC al
Congrés Joan Tardà va voler acom-
panyar els dos encausats. “És la-
mentable que els meus companys
hagin de comparèixer davant d’un
jutge per haver exercit la seva obli-
gació d’oposició”, va concloure.

Així va ser el judici a ERC Mollet
» L’alcalde Monràs argumenta que acusar algú “d’embutxacar-se diners” no és llibertat d’expressió
» “Continuarem treballant com l'oposició que es mereixen els nostres votants”, assegura López

L’exdiputat d’ERC al Congrés Joan Tardà va voler donar suport als seus companys de partit encausats. Foto: J.G.

MOLLET EN COMÚ
CRITICA MONRÀS

4“La divergència política ha
d’expressar-se amb debat i
posicionaments diferenciats,
no amb judicis”. Són paraules
de Mollet en Comú, que tam-
bé ha rebutjat “les mostres de
falta de respecte que fa temps
que manifesta l’alcalde Jo-
sep Monràs” cap al seu grup
polític i, en general, cap als que
tenen “opinions diferents”.

Júlia Gamissans
GRANOLLERS
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La lupa

per Helena Escoda (Coordinadora per l’Abolició dels Correbous de Catalunya)

Feminisme i correbous
Malgrat que aquest estiu no s’han cele-
brat correbous, ha sorgit una nova polè-
mica sobre aquesta tradició. Un grup de
setze dones de les Terres de l’Ebre i del
nord del País Valencià han decidit agru-
par-se per formar la primera colla fe-
menina federada d’emboladores de Ca-
talunya. El nom amb el qual s’han pre-
sentat és el d’Emboladores del Delta, i vo-
len lluitar per fer-se un nom a les festes
majors catalanes i valencianes amb la fi-
nalitat de demostrar que les dones tam-
bé són capaces d’embolar un bou, tal com
solen fer les colles masculines. La tem-
porada d’enguany havia de ser molt es-
pecial per a elles, ja que es volien estre-
nar embolant i presentant-se com a
agrupació a la festa de la Segregació de
Sant Jaume d’Enveja, però l’emergència
sanitària derivada de la irrupció de la Co-
vid-19 ha obligat a posposar
els seus plans com a mínim
fins a l’any vinent.

Arran d’un reportatge so-
bre la creació d’aquesta colla
emès als informatius de TV3,
va esclatar una forta polèmi-
ca derivada, per una banda,
pel fet que la televisió pública catalana do-
nés veu a una agrupació que promou una
activitat controvertida i èticament qües-
tionada, atès que el maltractament a l’a-
nimal és inherent a la celebració del bou
embolat i, per l’altra, arran de la reivin-
dicació d’igualtat de gènere en el si del
món taurí. Així doncs, com han de rebre
notícies com aquestes les associacions fe-
ministes? En un article anterior vaig fer
referència als components masclistes in-
herents a les celebracions taurines, per-
què ja és hora que s’analitzi el significat d’a-
questes tradicions des de la perspectiva del
feminisme, una assignatura encara pen-
dent. En nom de la tradició i de la cultu-
ra s’han comès –i encara avui es perme-
ten– veritables atrocitats contra les dones
i els animals. Lògicament, en una socie-

tat d’arrels masclistes les tradicions con-
servaran trets masclistes, però al món tau-
rí el masclisme és quelcom inherent.

Segons les investigacions de l’antro-
pòleg Jofre Padullés i Plata, exposades a
l’obra Festes amb bous. Recorregut pel
nostre patrimoni cultural a través del
Corre de Bou de Cardona, els correbous
no són simples vulgaritats desestructu-
rades. La mirada de l’antropòleg permet
copsar una clara relació entre la simbo-
logia taurina i qüestions clau de la nos-
tra cultura patriarcal. El risc d’encarar un
toro atrau molts mascles en període de jo-
venesa com a ritual iniciàtic a una nova
fase d’una suposada masculinitat adul-
ta representada per la figura del toro.

La filosofa Marta Vericat i Torné ha
analitzat amb detall els elements pa-
triarcals presents al món taurí, i un dels

punts més detallats és el paral·lelisme en-
tre l’abús comès a les tauromàquies i l’a-
bús comès a la prostitució, ja que ni els
toros per a la tauromàquia, ni les dones
per a la prostitució representen un límit
per a la instrumentalització i satisfacció
humana, especialment la masculina. En
ambdós contextos, individus (animals i
dones) esdevenen un recurs del qual se’n
pot disposar a canvi de diners.

Des dels seus inicis, la genealogia del
pensament occidental ha concebut la
dona com un ésser inferior, subordinat a
l’home, i com la seva eina de possessió i
reproducció. Seguint la tradició andro-
cèntrica llegada pel pensament d’Aristò-
til, les dones, els esclaus i els animals eren
éssers incomplets, el destí dels quals es
trobava en mans de l'únic animal racio-

nal: l’home. Amb aquest rerefons, no ens
hauria de sorprendre que el concepte
Drets pels Animals fos entrellaçat per pri-
mera vegada a la història com una ironia
burlesca en resposta al concepte Drets per
a les Dones, exposat a La Vindicació dels
Drets de la Dona (1772) per la britànica
Mary Wollstonecraft, en un assaig en el
qual aquesta autora defensava la dona
com un ésser racional i, per tant, el seu
dret a poder accedir a l’educació. Per a
Wollstonecraft, l’educació era el pilar en
la lluita pels Drets de la Dona, i per aquest
motiu la van convertir en el blanc de tota
mena de burles i escarnis. En l’assaig La
Vindicació de Brutus, el prestigiós filòsof
Thomas Taylor (contemporani de Woll-
stonecraft), professor de la Universitat
d’Oxford, demanava també “drets per als
animals”, doncs, segons Taylor, si el rao-

nament de Wollstonecraft
que advocava pels drets de les
dones es podia admetre com
a racional, llavors, les “bèsties”
també haurien de tenir drets.
Taylor i el seu entorn estaven
ben convençuts d’haver acon-
seguit reduir la tesi de Woll-

stonecraft a quelcom absurd, però després
d’anys de lluita sacrificada i dura, les re-
ivindicacions feministes començaren a re-
collir els seus fruits.

Les violències masclistes i les violèn-
cies exercides sobre els animals en nom
de la tradició i la cultura mai són inde-
pendents entre si, estan completament in-
terconnectades, raó per la qual la solida-
ritat hauria de convergir. A parer meu, un
grup d’emboladores que promouen la mal
dita “festa dels bous”, on l’animal és ins-
trumentalitzat, objecte de culte i de mar-
tiri alhora, representa una mala inter-
pretació dels valors de justícia i igualtat
que ha de promoure el feminisme, ja que
en qüestió de rituals tradicionals, dones
i animals som víctimes de la llei del més
fort exercida pel patriarcat més primari.

Les violències masclistes i les violències 
exercides sobre els animals en nom de la

tradició mai són independents entre si

Acabo de sentir que
els i les MIR, que han
estudiat 6-7 anys, han

fet guàrdies de 24 hores des de l’ex-
plosió de la pandèmia, cobren un sou
base per treballar de 8h a 17h que... NO
ARRIBA A 1.000 EUROS. Em sembla
tan demencial que he hagut d’apujar
la ràdio per si no ho havia sentit bé.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara que es parla de
baixa assistència a l’es-
cola entre la comunitat

gitana és important assenyalar les con-
dicions estructurals. Una d’elles és la SE-
GREGACIÓ. A les escoles amb més di-
versitat entre l’alumnat tenen aquests
dies moltes menys faltes. Això té res-
ponsables. 

@paurodra

Ayuso no lucha con-
tra una pandemia: lo
hace contra los que la

padecen. Con refuerzo de fuerzas po-
liciales y medidas discriminatorias que
se ceban con el sur y las zonas humil-
des, pero no con inversiones en sus bar-
rios y pueblos, y un refuerzo de am-
bulatorios y transporte público.

Un cantant famós està
passant per un moment

emocional difícil que se-
gurament ha derivat en una depressió
amb trastorn bipolar. La malaltia li fa-
ria actuar d'aquesta manera que di-
verteix tant a tothom. Conseqüències
de ser uns ignorants en salut mental.
Així es perpetua l'estigma.

@lluciaramis@anluma99@paullonch
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Els semàfors

Generalitat
Una segona constructora rebutja acabar
les obres d’ampliació del Parc de Bom-

bers de Granollers a causa del baix
pressupost que li ha donat la Generali-

tat. Recentment han tingut goteres 
perquè la teulada està inacabada. 

pàgina 8

Aj. de Mollet
Aquesta setmana el col·lectiu de Mollet 
Opina s’ha reunit amb l’Ajuntament 

molletà per notificar-li els desperfectes
que hi ha als parcs i jardins de la ciutat. 

El parc Andalusia és un dels més 
perjudicats, ja que té filferros oxidats.

pàgina 10

CB Mollet
El conjunt de Josep Maria Marsà va es-
trenar-se a la Lliga Catalana EBA amb
un triomf contundent contra el Barberà
al Plana Lledó. El CBM es podria jugar
la classificació per a la Final a Vuit con-
tra el Granollers el pròxim 3 d’octubre.

pàgina 20
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2
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el judici contra ERC Mollet, des de dins

Una llei històrica

CB Mollet i CB Lliçà d’Amunt 
enceten la Lliga Catalana EBA
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

Safata d’entrada

El caos i l’incompliment de me-
sures sanitàries en molts instituts
catalans comporta un elevat risc
de contagi del professorat, de l’a-
lumnat i de la resta del personal.
El Departament ens diu que els
grups estables d’alumnes barra-
ran el pas a la Covid-19, però els
alumnes es continuen barrejant
durant el pati i durant les entra-
des i sortides al centre. A més,
moltes aules resten sense distàn-
cia de seguretat o sense possibili-
tat de ventilació. D’altra banda,
els equipaments de protecció no
han arribat o, si ho han fet, ha es-
tat en quantitats insuficients, de
baixa qualitat i no homologats.
Les distàncies de seguretat no es
mantenen amb reunions de do-
cents en espais reduïts i, de vega-
des, es fan sense mascareta per-
què aquestes no han arribat o són
minses. També alguns professors
en contacte amb alumnes posi-
tius en Covid-19 han estat convi-
dats a continuar amb les classes.
També hi ha hagut alumnes que
no s’han deixat prendre la tem-
peratura i el director els ha per-
mès l’entrada, o d’altres que se’ls
ha permès no posar-se la masca-
reta a l’aula. En fi, aquest desga-
vell no el sap corregir el Departa-
ment per moltes declaracions que
faci. El rebrot serà imminent.

Covid a l’escola
per David Rabadà

Classes de religió?
per Jordi Lleal 

La notícia del Departament
d’Ensenyament que es faran
classes de religió islàmica ha des-
encadenat la polèmica, entre
els que hi estan a favor i en con-
tra. Sembla que una gran ma-
joria està en contra que s’im-
parteixin classes de religió a les
nostres escoles, sent Catalunya
una administració laica. Ni que
sigui un pla pilot, han passat
molts anys per treure la religió
catòlica de les nostres escoles pú-
bliques. Del que es tracta, en tot
cas, és d’explicar les civilitzacions
del món, de com cada civilitza-
ció projecta la seva mirada per
prendre consciència del que té al
seu entorn, com es menja, com
es tracta la família, les relacions
home-dona, el seu art, el seu
idioma i, és clar, les seves reli-
gions. Una assignatura d’His-
tòria de les Civilitzacions sembla
que seria molt més profitosa per

a tots, perquè si s’explica l’Islam
i la religió Catòlica, no tenen el
mateix dret el Budisme, l’Hin-
duisme, el Judaisme, la tradi-
cional xinesa, etcètera? Consta
que molt escolars, quan els por-
ten a visitar un museu, es miren
les pintures i les escultures, però
no entenen quin és el seu sentit
ni què volen representar. D’ai-
xò se’n pot dir incultura, sense
entrar en el tema religiós prò-
piament dit. La religió és cosa
que en tot cas s’ha de plantejar
en l’entorn familiar i en cons-
ciència particular, l’adoctrina-
ment no es pot fer a l’escola, ni
pública ni privada.

El lema: ‘L’escola instrueix, la
família educa’ és fonamental per
entendre quin és l’espai en què
s’ha de moure cada estament.
Des del coneixement de les altres
civilitzacions s’arriba al respecte
absolut entre tots nosaltres.   

Les millors
perles

Samuel L. Jackson s’ha adreçat a Donald Trump en català. “Que et
fotin”, li ha dit l’actor al president dels Estats Units. Una expressió
que, de fet, li ha repetit en altres llengües, com l’euskera, l’islan-

dès i l’esperanto. Ho ha fet en un vídeo viral que ha omplert les xar-
xes de comentaris i ha augmentat l’estima dels catalans per Jackson.

Una taula de surf recorre tota sola 8.000 quilòmetres en
dos anys. El surfista Doug Falter va perdre la seva taula el
2018 a Hawaii i ara l’han trobat a les Filipines. Han sabut

que era la mateixa taula perquè duia una inscripció que ha estat
clau en la recerca del propietari.

Quedar-se a l’atur en plena pandèmia és molt dur, i més si tens
60 anys. Però a grans problemes, grans solucions. Això devia
pensar Paul Marks, un home escocès que es va trobar en

aquesta situació i va decidir penjar un vídeo a LinkedIn fent flexions
per demostrar que estava en forma. Ha rebut més de 100 ofertes.

El món de la moda ens té acostumats a tendències que la
majoria no som capaços d’entendre. Gucci ha estrenat uns
pantalons texans que valen 750 euros. La peculiaritat?

Són uns pantalons bruts, plens de taques d’herba, com si els
hagués portat una criatura mentre jugava al parc.

Prendre unes pastilles una nit a Dublín i despertar-se tres dies
després en una banyera a França, sense tenir ni idea de com hi
has arribat. Li va passar a Johnny Depp, tal com ell mateix ha

explicat fa pocs dies al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on ha
presentat un documental que parla sobre drogues.

A les xarxes

@rsalmurri: 20.687. Rècord de signatu-
res que deixen Bartomeu més tocat que
mai. En pandèmia, sense partits i en 14
dies... I el president no pensa dimitir. 

@PouBoada: Segons el doctor Argimon,
a Catalunya es reduirà la quarantena de
catorze a deu dies d’aïllament per als con-
tactes amb un positiu de Covid-19.

#De14A10Dies

@aberron: ¿Quién necesita médicos y ras-
treadores teniendo retórica y banderas
para combatir el virus? Y Madrid es Es-
paña dentro de España.

#CaosAMadrid #MésQueUnaMoció
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Granollers

POLÈMICA4Una segona empre-
sa ha renunciat a acabar les obres
d’ampliació del Parc de Bombers
de Granollers. Així ho ha avançat
El 9 Nou aquesta setmana.

L’empresa a qui la Generali-
tat havia fet la cessió de la conti-
nuïtat de les obres, després de la
renúncia de la primera compan-
yia (Grup Soler, que va guanyar la
licitació en primera instància),

també ha rebutjat el projecte per
manca de pressupost. 

Els treballadors lamenten que
les obres inacabades els ocasionen
problemes diàriament, ja que
han de conviure en un espai que
no està en plenes condicions.

Com explica El 9 Nou, amb les da-
rreres pluges hi va haver goteres,
ja que es va deixar a mitges la re-
novació de la teulada i les ober-
tures s’han hagut de tapar de
manera provisional. 

Les obres, que haurien d’ha-
ver quedat acabades aquest oc-
tubre, porten aturades des de
l’estiu. Fa temps que els treballa-
dors del Parc reclamen una am-

pliació i una millora estructural de
l’edifici, perquè l’aïllament tèrmic
a la zona de dormitoris és defi-
cient, els vestidors femenins són
molt justos i la zona de guàrdia no
té llum natural. 

Línia Vallès ha intentat obte-
nir informació sobre què passarà
a partir d’ara, però no ha aconse-
guit respostes ni per part d’In-
fraestructures ni d’Interior. 

El Parc de Bombers de Granollers en una imatge d’arxiu. Foto: @bomberscat 

Les obres d’ampliació del Parc
de Bombers estan aturades
» Una segona constructora rebutja acabar la remodelació

» Els darrers ruixats han provocat goteres provinents de la teulada

Hi haurà respostes sobre el
poblat iber de Bigues i Riells?

ARQUEOLOGIA4El Museu de
Granollers, amb l’arqueòleg
Marc Guàrdia al capdavant, li-
dera la segona campanya d’ex-
cavacions per determinar les
característiques de la fortificació
de l’assentament iber que hi ha
a Bigues i Riells (que també
pertany  a Figaró-Montmany i a
l’Ametlla del Vallès). 

Guàrdia explica a Línia Va-
llès que s’està “intensificant la re-
cerca per poder acabar de cata-
logar totes les restes que hi ha al
jaciment”. Ara mateix, Guàrdia
informa que s’està treballant al

cantó nord-est del jaciment, el
qual està caracteritzat per una
“potent fortificació”. 

Les despeses d’aquesta re-
cerca estan repartides entre el
Museu de Granollers i l’Ajunta-
ment de Bigues i Riells, que
també col·labora amb la inten-
dència i l’allotjament dels ar-
queòlegs. El regidor de Patrimoni
de l’Ajuntament de Bigues i
Riells, Jesús Cano, ha destacat la
il·lusió que sent la regidoria per
col·laborar en projectes que im-
pliquen el coneixement “del nos-
tre territori i les nostres arrels”.

L’oposició remarca a Mayoral
que cal posar la salut al centre 
POLÍTICA4A les set i mitja de la
tarda d’aquest dimarts, el Centre
d’Arts en Moviment Roca Umbert
acollia una sessió plenària ex-
traordinària de l’Ajuntament de
Granollers amb un únic punt a
l’ordre del dia: el debat sobre l’es-
tat de la ciutat. L’alcalde granollerí,
Josep Mayoral, donava el tret de
sortida del ple amb un discurs que
recordava els efectes de la pan-
dèmia a la ciutat, l’aturada gene-
ral que ha patit el món i lamenta-
va la mort de 119 persones a
l’Hospital de Granollers a causa
del coronavirus. “És un ple mar-

cat pel virus. Un virus que ens va
agafar després de presentar el
programa d’actuació municipal i
que ens va canviar la direcció de
qualsevol directriu abans plante-
jada”, afirmava Mayoral. 

L’oposició, per la seva banda,
remarcava que “és hora de lluitar
per la sanitat i posar la salut al cen-
tre”. També va exigir que s’acabin
les mancances sanitàries al Vallès
Oriental (sobretot el dèficit de
llits hospitalaris); que es doni su-
port als empresaris i comerciants
locals; i que “ara més que mai l’A-
juntament faci polítiques socials”. 

Tortell Poltrona i les Balkan, 
a la inauguració d’Escena grAn
CULTURA4Sembla que la cul-
tura reviu a Granollers després
de l’anul·lació de la Festa Major
alternativa (Parèntesi). 

Aquest dissabte a l’Auditori se
celebrarà la gala inaugural de la
temporada d’enguany d’Escena
grAn. S’hi ha convidat el grup de
música folk femení Balkan Pa-
radise Orchestra (BPO) i el famós
pallasso català Tortell Poltrona.
Actualment, les entrades per as-
sistir a la gala de manera pre-

sencial estan exhaurides, però la
televisió del Vallès Oriental
(VOTV) retransmetrà en directe
tot l’esdeveniment i també el
Teatre Auditori de Granollers
farà un streaming de l’acte. 

D’aquesta manera, tots els
granollerins podran gaudir d’u-
na nit plena d’humor, que pro-
met moltes sorpreses i que re-
passarà els principals caps de
cartell d’aquesta temporada
d’Escena grAn. 

Comunicació |El Mercat Audiovisual de Catalunya serà mig virtual
La 21a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra a Granollers, serà 
majoritàriament no presencial per adaptar-se a les mesures de seguretat sanitàries. 
Així doncs, el programa inclou continguts en directe i d’altres de preenregistrats. 

Una segona empresa
abandona el projecte
d’obres del Parc de
Bombers de Granollers 
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La PAH de Mollet exigeix al
consistori que li doni suport

HABITATGE4“Volem que l’Ajun-
tament de Mollet i els grups mu-
nicipals es posicionin a favor del
decret Stop Desnonaments [pro-
posat per la PAH] perquè la pres-
sió no només pot venir del carrer,
sinó que ha de venir també per
part dels polítics”, afirma el por-
taveu de la PAH de Mollet, Juan-
jo Ramón, a Línia Vallès. 

Dilluns totes les PAHs es van
concentrar als seus municipis per
exigir una moratòria al govern es-
panyol que paralitzi els desnona-
ments, com a mínim, fins a finals
d’any. És per això que una qua-

rantena de veïns es van reunir da-
vant de les portes de l’Ajuntament
molletà i van demanar, com diu
Ramón, que “la poca capacitat re-
solutiva de les administracions no
deixi les persones al carrer”. 

Ramón recorda que el millor
“camí” per sortir de la crisi actual
és deixar que les famílies es recu-
perin, i que això s’aconsegueix
“acabant amb els desnonaments”.
“Les administracions locals han de
prendre partit en la qüestió i atu-
rar aquest problema social men-
tre no es trobin solucions defini-
tives”, conclou Ramón. 

Política | Mollet, compromès amb el medi ambient
Només 6 dels 120 municipis catalans de més de 10.000 habitants compleixen

amb els compromisos mediambientals acordats a la Carta d’Aalborg 
(Dinamarca) i de l’Agenda 21 Local. Mollet del Vallès n’és un d’ells.  

Queixes veïnals pel mal estat
d’alguns parcs de Mollet

SOCIETAT4“Fa temps que els
veïns denuncien que el parc An-
dalusia, on hi juguen criatures, es
troba en molt mal estat: hi ha mol-
tes rates passejant-hi i les tanques
tenen els filferros oxidats. Tant és
així que un gosset hi va perdre
l’ull”, explica la portaveu del
col·lectiu Mollet Opina, Núria
Flores, a Línia Vallès.

Fa una setmana Mollet Opina
es va reunir amb el quart tinent
d’alcalde, Raúl Broto, la regidora

d’Habitatge, Infància i Respecte
Animal i Solidaritat, Núria Muñoz,
i un tècnic especialitzat en parcs i
jardins per exposar totes les irre-
gularitats que hi ha a les zones
d’esbarjo molletanes.

El parc Andalusia, l’avinguda
del Tir Olímpic i el parc del ce-
mentiri (Plana Lledó) són els que
es troben en pitjor estat segons
aquest col·lectiu: tanques oxida-
des, gronxadors atrotinats, bote-
llons i vegetació descontrolada.

EDUCACIÓ4“Els nens i nenes
necessitaven tornar a l’escola”,
insisteix el director de l’escola
molletana El Montseny, Jesús
Doñate, a Línia Vallès. 

Doñate, com tots els directors
i mestres de Catalunya, sap que la
Covid-19 és una amenaça latent
cada dia que s’omplen les aules,
però creu que en aquests mo-
ments els centres educatius s’han
de centrar a “donar un bon acom-
panyament” als seus alumnes
“perquè tots han viscut una pan-
dèmia i un confinament”. 

“També n’hi ha molts que es
troben en situacions econòmi-
ques vulnerables a causa de la cri-
si i dels ERTOs i d’altres que han
perdut familiars en mans del co-
ronavirus”, lamenta Doñate, el
qual posa èmfasi en el fet que els
infants són molt “resilients” i s’han
adaptat amb molta facilitat a les
mesures sanitàries per fer front al
coronavirus: ús de mascareta,
distàncies i neteja de mans fre-

qüent. “Els nens estan contents
perquè finalment s’han retrobat
amb els seus amics i són molt pru-
dents”, detalla Doñate, que està
molt content de viure aquesta
tornada a l’escola amb els infants. 

Mentrestant, però, el nombre
d’aules confinades al Vallès Orien-
tal va en augment (dimecres hi ha-
via 21 centres educatius afectats
per la Covid-19 i 26 aules confi-
nades). Mollet és un dels muni-
cipis més colpejat. Té un grup con-

finat a Col·legis Nous, dos a l’es-
cola Sant Vicenç,  un a l’escola
Sant Gervasi i un altre a l’escola
Cal Músic. També n’hi ha un a
l’INS Vicenç Plantada i es manté
el de l’escola bressol Els Pinetons.
A Granollers tenen un grup afec-
tat al Col·legi Anna Mogas, un al-
tre al Parc Estudi-Formació Pro-
fessional i segueix el cas de la guar-
deria El Teler. I a Parets hi ha ha-
gut el primer positiu a P4 a l’escola
Pompeu Fabra de l'Eixample.

L’interior de l’escola molletana El Montseny. Foto: Arxiu

La pandèmia posa a prova
la resiliència a les aules

» Els casos de grups confinats a la comarca ja superen de llarg la vintena
» El director d’El Montseny diu que ara cal fer un bon acompanyament

La Junta de Portaveus  rebutja
la fusió de CaixaBank i Bankia   

POLÍTICA4La Junta de Porta-
veus molletana es va reunir
aquest dimarts per debatre dues
mocions. La primera moció la va
presentar el grup municipal d’A-
ra Mollet ERC-MES i feia refe-
rència a la defensa de la propos-
ta de llei orgànica d’amnistia i de
resolució política del conflicte en-
tre Catalunya i l’Estat espanyol,
però no va prosperar. Va rebre el
suport del grup que l’havia pre-
sentat i de Junts per Mollet,
mentre que el PSC, Ciutadans i
Podem hi van votar en contra i
Mollet en Comú es va abstenir. 

La segona la va presentar
Mollet en Comú i feia referència
a rebutjar la fusió entre Caixa-
Bank i Bankia. Mollet en Comú
denuncia que aquesta fusió ban-
cària augmenta el fenomen d’ex-
clusió ciutadana a una banca de
proximitat, provoca que es con-
centri el capital en poques mans
i que es perdin moltes oficines te-
rritorials. En aquest cas, la mo-
ció va tirar endavant amb el su-
port de Mollet en Comú, Ara
Mollet ERC-MES, Podem i Junts
per Mollet, malgrat els vots con-
traris del PSC i Ciutadans. 
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Parets celebra els 140 anys
de la històrica fàbrica La Linera
HISTÒRIA4Parets ha celebrat
aquest dimarts el 140è aniversari
de la fàbrica La Linera amb la in-
auguració d’un plafó comme-
moratiu a l’entrada del parc de
La Linera, que dona a conèixer
la història d’aquesta indústria. 

La Linera va ser la primera
fàbrica que va instal·lar-se a Pa-
rets i funcionava com una co-
lònia tèxtil. Aprofitava l’aigua
del riu Tenes per produir els
seus teixits. Sota el nom de
Tejidos Mecánicos Antonio Fe-
liu, la indústria va començar a
confeccionar les seves robes

amb una plantilla de trenta-vuit
treballadores i amb vint-i-vuit
telers.

Amb la mort del fundador, An-
tonio Feliu, els seus fills van can-
viar el nom de la fàbrica a Hijos de
Antonio Feliu. Finalment, l’any
1959 la fàbrica va passar a ano-
menar-se Indústria Linera. Ma-
lauradament, quan van arribar les
noves tecnologies, aquesta in-
dústria no va saber adaptar-se a la
realitat i els preus competitius
que oferien les marques multina-
cionals van condemnar la fàbrica
a tancar les portes l’any 1971.

Condol | Mor el pare de Jordi Turull
Mingo Turull, el pare de l'exconseller paretà Jordi Turull, va morir dimarts als 80 anys 
després d'una llarga malaltia. El seu fill, empresonat des de fa quasi tres anys al centre

penitenciari de Lledoners, va poder sortir per assistir a l'enterrament del seu pare.

Un moment de la inauguració del plafó commemoratiu. Foto: @JordiSeguer

SOCIETAT4Fa pocs dies la prem-
sa generalista i l’Agència Cata-
lana de Notícies (ACN) dona-
ven a conèixer el cas d’una mare
paretana que denunciava el “se-
grest” del seu fill de dos anys.

Fonts oficials del Tribunal
Superior de Justícia de Catalun-
ya (TSJC) han volgut remarcar a
Línia Vallèsque el nen no ha es-
tat “segrestat com s’entendria
popularment”, sinó que “el pare
ha incomplert el règim de visites”
que s’havia acordat durant el
procediment civil obert. 

D’altra banda, des del TSJC
volen aclarir que es tracta d’un cas
“d’agressió mútua” i que és per
això que un jutge molletà va de-
terminar que el nen es quedés a
casa del pare durant el confina-
ment, “perquè era l’espai que es
trobava en millors condicions”. El
mateix jutge també va establir que
després del confinament (“que no
sabia que duraria tant temps”) s’i-
niciaria un règim de visites amb
la mare, Sandra Rodríguez. 

Ella s’ha queixat a l’ACN
que “la crisi de la Covid-19, les

vacances estivals i la saturació
dels jutjats” han endarrerit la
gestió del seu cas, provocant
que faci sis mesos que no veu el
seu fill. Per contra, des del TSJC
asseguren que l’execució del
cas s’està alentint “perquè la pa-
rella inunda constantment el
procediment d’escrits” i acu-
sacions bilaterals. 

Ara mateix, el pare del nen en-
cara es troba dins dels dies hàbils
que estableix la llei per respondre
“l’incident d’execució civil” que ha
presentat la mare per denunciar
l’incompliment de les visites.
Mentrestant, la dona ha com-
partit amb l’ACN el seu patiment
i la cruesa de la situació que està
vivint, allunyada del seu fill. 

Sandra Rodríguez mostra un dels autos judicials del seu cas. Foto: ACN

Una paretana denuncia que fa
sis mesos que no veu el seu fill 
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Martorelles | Sant Fost

Sant Fost, a punt per celebrar
les seves Festes del Patró

CULTURA POPULAR4Sant Fost
no ha volgut que la pandèmia o-
bligui a suspendre les Festes del
Patró, previstes per a aquest cap
de setmana. Totes les propostes,
però, estaran marcades per les
mesures de seguretat del Procicat
que hauran de complir rigorosa-
ment els espectadors.

La plaça de la Vila serà l’es-
cenari de tots els actes, que ar-
rencaran demà a dos quarts de
nou del vespre amb un especta-
cle d’Improshow. Les entrades es

van poder comprar entre dijous
de la setmana passada i ahir.

Diumenge serà un dia carre-
gat de dansa i música. Les pro-
postes començaran a les 12 del
migdia amb l’espectacle infantil
Marremango, del grup Pepsico-
len, de nou amb aforament limi-
tat. A les sis de la tarda arrenca-
rà la ballada de sardanes, mentre
que l’última activitat de les Fes-
tes del Patró 2020 serà el Show
musical per a la gent gran, a càr-
rec d’Óscar Bretau i els TNT. 

MARTORELLES4Una de les
grans decisions que es va votar
en el Ple de dilluns passat (que
com el del mes de juliol es va ce-
lebrar presencialment al Celler
de Carrencà) va ser l’ampliació
pressupostària que permetrà ti-
rar endavant dos projectes de
mobilitat al poble. 

D’aquesta manera, el govern
municipal tindrà una xifra lleu-
gerament inferior al mig milió
d’euros que serviran per cons-
truir la passera de Can Sunyer,
que connectarà l’escola Les Pru-
neres amb el carrer Comerç, i
una vorera per a vianants que

permetrà desplaçaments a peu
des de Can Puig fins al polígon
industrial.

Aquests dos punts de l’ordre

del dia van tirar endavant gràcies
als vots de l’equip de govern,
Units per Martorelles i el PSC
mentre que el representant de
Martorelles En Comú Podem,
Juan Francisco García Caba, va
abstenir-se en les votacions.

EL REI EMÈRIT, PROTAGONISTA
Una altra de les mocions que es-
taven en l’ordre del dia era la de
la retirada dels honors al rei

emèrit Joan Carles I i la repro-
vació del govern espanyol en la
seva marxa de l’Estat.

Tot i que en un principi el
punt estava plantejat d’aquesta
manera, tots els regidors van te-
nir una breu reunió per modifi-
car algun aspecte del text, amb
l’objectiu que fos aprovat per
unanimitat. Finalment, el do-
cument que es va votar rebutja
la conducta del borbó. 

El Ple, com el del juliol, es va fer al Celler. Foto: Aj. de Martorelles

Més diners per tirar endavant
dos projectes de mobilitat

Formació | Cinc nou cursos de PIMEC
PIMEC, a través de la seva participació en el programa Singulars, 
ha impulsat cinc nou cursos per a joves de la comarca que tinguin 

entre 16 i 29 anys. Les inscripcions ja es poden formalitzar.

El Ple va aprovar una
moció per rebutjar
la conducta del rei
emèrit Joan Carles I
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Montmeló | Montornès

‘Amor oscuro’ enceta 
la temporada cultural

MONTMELÓ4El teló torna a al-
çar-se. Demà a les vuit del ves-
pre, la Sala Polivalent recupera-
rà el seu ús habitual com a es-
cenari teatral per acollir la re-
presentació d’Amor oscuro, una
adaptació dels Sonetos del Amor
Oscurode Federico García Lor-
ca, una obra que va veure la llum
gairebé 50 anys després que el
dramaturg granadí l’escrivís.

Es tracta d’una història de
por i silenci que fa que s’entre-
creuien 11 personatges en 11 so-

nets diferents, però que al final
expliquen una sola història.

Les entrades ja es poden
comprar a través de la platafor-
ma Entrápolis per un preu de set
euros. Com en tants altres equi-
paments culturals, l’aforament
estarà limitat. Serà obligatori
portar la mascareta en tot mo-
ment, mantenir la distància de
seguretat en tot moment i por-
tar l’entrada descarregada al
mòbil. A la Sala Polivalent tam-
bé hi haurà gel hidroalcohòlic.

MONTORNÈS4La vila va aco-
miadar-se, dimarts passat, de la
Festa Major d’enguany, una ce-
lebració que el consistori ha va-
lorat com “segura, diferent i par-
ticipativa”. Contràriament al que
ha passat en la gran majoria de
localitats de la comarca i del
país, les entitats i l’Ajuntament
van voler tirar endavant la cele-
bració, que va concentrar els
grans actes entre divendres de la
setmana passada i dilluns passat.

Els plats forts, doncs, van
ser monòlegs com Como en casa
de uno, en ningún sitio, de San-
ti Rodríguez i la nit de comèdia

reivindicativa Calladitas estáis
más guapas, espectacles de mà-
gia com el showdel Mag Marín,
concerts com els de Roba estesa,

Ariana Zar, Valira, Joan Mirock
o l’Orquestra Maravella, exhibi-
cions de cultura popular (tot i que
enguany la Dansa de la Batalla va
ser la de l’any passat, que es va
poder recuperar a YouTube),
com l’audició de sardanes, pro-
postes com el concurs de truites,
el Cinefòrum (amb la projecció
del documental Empatia) i acti-
vitats esportives, com l’Open de

Tennis i el campionat d’escacs en
línia, entre altres.

L’últim acte va tenir un mar-
cat caràcter solidari i va ser una
doble jornada de donacions de
sang a la Sala d’actes del Casal de
Cultura, dimarts passat. La Fes-
ta, doncs, tornarà l’any que ve,
amb el desig de tothom que pu-
gui ser en el format habitual i que
aquesta hagi estat una excepció.

Voluntaris de la xarxa Cuidem-nos amb els Gegants. Foto: Aj. de Montornès

Acaba una Festa Major 
“segura, diferent i participativa”

Medi ambient | Punt final a la Setmana de la Mobilitat
En els darrers dies, tant Montmeló com Montornès (i molts més pobles 
de la comarca) s’han sumat a la Setmana Europea de la Mobilitat. Entre 
altres accions, durant tot el dimarts es va celebrar el Dia sense cotxes.

Monòlegs, concerts i
exhibicions de cultura
popular amb les colles
van ser els ingredients

La cultura torna a la Sala Polivalent. Foto: Aj. de Montmeló
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La Llagosta |Santa Perpètua

Record de Santa Perpètua als
“essencials” durant la Covid

HOMENATGE4El Parc Central
va convertir-se, divendres passat,
en l’escenari d’un homenatge a
les persones que ens han cuidat
i segueixen cuidant-nos durant
aquesta pandèmia i també a to-
tes les que ens han deixat en els
darrers mesos. L’Ajuntament
finalment va poder organitzar
aquest acte, previst a finals de ju-
liol, però que va haver d’ajornar
mesos enrere.

Durant l’acte van intervenir
polítics (com l’alcaldessa i re-
presentants de les forces de l’o-

posició), personal sanitari (in-
fermera d'urgències i d'UCI de
l'Hospital de Mollet, Marta Ro-
man) i diverses persones repre-
sentant col·lectius com el del
comerç, la gent gran o els veïns
més joves del poble.

Tots plegats van coincidir
que la resposta al virus ha de ser
corresponsable i que cal complir
més que mai les mesures de se-
guretat que dicten les autoritats.
L’acte es pot recuperar i tornar
a veure al canal de YouTube de
l’Ajuntament.

HABITATGE4Un dels aspectes
sobre l’habitatge que més debat
ha generat darrerament (i que
continua marcant l’actualitat po-
lítica, mediàtica i social) és el de
les ocupacions. A la Llagosta,
per exemple, aquesta setmana
s’ha conegut que durant aquest
2020 hi ha hagut una vintena
d’operatius de la Policia Local
que han aconseguit evitar vuit
ocupacions en pisos a la vila.

El consistori ha fet públi-
ques aquestes xifres i també ha
explicat que en aquests primers
nou mesos d’any té constància
que hi ha quatre habitatges ocu-
pats, pels quals ha obert dili-
gències per informar els jutjats

corresponents. De la mateixa
manera, el govern municipal ex-

plica que durant el 2020 ha atès
quatre falsos avisos d’intents
d’ocupació i quatre consultes de
veïns, que preguntaven què po-
drien fer si patissin una ocupació.

Els canvis que la Fiscalia va
anunciar fa unes setmanes han
estat ben rebuts pel govern mu-
nicipal. De fet, el regidor de Se-
guretat Ciutadana, Mariano Gar-
cía, apunta que quan la nova le-
gislació sigui vigent “les policies

tindran més eines per fer fora els
ocupes” i que cal una millor re-
gulació “per evitar els trucs que
actualment fan servir els ocupes
per allargar els procediments”.

De la mateixa manera, la
Policia Local afirma que la col·la-
boració de la ciutadania és “bà-
sica” per evitar ocupacions i ins-
ta els veïns que l’avisin si sospi-
ten o saben que algun habitatge
pot estar ocupat.

El consistori ha lloat la feina del cos. Foto: Aj. de la Llagosta

La policia ha evitat 8 ocupacions
a la Llagosta en el que va d’any

La Llagosta | Regidoria per la reconstrucció
A principis d’aquesta setmana es va crear la Regidoria per la 

reconstrucció, per coordinar les mesures adoptades per pal·liar 
els efectes de la pandèmia. El seu responsable és Marc Ruiz.

L’Ajuntament diu 
que té constància que
actualment hi ha
quatre pisos ocupats

Un moment de l’acte al Parc Central. Foto: Twitter (@CsSantaPerpetua)
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ECONOMIA4Dilluns passat el
Consell Comarcal va publicar les
darreres dades trimestrals de
peticions de prestacions d’atur,
corresponents als mesos d’abril,
maig i juny. Les sol·licituds es van
disparar en aquest període, en el
qual també es van multiplicar els
expedients de regulació tempo-
rals d’ocupació (ERTO). La va-
riació de l’atur del juny va ser d’un
30%, mentre que les prestacions
es van incrementar en un 136%.

Es disparen 
les peticions de
prestacions d’atur

CANOVELLES4Divendres de la
setmana passada va inaugurar-
se l’exposició Cargol treu banya,
de Josep Hospital. La mostra, un
conjunt d'imatges de cargols en
situacions insòlites, curioses i di-
vertides pensades perquè pu-
guin gaudir-les petits i grans, es
podrà visitar fins al 30 d’octubre
a la Sala Arimany. 

L’horari d’obertura en la rec-
ta final del mes és de dilluns a di-
vendres de 10 a 2 del migdia.

En marxa la
mostra ‘Cargol
treu banya’

TRIBUNALS4Abans-d’ahir es
va fer el judici a un home de l’A-
metlla acusat d’abusar sexual-
ment de la seva neta, menor d’e-
dat (tenia entre 5 i 12 anys), en-
tre els anys 2008 i 2016. La fis-
calia ha sol·licitat una pena de
quatre anys de presó.

Segons el ministeri públic,
l’home aprofitaria els moments
que la nena dormia per tocar-li
els pits, la vulva i les natges.

Judici a un veí 
de l’Ametlla per
abusos sexuals

LES FRANQUESES4Les tres es-
coles municipals de 1r Cicle
d'Educació Infantil (0-3 anys),
conegudes popularment com a
escoles bressol, han començat
les jornades de portes obertes
aquesta setmana. Durant les
visites es dona a conèixer la lí-
nia pedagògica i el funciona-
ment de cada centre i es poden
veure les instal·lacions. Per re-
alitzar les visites és imprescin-
dible demanar cita prèvia.

Jornades de
portes obertes 
a les guarderies

GUARDÓ4El gerent del Consell
Comarcal, Ignasi Valls, va reco-
llir fa pocs dies el guardó del Se-
gell Infoparticipa 2019 a la trans-
parència i la qualitat de la co-
municació pública local.

El Consell Comarcal va ob-
tenir el Segell amb una puntua-
ció del 86,67% dels 45 indicadors
que s’avaluen en el cas dels Con-
sells Comarcals, i ha estat un dels
sis de tot Catalunya que l’han ob-
tingut enguany. 

Premien el Consell
Comarcal per la
seva transparència

MOBILITAT4Des de principis
d’aquesta setmana, Lliçà d’A-
munt torna a gaudir del 100% de
la freqüència de pas de les vuit lí-
nies de bus que operen de dilluns
a divendres i de les quatre que
funcionen els caps de setmana.

Els horaris dels combois es
poden consultar al portal web
municipal, igual que totes les re-
comanacions i normatives que hi
ha en matèria de seguretat.

Tornen a circular
tots els busos 
a Lliçà d’Amunt

TEMPORAL4Una tempesta de
les que fan feredat. La Garriga va
veure, durant la tarda de dimarts
passat, com en diferents barris
queien entre 80 i 150 litres per
metre quadrat en poc més d’una
hora. Acompanyat de fortes ven-
tades i en alguns punts de cala-
marsa, l’aiguat va inundar carrers
i places del poble, sent especial-
ment intens als barris de Mont-
serrat, Ca n’Illa i les Roques.

El moment més fort de la
tempesta va coincidir amb l’ho-
ra de sortida de les escoles. Al-
gunes d’elles, com la dels Pine-
tons, van veure com l’aigua inun-
dava part de les seves instal·la-
cions. La pluja, de fet, va fer que
moltes famílies tinguessin pro-
blemes per accedir als centres es-
colars per recollir els alumnes, ja
que molts carrers (com la C-17 i
la carretera Nova) van tallar-se
per l’impossibilitat de circular
per als vehicles.

Altres afectacions van ser les
torrentades que van baixar en
carrers del barri dels Tremolencs
i al torrent de Planidura, on fins
i tot van arrencar alguns arbres.

L’aigua també va afectar les dues
pistes esportives municipals i va
malmetre el talús de Martí l’Hu-
mà i el camp de conreu de la ro-
tonda del carrer Barcelona, entre
altres punts.

FIL A L’AGULLA
La mateixa tarda de dimarts es
van posar en marxa els disposi-
tius per normalitzar la situació a
la vila. Protecció Civil (tant la de
la Garriga com les de localitats

properes, com Santa Eulàlia de
Ronçana, l’Ametlla i Bigues i
Riells), els Mossos, la Policia Lo-
cal i els Bombers van començar
a treballar sobre el terreny, però
les tasques encara van haver de
continuar l’endemà.

Durant el matí de dimecres,
l’alcaldessa Dolors Castellà i al-
guns regidors del seu govern van
visitar les zones més castigades
amb el delegat de la Generalitat
a Barcelona, Juli Fernàndez.

L’aigua va inundar carrers i places de la vila. Foto: Aj. de la Garriga

Aiguat històric a la Garriga:
entre 80 i 150 litres en una hora 

La xifra d’ingressats per la
Covid segueix superant els 60
SALUT4Per segona setmana
consecutiva, el nombre total d’in-
gressats per coronavirus als tres
hospitals de referència de la co-
marca supera la seixantena. Se-
gons les dades que es van fer pú-
bliques abans-d’ahir, a Granollers
hi ha 29 persones ingressades
(dues més que la setmana pas-
sada), a Mollet la xifra és de 18 pa-
cients (un més que set dies en-
rere) i a Sant Celoni hi ha 13 hos-
pitalitzats positius de Covid-19.

En els dos centres de les ciu-
tats més grans de la comarca, el
nombre d’ingressos s’ha estabi-
litzat (Granollers) o ha aug-
mentat de forma minsa (Mollet)
en els darrers set dies.

Les altes acumulades a la
capital s’enfilen a 665, mentre
que a Mollet la xifra és de 565 i
a Sant Celoni arriba a les 112. Les
defuncions, per la seva banda, ja
són 119 a Granollers, 106 a Mo-
llet i 33 a Sant Celoni.

Mobilitat | La supressió de trens de l’R3 coincideix amb accidents
La supressió de sis trens de l’R3 entre l’Hospitalet i Granollers-Canovelles (que ha creat
malestar a la comarca) ha coincidit amb dos atropellaments els darrers dies. El primer 
va ser divendres passat a Parets, mentre que el darrer va ser dilluns a l’altura de Mollet.
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Hoquei | El CH Caldes s’encamina cap a unes eleccions
Dissabte passat el CH Caldes va emetre un comunicat anunciant que la Comissió

Gestora ha decidit engegar el procés de convocar eleccions a la presidència. El 
pròxim 20 de novembre acabarà el termini de presentació de candidatures.

Sense públic pel coronavirus,
sense el campió del món dels dar-
rers quatre anys (Marc Márquez,
tot i que només ha guanyat en
dues ocasions en la màxima ca-
tegoria) i amb el mundial més
obert que es recorda, aquest cap
de setmana el Circuit de Mont-
meló serà l’escenari del Gran
Premi de Catalunya de motoci-
clisme més estrany de la història.

Superat l’equador del Mun-
dial, les tres categories arriben a
Montmeló amb emoció en la
lluita per la primera posició. Con-
tràriament al que passava en
anys anteriors, MotoGP és la ci-
lindrada en la qual hi ha més can-
didats al títol. Andrea Dovizioso
(84 punts), Fabio Quartararo
(83), Maverick Viñales (83) i
Joan Mir (80) són els pilots que
s’han perfilat a alçar el campionat
en aquest any de pandèmia.

Un esglaó més avall, a Moto2,

es viurà un nou episodi en la ba-
talla d’italians per ser campió.
Luca Marini (125 punts) i Enea
Bastianini (120) són els dos prin-
cipals contendents, amb Marco
Bezzecchi (105) havent de fer la
feina i esperar errades.

Per últim, a Moto3 la situació
és gairebé idèntica, amb el giro-
ní Albert Arenas com a líder
(119 punts) seguit de ben a prop
pel japonès Ai Ogura (117). El ter-
cer en discòrdia, que no pot per-

metre’s cedir punts, és l’escocès
John McPhee (98).

A les nou d’aquest matí co-
mençaran els entrenaments lliu-
res de Moto3, i a mesura que
avanci el dia s’aniran fent més
tandes. Com és habitual, demà
serà el torn de les voltes de clas-
sificació de totes les categories,
mentre que diumenge les curses
arrencaran a les 12 (Moto3), un
quart i cinc minuts de dues
(Moto2) i les tres (MotoGP).

Marc Márquez serà el gran absent aquest cap de setmana. Foto: MotoGP

El Circuit acull el Gran Premi 
de Catalunya més estrany

Pau Arriaga
MONTMELÓ

El BM Granollers vol tancar 
el primer mes de lliga invicte

El sènior masculí del BM
Granollers buscarà, a par-
tir de les vuit d’aquest

vespre, tancar el primer mes de
l’ASOBAL amb un ple de victò-
ries. El Sinfín càntabre serà el ri-
val del conjunt blanc. Els d’An-
tonio Rama són un dels quatre
equips de la lliga que han guanyat
tot el que han jugat.

El matx, com tots els del
BMG, es jugarà al Pavelló del CB

Granollers i els socis podran se-
guir entrant, amb mesures de se-
guretat, en el recinte esportiu.

El femení, per la seva banda,
descansarà els pròxims dos caps
de setmana, ja que en aquests
dies hi haurà concentració de la
selecció espanyola, precisament
a la ciutat. Kaba Gassama i Nicole
Wiggins formaran part del grup
de jugadores seleccionades pel
tècnic Carlos Viver.

Una de freda i una de calenta
en l’inici de la Lliga Catalana

BÀSQUET4Victòria del CB Mo-
llet i derrota del CB Lliçà d’A-
munt. La Lliga Catalana EBA va
començar amb resultats dife-
rents per als equips de la comar-
ca que van debutar el cap de
setmana passat.

Figuerola, amb 17 punts, i
Albert Serra, amb 14, van com-
binar-se per liderar el triomf del
Mollet al Plana Lledó contra la
UE Barberà (65-43). En aquest
mateix grup 7 demà passat entra

en acció el CB Granollers, que vi-
sitarà la pista del Barberà. L’equip
que es classificarà per a la Final
a Vuit es decidirà en el derbi
que Granollers i Mollet jugaran
dissabte de la setmana que ve.

Els lliçanencs, per la seva
banda, voldran refer-se diumen-
ge de la derrota patida a la pista
del Boet Mataró (69-56). Els de
Romà Cutrina rebran la UE Ma-
taró, demà passat a partir de
dos quarts d’una del migdia.

| 20
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Algú es mor, la família es reparteix les co-
ses de valor i contracta una empresa per-
què buidi el pis. Les seves pertinences
acaben venudes als Encants i, el diu-
menge següent, un passavolant troba
tretze llibretes al mercat de Sant Antoni.
És la premissa d’Abans de les cinc som a
casa, el darrer llibre d’Albert Forns, guan-
yador del Premi BBVA Sant Joan.

Viu en línia

Llibres

Abans de les cinc som a casa
Albert Forns

Aquest país no descobert que no deixa tor-
nar de les seves fronteres cap dels seus viat-
gersés el títol de la colpidora obra d’Àlex
Rigola. Ell mateix explica: “Em van pro-
posar fer un espectacle sobre la mort i ens
ha sortit un espectacle sobre l’indivi-
dualisme, el neoliberalisme, la família... Ens
ha sortit un espectacle sobre la vida”.
Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

Aquest país no descobert...
Àlex Rigola

Un disc creat durant el confinament,
coincidint amb una separació senti-
mental i, en definitiva, amb un “canvi de
vida”. Així ha parlat Pau Vallvé del seu nou
treball discogràfic en una entrevista al dia-
ri Ara. El cantant barceloní acaba de pu-
blicar La vida és ara, un àlbum autoedi-
tat que inclou tretze cançons i que se
suma a una extensa discografia.

Música

David Verdaguer es posa a la pell d’un pro-
fessor substitut que assumeix la tutoria
d’un grup de sisè de primària d’un poble
que no coneix. Aviat s’adona que ha de
reintegrar a la classe un alumne malalt i
es troba amb un problema especialment
greu: els seus companys no volen que tor-
ni. David Ilundain posa l’assetjament es-
colar damunt la taula a Uno para todos.

Pelis i sèries

Uno para todos
David Ilundain

La vida és ara
Pau Vallvé

Exposició de Carlos Saura
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat
acull, des del passat 17 de setembre, l’exposició ‘Carlos
Saura, fotògraf. Una vida rere la càmera’. La mostra, co-
missariada per Chema Conesa, inclou un total de 116
fotografies en blanc i negre, polaroids, fotografies pin-
tades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre

l’artista i material audiovisual. A més, l’exposició buscar
traçar “un recorregut paral·lel a la vida del cineasta, que
pretén simultaniejar passions i realitats sota el guiatge

de la seva mirada”. Es pot visitar fins al 10 de gener.

“Ho porta a dins, és la seva passió i el mèrit és
molt gran”. Són les paraules que Enric Masip, un

dels jugadors d’handbol més importants de la his-
tòria del Barça, ha dedicat al seu fill Eric (Barcelo-
na, 1995). Però no parla d’handbol ni de res que
s’hi assembli: parla del futur prometedor del seu
fill com a actor. Eric Masip ha centrat titulars i cen-
tenars de comentaris a les xarxes socials arran de
la seva aparició al tercer capítol de Veneno, la sèrie
de Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre la vida de
Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno. L’episodi,
que es va estrenar als cinemes, ha estat un èxit i el
paper de Masip ha cridat l’atenció per algunes es-

cenes pujades de to, però sobretot per la seva
gran i sorprenent interpretació. A més, el passat
mes de juny, Antena 3 va anunciar que Masip 
protagonitzaria la pròxima sèrie original de la 
cadena, Alba, de la mà de l’actriu Elena Rivero.

E R I C  M A S I P

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor prometedor
També és fill de l’exjugador d’handbol Enric Masip

Famosos

Aparèixer a ‘Veneno’, la nova sèrie de moda
Els tres primers capítols s’han projectat al cinema amb èxit

Li surten fans de tot arreu
El seu pare l’ha felicitat i ha dit que n’està “orgullós”

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars és un recopilatori dels millors videojocs de plataformes en
tres dimensions d’aquest popular personatge. Disponible per a Nintendo Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLACS I ESTANYS

No deixis cap mena de brossa a la muntanya: recorda agafar
una bossa de casa per recollir-ho i emportar-t’ho tot

INCENDIS

DEIXALLES

PLANIFICACIÓ

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

iMEDI AMBIENT

Potser perquè està de moda o potser perquè és de les po-
ques opcions d’oci (pràcticament) gratuït que queden, el
cas és que l’afluència d’excursionistes a la muntanya és

cada cop més elevada. Aquest mes de setembre, sense anar
més lluny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha hagut de regular el
seu accés després d’alertar de la massificació de la Pica d’Estats.
Però és que fins i tot l’Everest ha vist en algunes ocasions com
es formaven cues per arribar a un dels seus cims.
Amb tot, la qüestió no és deixar d’anar a la muntanya, sinó

anar-hi amb respecte i seny. El més important és tenir clares
les normes del lloc on vas. Per exemple, has de saber que so-
vint el bany als llacs i estanys està prohibit perquè les cremes
solars o antimosquits que portem són tòxiques per a la flora i
la fauna d’aquest entorn. També hi ha normes que són de
sentit comú: recull tots els residus que generis en la teva ex-
cursió i no facis focs en zones no habilitades per fer-ho.
Per últim, recorda que la planificació de la ruta també és un

acte de responsabilitat: consulta la meteorologia, les condi-
cions de la muntanya i el grau de dificultat abans d’anar-hi.

A la muntanya, amb respecte

Les cremes solars o antimosquits que portes són 
tòxiques per a la fauna dels llacs i estanys: no t’hi banyis

Les claus

Per prevenir el risc d’incendis, no encenguis fogueres a llocs 
on no estigui permès i, evidentment, no llencis cigarretes

Consulta la meteorologia, les condicions de la 
muntanya i el nivell de dificultat abans d’anar-hi

Viu en línia
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