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Si ningú t’hagués ensenyat que la
‘a’ és una vocal i que les paraules
tenen un significat, ara mateix no
podries llegir-nos. Aleshores,
què passa si vius en una societat
on no s’eduquen les emocions i
la salut mental encara és un
tabú? 

Des del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya (CNJC)
informen que el suïcidi és la pri-
mera causa de mort entre les per-
sones de 15 a 34 anys a Catalun-
ya. “La nostra societat és adult-
centrista i està enfocada en el
món de l’adult perquè és el pro-
ductiu. És evident que una so-
cietat que no dona importància
a les cures i posa la productivitat
al centre de tot deixa moltes fe-
rides emocionals”, afirma Isau-
ra González, membre del secre-
tariat i responsable dels projec-
tes de suïcidi juvenil i salut men-
tal al CNJC, fent referència al fet
que la falta de cures emocionals
provoca que un 20% dels joves
hagin pensat algun cop en treu-
re’s la vida. 

“La pandèmia ens ha deixat
coses bones. S’han obert per pri-
mer cop línies de suport emo-
cional (n’hi ha una d’específica
per a joves) i s’han donat recur-
sos per invertir en projectes d’a-
companyament psicològic. És
necessari que tot això no canviï
ara que tornem a ser productius”,
alerta Gónzalez, la qual conside-
ra que la Covid-19 ens ha ensen-
yat que “el més important som
nosaltres” i que, per aquest mo-
tiu, s’hauria de començar a par-
lar de salut pública. 

Gónzalez reivindica que els
Centres d’Atenció Primària
(CAPs) haurien de tenir una
perspectiva de salut mental i

que els trastorns mentals no han
de quedar abandonats a les ur-
gències. 

Les xifres parlen per si soles.
El 90% de les morts per suïcidi
estan vinculades amb una afec-
tació mental. I segons l’última

anàlisi de la mortalitat a Cata-
lunya (Departament de Salut),
126 dones i 333 homes es van suï-
cidar l’any 2018. 

És per això que des del CNJC
demanen que s’implementi una
assignatura obligatòria d’edu-
cació emocional “per poder llui-

tar contra les morts evitables”.
“És molt important tenir eines i
que es facin polítiques que ajudin
a treballar el patiment i a cuidar-
nos. És una gran mentida el fet
que si es parla del suïcidi, s’aug-
menten els morts per aquesta
causa. És hora de plantar-li cara”,
afegeix Gónzalez. 

En aquest sentit, l’any passat
el Parlament de Catalunya va
aprovar, per unanimitat, una
moció sobre la salut mental i la
prevenció del suïcidi juvenil que
té com a objectiu una millor co-
ordinació entre les diferents ins-
titucions sanitàries, especial-
ment pel que fa als Centres de Sa-
lut Mental (CSM) Infantil i Ju-
venil i als d’Adults. 

Sigui com sigui, la secretària
de Després del Suïcidi-Associa-
ció de Supervivents (DSAS),
Anna Lara, lamenta que des de
les administracions públiques

encara queda molt camí per re-
córrer en plans de prevenció
contra el suïcidi. “Fa dos mesos
que s’ha obert el primer telèfon
dedicat a cobrir aquests casos, la
línia de l’esperança. Però encara
no hi ha una crida a la salut
mental general, i es podrien evi-
tar moltes morts”, diu entristida
Lara mentre recorda que la ma-
joria de familiars que han perdut
un jove s’han quedat en xoc per-
què no s’imaginaven que tenia un
patiment interior tan gran. 

La realitat no és senzilla. S. X.,
una vallesana de vint-i-sis anys,
explica a Línia Vallès que el Cen-
tre de Salut Mental (CSMA) de
Granollers no l’atén. “Des de ju-
liol que no em donen resposta i
m’han posat en una llista d’espe-
ra enorme amb tota la gent que
necessita que els seus metges els
contactin. És trist, però l’ajuda que
estic rebent ara mateix és inexis-

tent”, es queixa S. X., que pateix
un trastorn límit de la personali-
tat i ha hagut d’explicar el seu his-
torial a un altre metge per telèfon,
cosa que li ha estat “molt des-
agradable”, perquè s’ha quedat
sense medicació i no podia con-
tactar amb el seu especialista. 

Fa dues setmanes Línia Va-
llès informava de la saturació que
estan vivint els CAPs vallesans i
advertia que molts malalts se
senten abandonats pel sistema
sanitari actual. Aquesta des-
atenció també l’estan vivint els
usuaris dels CSMAs, que en ca-
sos com el de la S. X. poden arri-
bar a provocar que entrin en es-
tats depressius i d’ansietat aguts. 

Amb tot, Gónzalez, Lara i S. X.
comparteixen que la societat ha
abandonat i invisibilitzat sistèmi-
cament les persones amb malalties
mentals i el suïcidi. Per desconei-
xement, per por o per vergonya.

Lesmorts evitables
» El suïcidi és la primera causa de mort a Catalunya entre les persones de 15 a 34 anys

» Línia Vallès parla amb una vallesana que explica la saturació que viuen els centres de salut mental

La societat ha abandonat i invisibilitzat sistemàticament les persones amb malalties mentals i el suïcidi. Foto: Arxiu 

20%
és el percentatge 
de joves catalans que 
han pensat algun cop
en treure’s la vida

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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Disuelven el Parlament
para destituir a Puig-

demont. Puigdemont
gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Pro-
híben a Sànchez que acuda a su in-
vestidura. Torra es investido y lo inha-
bilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He anat a comprar un
jerseiet talla tres me-

sos. El dependent m’ha
preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

@BelOlid

L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acu-

sats del cas Bankia, Ro-
drigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial in-
habilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Soy castellanoparlan-
te y estoy mil por mil de

acuerdo con Tortell Pol-
trona. Renegar de la lengua de cual-
quier lugar te convierte en un inadap-
tado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

@jmangues@jonathanmartinz @manugonzalezmar

La lupa

per  Kílian Pérez (CCOO)

Els ‘riders’ no són autònoms

“El Tribunal Suprem reconeix els ‘riders’
com a falsos autònoms i exposa que Glo-
vo no és una simple empresa interme-
diària que gestiona la contractació de
serveis entre comerços i repartidors”.
Aquesta notícia, que en l’actual situació
de pandèmia i en mig d’una agitació po-
lítica sense precedents al nostre país ha
passat relativament desapercebuda, és
la victòria d’una lluita de llarg recorre-
gut pel reconeixement d’una evidència
que ara es consolida amb aquesta sen-
tència, de la qual coneixerem el con-
tingut exacte en les pròximes setmanes.

Des de CCOO fa anys que reivindi-
quem que aquest tipus de
servei, que fins a data d’avui
està poc o gens regulat per la
normativa, anava en contra
del dret laboral i, a més, su-
posava un nou model d’ex-
plotació de treballadors i
treballadores amb la parti-
cularitat de tenir-los en condicions de
semiesclavatge i sense cap dret laboral.
Les plataformes electròniques han vin-
gut per quedar-se i podem reconèixer
que el seu model de negoci o la seva fi-
nalitat pot cobrir una mancança que la
nostra societat demandava. Tant és
així que empreses com la mateixa Glo-
vo, Deliveroo, Uber Eats, Uber o Cabi-
fy han arrelat a les societats modernes
de tot el món, facilitant la vida sobretot
a les grans ciutats.

El problema d’aquestes empreses
no és tant el que fan, sinó com ho fan.
Aquestes s’autoconsideren empreses in-

termediàries que uneixen clients amb
“empresaris” que busquen donar un
servei, quan realment el que fan és ofe-
rir un servei com a empresa, fent que els
seus treballadors/es tinguin l’obligació de
fer-se autònoms i complir unes condi-
cions molt particulars i especialment du-
res. Un model que es caracteritza per ha-
ver d’estar disponible en qualsevol mo-
ment per a l’empresa, amb el risc que si
es rebutja un treball per qualsevol si-
tuació (com ara per conciliació, per ma-
laltia o per descans setmanal) o si es rep
una mala valoració per part d’un client
(que podria ser per un retard en la re-

cepció de la comanda de l’establiment i,
per tant, no per motius del propi ‘rider’),
és sinònim de “desconnexió” o, el que és
el mateix, de sanció sense treballar di-
versos dies i fins i tot d’acomiadament,
sense comunicació, indemnització ni
dret a la prestació per desocupació.

Per a CCOO, aquesta sentència és la
constatació d’un abús de poder per
part d’aquest tipus d’empreses que s’a-
profiten de la necessitat dels seus tre-
balladors/es per treure uns beneficis
desproporcionats i pagar uns “salaris”
que estan molt per sota de la normati-
va laboral i també, per què no dir-ho,

fora de tota ètica. Són un exemple del
neoliberalisme més tòxic que impreg-
na la nostra societat i s’aprofita de la de-
bilitat d’uns treballadors/es que, com
que no tenen un centre de treball físic,
no es poden organitzar. La base de tota
lluita obrera és la possibilitat d’orga-
nització d’aquesta, unint la força de
molts treballadors/es per poder fer de
contrapoder a les empreses i aconseguir
uns objectius comuns, que no són res
més que unes millors condicions labo-
rals. Els ‘riders’,  tot i que amb dificul-
tats, han pogut donar un nou exemple
de la necessitat d’unir la classe treba-

lladora per tal de poder
aconseguir els objectius. A
través de les xarxes socials o
a les places de les ciutats on
buscaven punts “wifi” d’ac-
cés gratuït, han trobat espais
per organitzar-se i engegar
aquests processos reivindi-

catius que  esdevenen definitivament en
el reconeixement bàsic que són treba-
lladors/es, que tenen dret a un salari, un
horari i un conveni laboral.

Ara només queda que la part políti-
ca faci la seva feina. És per això que, des
de les centrals sindicals i especialment
CCOO, exigim que amb la màxima ce-
leritat el Ministeri de Treball acabi l’es-
borrany de Llei i convoqui els agents so-
cials i les patronals per negociar el
marc normatiu d’aquest tipus de llocs
de treball.

Ara, més que mai, s’ha demostrat que
la unió fa la força.

La sentència és la constatació d’un abús 
de poder per part d’unes empreses que 

s’aprofiten de la necessitat dels treballadors

Els semàfors

TAG
La cultura segueix viva a Granollers. Així
ho va demostrar el Teatre Auditori amb

la gala d’inauguració de la temporada
d’Escena grAn dissabte passat. L’acte el
va presentar el conegut pallasso Tortell

Poltrona i la Balkan Paradise Orchestra.
pàgina 8

PAH Mollet
Avui estava previst el desnonament, per

part del fons voltor Cerberus, d’una famí-
lia amb una filla que té un 40% d’invalide-
sa. Gràcies a la intervenció de la PAH mo-

lletana, però, ahir es va suspendre i ara
comença una nova etapa de negociació.    

pàgina 10

Aj. de Mollet
Els activistes del CDR Mollet i d’Enda-

vant, amb el suport de 14 entitats locals,
s’han concentrat davant de la porta de 

l’Ajuntament molletà per exigir que s’a-
parti el policia que, diuen, els “va agredir”

durant l’encartellada de dimarts passat. 
pàgina 10
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La tensió entre Ara Mollet ERC-MES 
i Monràs es fa notar al Ple1

2
Torna l’amenaça dels 
desnonaments a Mollet

El PSC titlla Mollet en Comú 
de “marca blanca d’ERC”

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

Demanen una reunió 
amb Calvet per parlar de l’R3

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

Los centros de peluquerías y es-
tética españoles están tocados de
muerte. Durante el 2012, y en
plena crisis económica, el IVA
de las peluquerías pasó del 8 al
21% de manera, nos dijeron,
temporal. A causa de ello, cien-
tos de peluquerías cerraron de-
jando de cotizar y contribuir.
Ahora, con la COVID, la cosa va
a peor. Es apremiante una re-
ducción urgente de este IVA, pu-
esto que miles de centros se ha-
llan bajo riesgo de cierre
inminente. Como empresaria,
me pregunto: ¿no sería mejor la
disminución de este IVA que no
la pérdida de miles de lugares de
trabajo? Muchos empleados y
autónomos se están encon-
trando sin labor engrosando las
listas del desempleo. Entonces,
¿qué es peor, bajar un IVA o pa-
gar un paro a miles de peluque-
ros? A causa de ello, y por las re-
des, hemos creado el grupo
Creer en Nosotros, que está tra-
bajando para la reducción de
este IVA. ¿Quién más se apunta?

IVA mortal
per Maribel Estrada

La justícia esbiaixada és injusta
per Jordi Lleal 

La interpretació esbiaixada de
les lleis per part de l’entramat
justicier espanyol és inaudit.
No només ho fan de forma es-
biaixada, sinó que a més ho
practiquen de forma despro-
porcionada, cosa que repre-
senta un doble càstig per als
condemnats.

Es reclama una milionada
als promotors de l’1-O per la
compra d’ordinadors, quan tots
estan dipositats a les aules de les
nostres escoles. A uns ciutadans
que tallen la ronda de Dalt els
demanen cinc anys de presó, i
als veïns de la Vall d’Hebron que
no volen una narco-sala i tallen
la ronda cada dimecres durant
mesos, no? En Dani Gallardo,
un jove gadità resident a Ma-
drid, es  manifesta en contra de
la repressió i li demanen cinc
anys de presó. Hi ha una bara-
lla de taverna a Altsasua i es con-

demna uns joves entre dotze i
tretze anys. Dos guàrdies civils
beguts entren a un bar, posen
bales a la boca dels clients i els
fan cantar el Cara al sol i se’ls ha
absolt. Uns periodistes pugen a
sobre dels vehicles de la guàrdia
civil, però només imputen Jor-
di Cuixart i Jordi Sánchez. Cop
d’Estat del 23-F amb armes i
trets, al cap de poc temps eren
al carrer amb tots els honors. Bi-
lly el Niño, un torturador de-
clarat, mor tranquil·lament sen-
se ser jutjat. La dona d’en Bár-
cenas, condemnada a 15 anys de
presó, ja està al carrer, igual que
els impresentables del Blan-
querna, amb condemnes de
més de dos anys, continuen al
carrer.

Fins a on pot arribar la po-
dridura de la Justícia espanyo-
la? Per ara sembla que no hi ha
límits. Tenim mala peça al teler!

Les millors
perles

Un repartidor de pizzes estatunidenc de 89 anys ha rebut una
propina de 12.000 dòlars de part d’uns clients habituals. Les
imatges de l’home emocionat per aquest gest han commo-

gut la xarxa, però, per sort, també hi ha hagut veus crítiques amb els
Estats Units, un país on un ancià ha de repartir pizzes per sobreviure.

El ja exdiputat argentí Juan Emilio Ameri ha estat expulsat
del Congrés després que, durant una sessió telemàtica, fes
petons als pits de la seva parella davant de la càmera.

Ameri ha demanat perdó i ha dit que només volia saber “com es-
taven les pròtesis” que s’havia posat la dona feia deu dies.

No, “introduir patates congelades a l’anus no alleugereix les he-
morroides”. Aquest titular del mitjà Los Replicantes ha causat
molta mofa a les xarxes socials però, segons sembla, és un re-

mei que s’ha posat de moda a internet i sobre el qual els metges han
hagut d’alertar que no funciona i és perjudicial per a la salut.

Una noia entra sense mascareta a una oficina de correus i,
quan un treballador li ho recrimina, ella es treu els pan-
talons i la roba interior i es posa com a mascareta el tan-

ga que duia. Són les imatges sorprenents que han captat les 
càmeres de seguretat d’aquest local de Kiev, Ucraïna.

Una carta urgent que arriba amb 15 anys de retard. Li ha passat
a l’Ajuntament dels Guiamets, al Priorat, amb una carta de la
Generalitat. El consistori ha explicat a Twitter que es tractava

d’una invitació als actes de la Diada de 2005 i que anava signada per
Pasqual Maragall i Ernest Benach, aleshores president del Parlament.

A les xarxes

@xescoreverter: NYT aconsegueix 20 anys
de declaracions d’impostos de Trump. No-
més va pagar 750$ d’impostos federals el
2016 i 2017. Durant 10 anys no en va pagar.

@Cel_Mu: Si Quim Torra era el president
efectiu i Carles Puigdemont era el presi-
dent simbòlic, ara Pere Aragonès exac-
tament què és?

#Inhabilitat

@Mord_oh: M’imagino un granger acumu-
lant durant mesos els caps dels porcs que va
sacrificant, la família preguntant-li per què i
ell responent “per quan inhabilitin en Torra”.

#UnaAltraTardorCalenta? #ElsImpostosDeTrump
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Granollers

ENSENYAMENT4“Tenim un
equip només dedicat a fer proves
PCR i cribratges massius”, diu
Consol Heras, responsable de
Participació Ciutadana i Projectes
Estratègics de la Direcció d’Aten-
ció Primària de la Metropolitana
Nord, a Línia Vallès. 

Heras explica que aquest cos
de sanitaris es va organitzar durant
els primers mesos de la pandèmia
per fer seguiment a les residències,
però que en aquests moments
“està treballant bàsicament a les
escoles del Vallès Oriental”. “Són
els encarregats de fer les PRCs als
grups bombolla dels centres edu-
catius”, detalla Heras, que mostra
seguretat en la capacitat organit-
zativa d’aquesta unitat mèdica
que està fent el seguiment de la Co-
vid-19 a les escoles vallesanes.
De fet, ja avança que s’està plan-
tejant començar a fer proves se-
rològiques als alumnes per deter-
minar quins d’ells  són  casos
asimptomàtics o quins ja tenen an-

ticossos contra el virus. Heras
també assegura que “pròxima-
ment”, en aquest cas a la zona del
Maresme, es faran proves als con-
tactes estrets dels nens positius,
com són els pares. 

Ara mateix, el Vallès Oriental
no té cap centre tancat per la Co-
vid-19, però sí que hi ha 1.543 per-
sones confinades provinents dels
centres educatius. A Granollers les
guarderies, escoles i instituts afec-
tats són la Montessori, el Jardí,

l’Estel i El Teler; l’escola Ferrer i
Guàrdia, la Mestres Montaña, la
Salvador Llobet, la Pia de Grano-
llers, la Ponent i la Maria Anna
Morgas; i l’institut Antoni Cu-
mella, el Carles Vallbona, el Celestí
Bellera, el Marta Estrada, l’esco-
la del Treball, el Parc Estudi i el
CEE Montserrat Montero.  

Al conjunt del país hi ha tres
centres educatius tancats i 1.247
aules confinades. Unes xifres, per
ara, relativament baixes.

El centre CEE Montserrat Montero des de l’exterior. Foto: Aj. de Granollers

El coronavirus a les escoles:
situació actual i eines de control

» Un equip mèdic controla els casos de Covid-19 a les aules
» Ja hi ha 1.543 persones confinades als centres educatius vallesans

El PSC de Granollers es nega  
a donar suport a Torra

POLÍTICA4El PSC de Grano-
llers va rebutjar la moció d’ur-
gència en contra de la inhabili-
tació del president Quim Torra
que van presentar Junts per Gra-
nollers, ERC i Primàries durant
la sessió plenària de dimarts. 

El portaveu dels socialistes,
Jordi Terrades, va argumentar
que el seu grup polític “sempre
respecta les decisions judicials”
i que “ni la il·legalitat ni la uni-
lateralitat són camins viables”.
Tant és així que Terrades va
considerar que “ens trobem da-
vant d’un nou fracàs de la polí-

tica catalana”. És per aquest
motiu que la formació del PSC
local reclamava unes eleccions
“com més aviat millor”. 

Per la seva banda, el portaveu
de Junts per Granollers, Àlex
Sastre, va afirmar que amb la in-
habilitació de Torra “la justícia
està fent política, una política
que se situa per damunt de la de-
mocràcia”. “Creiem que el món
municipal català ha de mostrar
el rebuig contra la sentència i que
només ha de formar part d’un
Estat que cregui en la separació
de poders”, va concloure. 

Arriba a judici el cas de la
violació a la discoteca 2046

TRIBUNALS4Després de dues
suspensions, la secció segona de
l’Audiència de Barcelona ha jutjat
aquest dimarts els dos joves acu-
sats d’agredir sexualment una
noia de divuit anys als lavabos del
club nocturn 2046 Discoteca, de
Granollers, l’abril de l’any 2017. 

La Fiscalia ha demanat una
pena de 7 anys de presó per a cada
acusat i la prohibició d’apropar-se
a la víctima a una distància infe-
rior a 500 metres, així com de co-
municar-s’hi per qualsevol mitjà
durant 8 anys. A més, ha exigit 7
anys de llibertat vigilada després

de la presó i una multa de 10.000
euros a raó d’indemnització per
danys morals a la víctima. 

Els dos joves processats són
veïns de la Garriga i, segons la Fis-
calia, tots dos van penetrar vagi-
nalment la noia en contra de la
seva voluntat als lavabos del re-
cinte i després van tornar a la sala
de ball a seguir amb la festa (on
van ser detinguts). 

El cas va despertar molta polè-
mica al Vallès, ja que la Fiscalia el
va qualificar d’abús i no de violació
perquè va considerar que no hi ha-
via hagut violència ni intimidació. 

Tortell Poltrona fa un crit per la
cultura a la gala d’Escena GrAn
CULTURA4“Que bèstia! Us ima-
gineu el que és per a un pallasso
caçador de riures i somriures ser
aquí amb vosaltres mentre teniu
la cara tapada?”. Amb aquesta fra-
se, el conegut pallasso Tortell Pol-
trona inaugurava l’acte de pre-
sentació de la temporada d’Esce-
na grAn al Teatre Auditori de
Granollers dissabte passat. Durant
la vetllada, els números de Pol-
trona es van anar alternant amb
la música festiva de les Balkan Pa-

radise Orchestra, que el van acom-
panyar tota l’estona a l’escenari.
“Hem compartit gala amb el nos-
tre estimat  Poltrona, que ens ha
fet riure molt i recordar el que és
realment important”, va compar-
tir el grup de música a les xarxes. 

“Gràcies a tots els valents que
encara programen actes culturals
i els ajuntaments que no es ca-
guen a sobre”. Amb aquesta rei-
vindicació cultural, Poltrona va
tancar la celebració. 

Urbanisme |Un carril menys al carrer Esteve Terrades
L’Ajuntament granollerí ha suprimit un carril de circulació per sentit al tram del carrer

Esteve Terrades per reduir la velocitat dels vehicles en aquesta zona. L’actuació està
emmarcada en les mesures per convertir Granollers en una ciutat 30 km/h. 



9 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com líniavallès.cat2 d’octubre del 2020



HABITATGE4Victòria social a
última hora. Finalment, ahir a la
tarda la PAH de Mollet anun-
ciava que havien aconseguit que
se suspengués el desnonament
previst per a avui d’una família
molletana amb tres menors a cà-
rrec, entre els quals una nena
que té un 40% de discapacitat i
que “necessita una màquina de
respiració assistida a la nit”.

“Amb la suspensió del des-
nonament d’avui, ara la família
comença una nova etapa de ne-
gociació amb Divarian –gestora
del fons voltor Cerberus– que es-
perem que duri el mínim possi-
ble i acabar així amb la seva an-
goixa”, expliquen des de la PAH
a Línia Vallès.

Aquesta família molletana
porta ocupant el pis d’on avui la
volien desnonar des del 2017,
quan els pares van quedar-se
sense feina i van decidir deixar
el seu anterior habitatge, ja que
era d’un petit tenidor i no el vo-

lien “perjudicar amb els impa-
gaments”. És per això que, “fruit
de la desesperació”, la família va
decidir ocupar un habitatge d’un
fons voltor. Ara, però, havien re-
but una ordre de desallotjament
que finalment es va poder sus-
pendre in extremis.

La PAH assegura que, amb
aquesta acció, Divarian estava in-
complint l'últim decret llei
17/2019, segons el qual si una fa-
mília està en situació d'ocupació
i vulnerabilitat i alhora pot acre-

ditar que ha estat vivint a l'ha-
bitatge sis mesos abans del juny
del 2019, el fons està obligat a
fer-li una oferta de lloguer social
abans de desallotjar-la. 

Amb tot, des de la PAH la-
menten “la manca d’humanitat”
que tenen “aquests especuladors”
que pretenien deixar sense casa
aquesta família, amb una nena
amb problemes respiratoris. “No
permetrem que expulsin i espe-
culin amb la vida dels veïns de
Mollet”, conclouen des de la PAH.

Detall d’uns cartells de la PAH demanant “Stop desnonaments”. Foto: ACN

Suspès el desnonament
de la nena amb invalidesa

» Un fons voltor volia deixar avui al carrer una família molletana
» La PAH va anunciar ahir a la tarda que havien aconseguit aturar-ho
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La tensió entre ERC Mollet 
i Monràs es fa notar al Ple

POLÍTICA4Fa setmanes que Mo-
llet viu un periple judicial entre
Ara Mollet ERC-MES i el batlle
Josep Monràs per un presumpte
delicte d’injúries i calúmnies. 

Aquesta tensió entre els repu-
blicans i el govern es va veure re-
flectida durant la sessió plenària
d’aquest dilluns. Tot va començar
quan Ara Mollet ERC-MES no va
poder presentar la seva moció
d’urgència amb motiu de la inha-
bilitació del president Torra. Segons
l’equip de govern, aquesta proposta
no tenia cabuda al Ple perquè exi-
gia “una presa de posicionament

polític”. És per això que la regido-
ra Marta Vilaret va lamentar que els
Plens es regeixin amb “arbitrarie-
tat”, ja que “es va poder debatre so-
bre els efectes de les armes nucle-
ars però no sobre assumptes que
afecten els molletans”. 

Durant el Ple es va aprovar
l’adhesió al Pacte de Teguise i
també al Tractat sobre la prohi-
bició d’armes nuclears. A més, es
va donar suport a la proposta
impulsada per Mollet en Comú i
la Plataforma Sanitària BV que re-
clama una atenció primària digna
i que “no es tanquin CAPs”.  

El CDR Mollet i altres entitats
denuncien abusos policials

POLÈMICA4Una cinquantena de
molletans es van aplegar davant de
l’Ajuntament de Mollet aquest
dimecres per donar suport als
tres activistes del Comitè de De-
fensa de la República (CDR) i
d’Endavant denunciats per la po-
licia municipal per una suposada
agressió a un dels seus agents. 

Els fets van passar la setmana
passada mentre els activistes en-
ganxaven uns cartells per donar su-
port als encausats pel 23-S a la Pla-
ça Catalunya. Durant la concen-
tració de dimecres es va llegir un
manifest, signat per 14 entitats i

grups polítics municipals i comar-
cals, en el qual s’explicava que un
dels dos agents locals, “amb actitud
alterada i agressiva”, hauria placat
i reduït amb violència un dels acti-
vistes i després hauria etzibat cops
de porra als altres, provocant que
un d’ells requerís atenció mèdica. 

És per això que han demanat
que es retirin les diligències con-
tra els activistes, que se sancioni
i “s’allunyi l’agent del cos”; que s’a-
cabi “la repressió municipal” con-
tra els molletans i que  “s’aturi l’es-
calada autoritària i repressiva”
que, diuen, s’està patint a Mollet.

Vegetació descontrolada 
en alguns barris de Mollet

QUEIXA4Fa una setmana Línia
Vallès es feia ressò de la reunió de
Mollet Opina 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 tractar les irregulari-
tats que hi ha a les zones enjardi-
nades de Mollet. 

Aquesta setmana Mollet Opi-
na ha fet pública la segona part de
la reunió, centrada a mostrar tots

els desperfectes que provoca la ve-
getació descontrolada dins dels es-
pais urbans: branques d’arbres
que xoquen amb els automòbils o
arbustos que dificulten el pas. Un
dels barris més afectats és el de
Lourdes, on la vegetació que surt
de la riera ha envaït les voreres.
També a la zona del Tir Olímpic la
manca de manteniment ha pro-
vocat que “la gent amb mobilitat
reduïda no pugui utilitzar la cal-
çada” per culpa de la flora. 

Política | El PSC titlla Mollet en Comú de “marca blanca d’ERC”
Mollet en Comú ha demanat que s’obri una comissió d’investigació a l’Ajuntament en relació

amb les recents diligències policials contra alguns membres del CDR. Davant d’aquesta petició,
el PSC molletà ha replicat que Mollet en Comú s’ha tornat “la marca blanca d’ERC”.
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”



2 d’octubre del 2020

Parets

| 14

líniavallès.cat

Parets treballa per
modernitzar l’estació de tren
URBANISME4L’Ajuntament pa-
retà ha proposat a Adif millorar
l’estació de Renfe de la ciutat. Les
obres consistirien en la cons-
trucció d’una plataforma alçada
a l’avinguda de Catalunya, que
permetria habilitar un espai d’a-
parcament i millorar els acces-
sos a l’estació, i també en fer una
plataforma soterrada que des-
embocaria a Prat de la Riba. 

L’alcalde de Parets, Jordi Se-
guer, la regidora d’Urbanisme,
Rosa Martí, la regidora de Mo-
bilitat, Montserrat Folguera, i la
primera tinenta d’alcaldia, Ca-

sandra García, s’han reunit re-
centment amb la directora ge-
neral d’Adif, Isabel Pardo, el
Director General d’Infraestruc-
tures de la Generalitat, Xavier
Flores, tècnics d’Adif i tècnics
municipals per exposar el pro-
jecte de modernització de l’es-
tació actual. 

Després de la reunió, la re-
gidora d’Urbanisme, Rosa Mar-
tí, ha comentat que es tracta de
dos projectes “ambiciosos que
tenen un cost molt elevat i que
caldrà discutir-los a fons” abans
de qualsevol acció. 

POLÍTICA4Durant el Ple muni-
cipal de la setmana passada,
l’Ajuntament de Parets va tirar
endavant la moció que dema-
nava declarar l’actual rei d’Es-
panya Felip VI, el rei emèrit
Joan Carles I i la resta de la Fa-
mília Reial persones non grates
a la ciutat. 

La moció, que va presentar-
se a la darrera junta de porta-
veus, va tenir els vots a favor d’A-
ra Parets ERC, Sumem Esque-
rres i Parets per la República,

mentre que els partits de l’opo-
sició, PSC i Ciutadans, hi van vo-
tar en contra. 

Des de l’Ajuntament, a més
de declarar les persones de la
Casa Reial non grates al muni-
cipi, també han exigit “que la

justícia actuï en la investigació
de la corrupció de la monar-
quia”;   que es  “deroguin tots els
delictes d’injúries contra la Co-
rona que s’imputen a diferents
persones, anul·lant, a més, les
causes i sentències, atès que
no han fet res més que exercir
el seu dret a la llibertat d’ex-
pressió”; i han denunciat el su-

port del govern espanyol a la fu-
gida del rei emèrit. 

D’altra banda, al Ple també
es van aprovar per unanimitat
unes noves bases específiques
per a la concessió de subven-
cions per a promoure la reha-
bilitació de façanes a Parets i es
va donar la benvinguda al nou
regidor Alejandro Villena.

El rei emèrit, Joan Carles I, i el rei actual, Felip VI. Foto: Ara Parets ERC

La Casa Reial ja és
família ‘non grata’ a Parets

Equipaments | Compromís amb la piscina descoberta 
Aquesta ha estat una setmana amb bones notícies per als nedadors que no poden pas-

sar un dia sense remull. L’Ajuntament paretà s’ha compromès amb la ciutadania a 
construir una piscina descoberta als equipaments de l’avinguda Francesc Macià.

“Que la justícia actuï  
en la investigació 
de la corrupció de la
monarquia”, demanen
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Sant Fost tanca les seves 
Festes del Patró més peculiars
CELEBRACIÓ4Amb distància
de seguretat, mascaretes, afora-
ments limitats... Sant Fost va
viure, dissabte i diumenge de la
setmana passada, les Festes del
Patró més peculiars, marcades
pel coronavirus.

El temps va acompanyar i to-
tes les propostes que hi havia al
calendari es van poder fer amb
normalitat a la plaça de la Vila.
La celebració va arrencar dis-
sabte a dos quarts de nou del
vespre amb un espectacle d’hu-

mor d’Improshow, l’única pro-
posta per al primer dia festiu.

La comèdia va deixar pas a la
cultura popular i la música l’en-
demà. Al punt del migdia es va re-
presentar el show infantil Mar-
remango, de la companyia Pe-
psicolen, mentre que les últimes
cites van ser a la tarda; a les sis es
va celebrar la tradicional ballada
de sardanes, mentre que el punt
final d’aquest 2020 el van posar
Óscar Bretau i els TNT amb un
espectacle musical.

MARTORELLES4Els Misteris de
Carrencà, una activitat que es
farà a la masia de Carrencà,
serà l’encarregada de posar en
marxa les Jornades Europees de
Patrimoni. Aquesta proposta
està prevista per al divendres de
la setmana que ve, però les acti-
vitats s’allargaran durant l’en-
demà i el diumenge.

La proposta (es farà un pas-
si a les 6 i un altre a les 7 de la
tarda), organitzada per la regi-
doria de Turisme de l’Ajunta-
ment i l’Arxiu Municipal, farà
que els assistents s’endinsin en
la història de la família Carren-
cà... de la mà d’un dels seus
membres, en Josep, que expli-

carà històries familiars. En ca-
dascun dels torns podran entrar

com a màxim 15 persones, que
hauran de reservar la seva pla-
ça de forma gratuïta al web mar-
torelles.cat/entrades.

Entremig dels torns s’apro-
fitarà per signar un conveni en-
tre l’ajuntament i els descen-
dents de la família Carrencà
que, per segona vegada, lleguen
a Martorelles el seu valuós fons
documental, que inclou docu-
ments antics com pergamins.

PROPOSTES A TOT EL VALLÈS
Aquesta, però, no serà l’única
proposta de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni que es farà a
la comarca. Rutes pel Parc Cien-
tífic de Granollers, visites gu-
iades al Castell de Sant Miquel de
Montornès, activitats als jardins
de la biblioteca de Can Mulà de
Mollet i Enigmes de Cardedeu,
entre altres, també es podran
gaudir la setmana que ve.

L’origen de la masia es remunta al segle XVII. Foto: Arxiu

La masia de Carrencà, escenari
d’una jornada de patrimoni

Cultura | Nadia Ghulam visita Sant Fost
El club de lectura d’adults de la Biblioteca Biblio@teneu de Sant Fost va
poder compartir una tarda amb l’escriptora Nadia Ghulam. L’afganesa va
parlar del seu llibre El secret del meu turbant, escrit amb Agnès Rotger.

Les entrades per a
aquesta proposta ja 
es poden demanar al
portal web municipal

Tots els actes van complir les mesures de seguretat. Foto: Aj. de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

Montmeló, compromès contra
el maltractament animal

PLE MUNICIPAL4Igual que ja
han fet altres municipis de la
comarca i del país, Montmeló va
aprofitar el Ple del mes de se-
tembre per unir-se al Pacte de Te-
guise, comprometent-se així a
lluitar contra el maltractament
animal a la vila. Tots els regidors,
tant del govern com de l’oposició,
van votar a favor del punt.

Més enllà d’aquest, la Sessió
Plenària també va servir per
aprovar els comptes del 2019 i la
modificació del pressupost d’a-
quest 2020. Els dos punts de l’or-

dre del dia van prosperar amb els
set vots favorables dels regidors
d’ERC i el PSC, mentre que els
dos de FEM i els quatre de Can-
viem van votar-hi en contra.

L’altre punt de l’ordre del dia
que no va generar unanimitat va
ser l’aprovació inicial del Pla Me-
tropolità de la zona del carrer de
l’escultor Josep Llimona. Aquest
cop, però, els dos regidors de
FEM van donar el seu suport, de
manera que els únics vots con-
traris van ser els quatre dels re-
presentants de Canviem.

PROGRAMACIÓ4Calma!, un
espectacle de Guillem Albà, serà
l’espectacle encarregat de posar
en marxa les propostes culturals
al poble. De fet, la d’Albà és la
primera de les activitats culturals
que la regidoria de Cultura ha
preparat per als mesos de tardor
sota el paraigua de Montornès
aixeca el teló. Albà posarà Cal-
ma! sobre l’escenari del Teatre
Margarida Xirgu demà a les 7 de
la tarda. L’espectacle és una bar-
reja de clown, titelles, gest, om-
bres i música.

La resta de propostes del
mes seran El monstre de colors
(el dissabte 17 en dues sessions,
a les cinc i a les set de la tarda) i

Memento, un concert de la can-
taora Mayte Martín, que actua-

rà el divendres 23 amb el seu
guitarrista Alejandro Hurtado.

Les propostes del novembre
seran quatre, en el mes cultu-
ralment més intens. Els espec-
tacles infantils Cuac i El peque-
ño poni (tots dos a l’Espai Cul-
tural Montbarri) seran les cites
dels primers caps de setmana,
mentre que el Margarida Xirgu
recuperarà el protagonisme la
segona meitat del mes amb Re-
bota, rebota y en tu cara explo-
ta i Denominació d’origen.

Els Brodas Bros encetaran el
desembre amb Around the world
(el diumenge 13), mentre que el
punt final a Montornès aixeca el
teló el posarà Pep Bou amb la
performance Experiències.

En totes les propostes es
compliran les mesures de segu-
retat i higiene dictades per les au-
toritats sanitàries, deixant una
butaca lliure per cada butaca
ocupada. A més, tant les entra-
des com les sortides es faran de
forma esglaonada.

La primera proposta serà la de Guillem Albà. Foto: Aj. de Montornès

La cultura demana pas:
Montornès aixeca el teló

Llengua | Grups de conversa de català a Montmeló
L’Oficina de Català de Montmeló i la secció local d’Òmnium han preparat
noves hores de grups de conversa en català a la vila a partir de dilluns que

ve. Hi haurà un grup als matins (d’11 a 12h) i un de tardes (de 19 a 20h).

Totes les propostes
culturals compliran 
de forma estricta les
mesures de seguretat
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La Llagosta |Santa Perpètua

Mor ‘Chicho’, el guitarrista
llagostenc dels Mojinos

CONDOL4Dissabte passat els
Mojinos Escozíos van anunciar la
mort d’un dels seus membres
fundadors, el guitarrista llagos-
tenc Juan Ramón Artero, cone-
gut popularment com Chicho,
després d’una llarga malaltia.

De fet, en la darrera gira de la
banda, l’any passat (anomenada
Los más grandes), Artero ja no
va poder acompanyar El Sevilla,
Zippy, Vidalito i El Puto. El ca-
lendari de concerts del grup va ar-
rencar a principis d’any.

El grup va acomiadar-se del
seu “company, amic i germà” i va
rebre mostres de condol de par-
tits polítics, clubs esportius, altres
grups de música i milers de fans.

Els Mojinos tenen una forta
vinculació amb la comarca, ja que
es van conèixer a Mollet l’any
1994. Després de començar ac-
tuant en petites sales, tant de la
ciutat com d’altres municipis de
la comarca, van començar a fer-
se populars gràcies al programa
radiofònic La Jungla.

SANTA PERPÈTUA4El Consell
Municipal d’Infants (CIM) ha
proposat impulsar una campanya
per sensibilitzar el bon ús de les
pantalles entre els veïns més jo-
ves del poble. Aquesta va ser un
dels temes que es van tractar en
el darrer Ple, quan el CIM va
presentar algunes de les conclu-
sions de l’encàrrec que havien re-
but el curs passat sobre aquesta
qüestió. L’activitat va poder fer-
se amb normalitat fins al mes de
març, quan el curs 2019-20 va
acabar de forma precipitada per
culpa del coronavirus.

Una de les propostes que es va
fer va ser la de celebrar un dia
sense pantalles cada mes en els

centres escolars. Segons el CIM,
cada nen i nena de quatre anys

passa una mitjana de tres hores
al dia al davant d’una pantalla
(d’ordinador, tauleta, telèfon mò-
bil o televisió), de manera que
quan compleixen set anys és com
si haguessin estat un sencer al da-
vant d’una pantalla i quan arriben
a l’adolescència han estat més
temps exposats a una pantalla
que a classe.

Maximilian Leitz, del Col·legi
Sagrada Família, va apuntar els
problemes de salut, físics i emo-
cionals derivats d’un excés d’ús de
pantalles, reflexió que es com-

plementa amb la conclusió del
CIM que cal tenir cura de la imat-
ge personal que mostrem a la xar-
xa, ja que la petjada digital no es
pot controlar, com va explicar
Anna Martínez, de l’Escola Ber-
nat de Mogoda.

Més enllà de la proposta de
celebrar aquest dia sense panta-
lles a l’escola, els membres del
CIM van inicidir en la importàn-
cia de l’autocontrol, imposant
un màxim d’hores diàries i res-
tringint l’ús de les xarxes socials,
entre altres aspectes.

El tema va ser un dels que es van tractar en l’últim Ple. Foto: Arxiu

El Consell d’Infants recomana
fer un dia sense pantalles al mes

Política | Cols renuncia a la seva acta
El republicà Xavier Cols ha anunciat que renuncia a la seva 

acta de regidor a l’Ajuntament de la Llagosta. Cols tenia càrrec 
des de l’any 2015 i assegura que plega per motius personals. 

Segons el CIM, els
infants de 4 anys passen
una mitjana de 3 hores
al dia amb pantalles

‘Chicho’ va ser un dels membres fundadors de la banda. Foto: RockFest
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SANITAT4El Servei Català de la
Salut treballa contra rellotge per-
què durant la setmana que ve es
puguin reobrir nou Centres d’A-
tenció Primària (CAP) que han
estat tancats en els últims mesos.

Segons El 9 Nou, els pobles
que recuperarien la seva atenció
primària són Vallgorguina, Sant
Esteve de Palautordera, Gualba,
Sant Pere de Vilamajor, Vallro-
manes, Figaró, Aiguafreda, Cà-
noves i Samalús i La Torreta.

Salut treballa per
reobrir nou CAPs
a la comarca

LES FRANQUESES4Dies intensos
políticament al poble. El trenca-
ment del pacte de govern entre
Junts per les Franqueses i el PSC
ha obligat el consistori a reorga-
nitzar el cartipàs.

El batlle, Francesc Colomé, es
queda alcaldia, mentre que la
resta de regidories es reparteixen
entre els cinc tinents d’alcalde de
Junts: Montse Vila, Jordi Gan-
duxé, Marina Ginesti, Moisés
Torres i Sònia Tena.

Junts i el PSC
trenquen el seu
pacte de govern

HABITATGE4L’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt ja ha obert el ter-
mini perquè els veïns del poble
demanin ajudes per poder pagar
el lloguer de casa seva. 

El Consell Comarcal va pu-
blicar les bases reguladores d’a-
questes subvencions, de mane-
ra que el govern municipal ja pot
començar a gestionar-les. La
data màxima per sol·licitar-ne és
el divendres 16 d’aquest mes.

Lliçà d’Amunt
dona subvencions 
per al lloguer

LA GARRIGA4El camp d’aviació
i el bombardeig a la Garriga serà
el nom de la sessió de cinefòrum
que es farà demà passat a dos
quarts de set de la tarda en el
marc dels actes del 81è aniversa-
ri del bombardeig del poble per
l’aviació franquista durant la
Guerra Civil espanyola.

Can Fernàndez serà l’esce-
nari de la projecció. L’aforament
serà limitat, cal reservar plaça via
mail a info@visitalagarriga.cat.

Un cinefòrum 
per recordar 
el bombardeig

L’AMETLLA4La novena edició
del Cicle de Jazz de l’Ametlla
arrencarà amb un dels seus plats
forts: el concert del saxo tenor
Gorka Benítez, un dels noms
més destacats del gènere.

The Bop Collective, Carola
Ortiz i Alba Careta seran les altres
propostes d’un cicle que es posarà
en marxa divendres que ve i que
s’allargarà fins a principis de de-
sembre. Els tiquets es poden
comprar ja al portal Entrapolis.

Gorka Benítez
inaugurarà 
el 9è Cicle de Jazz

SUCCESSOS4La Policia Local de
la Roca va haver d’actuar per
clausurar un bar musical que
continuava obrint les seves por-
tes (tot i que de manera clan-
destina), ja que no pot fer-ho per
les restriccions imposades per les
autoritats sanitàries.

Els agents també han obert
un expedient a la propietat del
local, que traslladaran a la Ge-
neralitat.

La Policia de 
la Roca clausura 
un bar musical 

POLÍTICA4Les places dels ajun-
taments de la comarca i de tot Ca-
talunya van omplir-se durant la
tarda de dilluns per protestar
contra la decisió del Tribunal
Suprem espanyol, que va inha-
bilitar el president de la Genera-
litat Quim Torra durant un any i
mig per desobediència. Torra
també haurà de pagar una mul-
ta de 30.000 euros.

La decisió es va conèixer cap
al migdia i ben aviat l’ANC i Òm-
nium i els partits sobiranistes
van fer una crida a la ciutadania
a mobilitzar-se i rebutjar la deci-
sió de la justícia espanyola a les
set de la tarda.

Dit i fet, a aquesta hora places
com la Porxada de Granollers, la
plaça de la Vila de Parets, la pla-
ça de Catalunya de Mollet i molts
altres espais es van convertir en
l’escenari de la trobada de veïns,
alcaldes i regidors que van fer pú-
blic el seu rebuig a la decisió
dels tribunals. Com en totes les
mobilitzacions, els assistents van
haver de guardar la distància de
seguretat entre si.

A la capital, Junts per Grano-

llers, ERC i Primàries van redac-
tar plegats una moció d’urgència de
rebuig a la sentència, que van pre-
sentar al Ple i que també van lle-
gir davant la gent que es va reunir
a la Porxada. Els representants de
la CUP, que en aquest mandat no
tenen cap regidor, també van se-
cundar aquesta protesta.

Mollet també va viure un di-
lluns reivindicatiu, amb l’epi-
centre de la concentració a la
plaça de Catalunya. Els partits in-
dependentistes (Junts, Ara Mo-

llet ERC-MES i la CUP) van re-
butjar la decisió del Suprem i van
incidir en defensar el dret de lli-
bertat d’expressió.

La plaça de la Vila de Parets
també va acollir la concentració
de la ciutat, on es va rebutjar “l’a-
tac al nou cop contra els drets i les
llibertats”. L’endemà, a més, es va
llegir el manifest municipalista de
rebuig a la sentència.

Per últim, la plaça de la Vila de
Sant Celoni va acollir la protesta
més gran del Baix Montseny.

La concentració a la Porxada de Granollers. Foto: Twitter (@alexsastre83)

El sobiranisme vallesà rebutja
la inhabilitació de Torra

Demanen una reunió amb
Calvet per parlar de l’R3

MOBILITAT4L’alcalde de Parets,
Jordi Seguer, ha demanat públi-
cament mantenir una reunió
amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, per
parlar sobre la supressió de ser-
veis de la línia R3, un dels eixos
principals de la mobilitat públi-
ca de la comarca.

El tram afectat per l’elimina-
ció de trens és el que hi ha entre
l’Hospitalet i Granollers, vital en
la connexió amb Barcelona. A

banda de Parets, la R3 té parades
a municipis com Mollet (Santa
Rosa), Santa Perpètua i Canove-
lles. En un futur, entre les esta-
cions de Parets i Granollers-Ca-
novelles es construirà la de Mont-
meló Nord.

Igualment, Seguer va dir que
el govern municipal que encap-
çala està en contacte amb Adif, a
qui han demanat reformes en
l’estació per “adequar-la a les
necessitats dels usuaris”.

Covid | Calma tensa als hospitals davant dels ingressos
Bones notícies des de l’Hospital de Mollet, que aquesta setmana ha viscut 

una davallada d’ingressos. A Granollers, encara que hi ha hagut un creixement 
de positius, la situació sembla controlada, igual que passa a Sant Celoni.

Foto: Silvia Ferran / Aj. de Parets
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Esports Hoquei | Victòria del CH Caldes en l’estrena a l’OK Lliga
5-2 contra el Girona. El CH Caldes d’Eduard Candami va començar el curs de la

millor manera dissabte passat a la Torre Roja. El pròxim repte per al conjunt 
arlequinat serà demà a les vuit del vespre a la pista del Club Patí Calafell.

Fabio Quartararo, Luca Marini i
Darryn Binder van ser els vence-
dors del Gran Premi de Catalunya
de motociclisme diumenge passat
en MotoGP, Moto2 i Moto3, res-
pectivament. Els tres pilots van
convertir-se en els nous reis de
Montmeló en un dia marcat per
l’absència de públic a les graderies
i pels discrets resultats dels pilots
catalans; només Alex Rins, tercer
a MotoGP, va pujar al podi.

Gràcies a la victòria, Quarta-
raro afronta la recta final del
mundial liderant la classificació
amb vuit punts més que el balear
Joan Mir. Maverick Viñales i
Andrea Dovizioso, els altres dos
aspirants al triomf, veuen com els
dos primers s’allunyen una mica.

Luca Marini, per la seva ban-
da, va ampliar el seu marge al
capdavant de la classificació de
Moto2, que ara és de 20 punts
sobre Enea Bastianini.

Per últim, el triomf del sud-
africà, sumat a la caiguda d’Albert
Arenas, va provocar que el giro-
ní deixi escapar la primera posi-
ció a la general de Moto3, que ara
és per al japonès Ai Ogura.

TREMOSA, NOU PRESIDENT
Institucionalment, però, el Circuit
també va ser notícia a finals de la
setmana passada pel canvi a la
presidència. Divendres passat
Maria Teixidor anunciava la seva
dimissió en una piulada (va as-
sumir el càrrec a principis d’agost)
i dies després es va conèixer que
el seu relleu serà el conseller

d’Empresa, Ramon Tremosa. En
declaracions a l’Agència Catala-
na de Notícies, Tremosa va as-
segurar que té com a prioritats “la
renovació dels contractes dels
campionats de F1 i MotoGP”,
però també vol “revisar el model
de governança de l’entitat”. 

De fet, ja va mantenir una tro-
bada telemàtica amb Carmelo
Ezpeleta, CEO de Dorna (orga-
nitzador del Mundial de Mo-
toGP), perquè Montmeló sigui
una seu permanent del campio-
nat i va explicar que durant el mes
que ve voldria signar la renova-
ció del contracte de Formula1.

Alex Rins va ser l’únic català que va pujar al podi. Foto: MotoGP

Quartararo, Marini i Binder 
són els tres nous reis del Circuit
Pau Arriaga
MONTMELÓ

Els equips de Primera i Segona
Catalana, a punt per debutar

FUTBOL4Després de gairebé set
mesos d’aturada, aquest cap de
setmana tornen a posar-se en
marxa les lligues organitzades per
la Federació Catalana de Fut-
bol. Pel que fa als vallesans, s’es-
peren nombroses estrenes tant a
Primera com a Segona Catalana.

Al subgrup 1B de Primera hi
ha tres equips; el CF les Fran-
queses s’estrenarà demà a les
cinc contra el Sant Cugat. La UE

Mollet i el CF Parets, en canvi, de-
butaran diumenge, amb els mo-
lletans visitant el CF Sabadell
Nord i els paretans rebent l’EE
Guineueta de Barcelona.

Una categoria més avall, en el
subgrup 2A, la Molletense co-
mençarà el seu camí demà al
camp del CE Premià. L’altre
equip de la comarca, la Unifica-
ción Santa Perpètua, descansa en
aquesta primera data del curs.

Primer derbi del curs: 
el Granollers rep el Mollet

BÀSQUET4L’equip que guanyi el
primer derbi de la temporada
2020-21, sigui el CB Granollers o
el CB Mollet, podria accedir a la
Final a Vuit de la Lliga Catalana
EBA. El matx es jugarà demà a un
quart de set de la tarda al pave-
lló del CB Granollers. 

Un triomf local donaria op-
cions al conjunt de la capital,
però caldria anar al basket ave-
rage particular, ja que els tres
equips del grup 7 (l’altre és la UE

Barberà) estarien empatats amb
un triomf i una derrota. La vic-
tòria molletana, en canvi, classi-
ficaria els de Josep Maria Marsà
per a una fase final que ja van dis-
putar el curs passat.

El CB Lliçà d’Amunt, per la
seva banda, s’acomiada de la
competició amb la segona derrota
en els dos partits de la fase prè-
via. Els de Romà Cutrina, doncs,
pensen ja en l’estrena a l’EBA, el
pròxim dia 17 contra el SESE.
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Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa

més de quaranta anys. A l’inici de la seva carre-
ra, va treballar amb artistes de la talla del pa-

llasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Bros-
sa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown

català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pa-

llassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha dei-

xat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació

dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catala-
na, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consi-

deració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part

d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit. 

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va de-
cidir jugar el partit, encara que fos a por-
ta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Llibres

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un pú-
blic amb ganes de teatre i diversió. 

Al teatre Condal de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha pu-
blicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Ca-
ses de la Música. Les sis cançons que in-
tegren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i te-
nen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Música

Viggo Mortensen ha debutat com a di-
rector de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconei-
xement als seus 35 anys de carrera.

Pelis i sèries

Falling
Viggo Mortensen

On tot comença
Cèlia Vila

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorpre-

nent que reivindica la necessitat del feminisme tot assen-
yalant les diferents formes de masclisme amb què con-

viuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discrimi-
nacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femeni-
na en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca

de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

T O R T E L L  P O L T R O N A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans pallassos catalans
Està en actiu des de fa més de quaranta anys 

Famosos

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020
L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

Divisió
La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estu-
di xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TRANSPARÈNCIA

Cal fomentar la prudència, explicar els perills que hi ha 
i com evitar-los, però en cap cas transmetre por o ansietat

ÉS TEMPORAL

NO A LA POR

EN POSITIU

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

i INFÀNCIA

Després de sis mesos sense anar a classe, la d’aquest mes
de setembre era la tornada a l’escola més esperada. A
mesura que han anat passant els dies, però, és probable

que molts nens hagin començat a enyorar l’escola d’abans. Ja
sabem que la fórmula “mans, distància, mascareta” és clau per
evitar contagis de coronavirus, però costa combinar-la amb la
diversió i el joc amb els companys a l’hora del pati. Tot i això, hi
ha maneres de mantenir viva la motivació dels més petits de
la casa per anar al col·legi en temps de pandèmia.

En primer lloc, cal adaptar l’explicació de la situació a l’edat
dels infants, però fer-ho sempre amb transparència. El més
important és que els pares no transmetin excés de preocupa-
ció o ansietat als fills. Segons ha dit la psicòloga Alba Alfage-
me en declaracions a RAC1, s’ha d’inculcar prudència (han de
saber quins perills hi ha i com evitar-los), però no pas por.
També va bé recordar, com a mínim de tant en tant, que es
tracta d’una situació temporal. I, en tot moment, s’ha de par-
lar en positiu de l’escola, assenyalant tots els beneficis que
aporta (aprenentatge, socialització...) i no només els riscos.

Revifar les ganes d’anar a l’escola

S’ha d’explicar la situació als més petits 
de forma clara, adaptant el discurs a la seva edat

Les claus

És recomanable recordar a la canalla, com a mínim 
de tant en tant, que es tracta d’una situació temporal

És molt important continuar parlant de l’escola en positiu, 
assenyalant els beneficis que aporta i no només els riscos
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