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“L’aigua és un dret humà i és un
recurs essencial. No pot ser que
estigui en mans d’uns accionis-
tes”, diu a Línia Vallès el coor-
dinador de l’Associació de Mu-
nicipis i Entitats per l’Aigua Pú-
blica (AMAP), Lluís Basteiro. 
Ara, al Vallès Oriental s’ha

tornat a obrir el debat sobre si
s’ha de municipalitzar o no la
gestió de l’aigua atès que l’any vi-
nent finalitza la concessió actual
de cinquanta anys amb l’em-
presa Sorea a Granollers.
És per això que la CUP de la

capital vallesana reivindica que
s’aprofiti aquest fet per remuni-
cipalitzar l’aigua a la ciutat i cri-
tica la cooperació de l’Ajunta-

ment granollerí amb la com-
panyia responsable de la seva
distribució, ja que el consistori
ha facilitat recursos municipals
(el Museu de Ciències Naturals
de Granollers) perquè Sorea in-
auguri Operació Aigua, una ex-
posició que vol conscienciar la
ciutadania sobre la situació ac-
tual i futura d’aquest recurs.
Quim Pérez, membre d’Eco-

logistes en Acció i de la Plata-
forma Aigua és Vida, recorda
que “l’aigua no hauria de ser
tractada com una mercaderia”,
un producte amb el qual les
multinacionals puguin fer ne-
goci. També explica, aLínia Va-
llès, que justament aquesta set-
mana Veolia (la transnacional
francesa que gestiona l’aigua i els
residus) ha fet una OPA per que-
dar-se amb l’altre gegant del
tractament d’aigües a escala

mundial, Suez (propietari d’Ai-
gües de Barcelona). “Això signi-
fica que l’aigua de Granollers es-
tarà en mans d’un monopoli i de
moviments especulatius”, de-
nuncia Pérez. 
“Quan l’aigua no és gestiona-

da públicament deixa de ser un
dret universal. Un 80% dels mu-
nicipis catalans tenen l’aigua pri-
vatitzada”, comenta Basteiro,
fent referència al fet que el model
de l’aigua català beneficia uns ac-
cionistes que només tenen com a
objectiu repartir-se el màxim de
dividends a finals d’any. “Que es
remunicipalitzi l’aigua significa
transparència, que els beneficis
sempre es reverteixin a arreglar
les xarxes d’abastiment locals i
que aquest recurs torni a posi-
cionar-se com a servei essencial,
com l’educació o la salut”, afirma
Basteiro, lamentant que els ajun-

taments vallesans prefereixin ex-
ternalitzar la gestió de l’aigua
per “treure’s maldecaps” i s’hagin
oblidat del compromís que tenen
amb la població, així com dels pe-
rills que té deixar aquest recurs en
mans d’operadors privats. 
Un dels principals problemes

és que aquestes empreses mini-
mitzen les despeses destinades
a mantenir en bon estat la xar-
xa d’abastiment per així obtenir
més beneficis. O que en mo-
ments d’emergència global, com
durant el confinament (que es
van prohibir els talls d’aigua),
aquestes multinacionals només
miren per als seus interessos.
“La patronal d’aquestes gestores
va demanar que s’aixequés la
prohibició dels talls, ja que afec-
tava els seus saldos comptables,
i que se’ls allargués un 15% les
concessions amb els municipis

com a compensació”, informa
Basteiro. 
Montornès, Montmeló, Caldes

de Montbui, Campins, el Figaró-
Montmany, Santa Maria de Pa-
lautordera, Vilalba Sasserra i
Gualba són els municipis valle-
sans que s’han atrevit a quedar-se
amb la gestió de l’aigua. Enguany,
tant a Parets com a Granollers els
ha tocat prendre partit en aques-
ta decisió, però de moment l’al-
calde paretà ha informat que es
tornarà a licitar la gestió d’aquest
servei amb unes altres condi-
cions i que a curt termini no es
preveu municipalitzar-lo. “Enca-
ra que ideològicament ho volem,
no hi ha prou pressupost”, al·lega
Jordi Seguer. Des de Granollers
obriran un doble concurs públic:
per assessorar-se de com tancar
el contracte actual i per estudiar
per quines vies poden optar. 

L’aigua, pública o privada? 
» Aquest any finalitza la concessió que l’empresa Sorea té sobre la gestió de l’aigua a Granollers 
» Un 80% dels municipis catalans tenen el control de l’aigua en mans de gestores privades

Catalunya és el país amb més aigua privatitzada d’Europa, denuncien les entitats. Foto: Arxiu

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per Laura Villardino (Plataforma Sanitat Pública BV)

Lluitem contra l’estigma

El 10 d’octubre se celebra el Dia Mun-
dial de la salut mental. Des de la Pla-
taforma en defensa de la sanitat pública
del Baix Vallès ens volem adherir a
aquesta efemèride i donar el nostre su-
port a les persones que pateixen algun
tipus de malaltia mental, sumant-nos
a la lluita contra la discriminació i l’es-
tigma.
Les falses creences i la por respecte

a les persones amb proble-
mes de salut mental porten
a l’estigma, i aquest, unit a la
discriminació, porten sovint
a la vulneració dels seus
drets com a ciutadans i  ciu-
tadanes. Això es deu princi-
palment a la ignorància so-
bre les seves causes i naturalesa. 
Les  persones amb problemes de sa-

lut mental sotmeses a l’estigma i la dis-
criminació poden veure afectats tots els
aspectes de la seva vida. L’exclusió de
la vida en la comunitat són comuns i
passen en àmbits com l’habitatge, l’e-
ducació i l’ocupació, així com en les re-
lacions socials i familiars. Amb fre-
qüència, es troben amb restriccions en
l’exercici dels seus drets polítics, civils

i en la seva capacitat de participar en
els afers públics. També veuen res-
tringit l’accés a l’atenció sanitària es-
sencial i a poder decidir sobre els trac-
taments que volen rebre.
És per aquesta raó que la lluita con-

tra l’estigma, la discriminació i l’exclu-
sió social és una part important de to-
tes les iniciatives que tenen com a ob-
jectiu millorar la qualitat de vida de les

persones amb problemes de salut men-
tal. El trastorn mental diagnosticat no
defineix a algú com a persona, igual que
a un diabètic no se’l jutja com a perso-
na perquè tingui pujades o baixades de
sucre. De la mateixa manera, el dia-
gnòstic de malalties com la Fibromiàl-
gia, que va acompanyada en molts ca-
sos de depressió, crea a vegades  invisi-
bilitat i incomprensió en la societat.
Tot i que hi ha múltiples defini-

cions, podríem entendre que l’estigma
és com una marca o atribut que vincu-
la una persona o un col·lectiu amb una
sèrie de característiques o comporta-
ments, siguin reals o ficticis, que s’a-
parten de la norma i que, per tant, són
considerats com perillosos i indesitjables.
Aquesta marca implica una separació en-
tre «nosaltres» i «ells». Al mateix temps,
aquesta separació implica que «ells» són

fonamentalment diferents
de «nosaltres». Segons els
principals investigadors d’a-
quest tipus de processos,
l’estigma es manifesta en
tres aspectes diferents: els
estereotips, els prejudicis i la
discriminació.

La discriminació es dona en la
manca de mitjans i recursos com l’a-
tenció d’urgències 24 hores en centres
de proximitat, unitats d’hospitalitza-
ció i alternatives més humanes a la im-
mobilització a la força. Tot plegat és
una batalla per assolir que aquestes
malalties es vagin normalitzant i er-
radicar així l’estigma que encara s’al-
berga en sectors socials de la nostra so-
cietat respecte a les malalties mentals.

Les falses creences i la por respecte a les 
persones amb problemes de salut mental

porten a l’estigma i a la vulneració de drets

Molt bé això que sur-
tin casos d’agressions
masclistes dins la CUP

per part de Quim Arrufat i surti gent,
genteta, a interpel·lar, criticar i re-
treure coses a les dones militants de
l’organització o al feminisme en ge-
neral. Quanta misèria. Tot el suport a
les víctimes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema del pacto
entre el Gobierno y
Ayuso no son sus efectos.

La razón por la que la gente salta
como un resorte es que es la muestra
perfecta de una forma versallesca de
gobernar las provincias que todo el
mundo conoce bien porque es el modo
default de la administración central.

@apuente

Entre quinze i vint ho-
mes violen una nena
de 14 anys!!! Aquesta és

una de les expressions més crues de la
violència masclista, i té lloc perquè se
sustenta en moltes altres formes més
subtils i que, fins i tot, estan norma-
litzades. Cal passar a l’ofensiva femi-
nista JA.

Trump surt pel seu pro-
pi peu de l’hospital i
agafa l’helicòpter que el

portarà a la Casa Blanca. No fa decla-
racions, però clarament posa per a les
càmeres i aixeca el dit gros. Molt bé.  El
missatge al país seria: “Soc fort, he
guanyat a un virus que no és tan greu
i torno a estar al timó de nou”.

@xescoreverter@EstradaLaia@MagrinyaJordi

Els semàfors

Aj. de Martorelles
Per cinquè any consecutiu, el consistori

martorellesenc ha demostrat el seu
compromís amb la lluita contra el càn-
cer de mama organitzant una nova ca-
minada que es farà divendres que ve. El
lema és Mou-te per elles, Martorelles. 

pàgina 14

CB Mollet
Una temporada més, l’equip de Josep

Maria Marsà s’ha classificat per a la fase
final de la Lliga Catalana EBA. El CBM
jugarà el partit de quarts de final demà
a les sis de la tarda contra el Martinenc.
Les semifinals i la final seran a Mataró.

pàgina 20

Aj. de Montmeló
L’Ajuntament de Montmeló ha rebut el
guardó SG City 50-50, un premi que re-
coneix els municipis que mostren com-
promís amb la igualtat entre dones i 

homes. El concedeix l’associació sense
ànim de lucre Forgender Seal. 

pàgina 16
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Radiografia del suïcidi, la primera 
causa de mort entre els 15 i els 34 anys1

2
Suspès el desnonament de 
la nena de Mollet amb invalidesa

Primer derbi del curs: 
el CB Granollers rep el CB Mollet

El CB Mollet tornarà a optar 
al títol de la Lliga Catalana EBA

El CDR Mollet i altres entitats 
denuncien abusos policials

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

Els estalvis, per ajudar la gent
per Joan Tuset i Assía Cherdal (ERC Canovelles)

Teníem raó quan demanàvem
suspendre la regla de despesa
dels ens locals. Els ajuntaments
són una peça clau per superar la
crisi sanitària, social i econòmi-
ca des de la proximitat. Des del
primer dia, han estat al peu del
canó per cobrir totes les neces-
sitats de la ciutadania i seguir
prestant els serveis bàsics.
L’any 2012, l’estat espanyol,

a instància del govern del PP, va
modificar l’article 135 de la Cons-
titució, posant com a prioritat ab-
soluta el pagament del deute
per davant de qualsevol neces-
sitat. La posterior Llei Orgànica
2/2012, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera, ha
limitat la capacitat d’actuació
dels ajuntaments.
D’acord amb l’actual nor-

mativa, quan un ajuntament li-
quida el seu pressupost en si-
tuació de superàvit, es veu obli-
gat  a destinar la major part a re-
duir el nivell d’endeutament.
Aquesta regla ha impossibili-
tat, per exemple, incrementar el
pressupost dels serveis socials
quan la recuperació econòmica
encara no havia arribat al con-
junt de les famílies.
Malauradament, el govern

espanyol més progressista de la

història es va oblidar de canviar
la regla de despesa i va presen-
tar un Decret que ha estat re-
butjat pel Congrés dels Diputats
i que, a grans trets, pretenia
confiscar els estalvis dels ajun-
taments. La pressió dels ajun-
taments de tots els grups polítics
ha fet possible que el govern es-
tatal rectifiqui.
A Canovelles, el Ple munici-

pal del mes de maig va aprovar
per unanimitat una moció que
demanava la flexibilització de les
regles fiscals.
Mentre esperem conèixer els

detalls de l’anunci fet pel Minis-
teri d’Hisenda de suspensió de les
regles fiscals i de la presentació
d’un nou Decret, des d’Esquerra
insistim i emplacem el govern es-
panyol a flexibilitzar la regla de
despesa i a modificar l’actual llei,
per permetre que les adminis-
tracions locals puguin disposar
del superàvit i romanents per do-
nar resposta a la crisi sanitària.
La pandèmia de la Covid-19

està comportant una crisi que
posa al descobert totes les for-
taleses, febleses i necessitats del
món local. El municipalisme
transformador i republicà segu-
irà, com sempre, al costat dels
ajuntaments i de la ciutadania.

Vergonzoso que el Gobierno siga
permitiendo que los fondos buitre
sigan adjudicando viviendas a
precios de saldo. Vergonzoso que
permitan esas masivas campañas
de que todos los ocupas tienen
ánimo delictivo. No he visto en
los medios ni un caso que sea por
falta de recursos. Vergonzoso que
en medio de una pandemia, sin
tratamiento factible, dejemos a fa-
milias en la calle sin recursos. Ver-
gonzoso que hayamos normali-
zado el tema de los desahucios
para lucrar a los fondos buitre.
Recordad que estos fondos se

quedan con tu casa por falta de
pago a préstamos derivados por la
falta de trabajo, por una crisis, por
una enfermedad… Nadie quiere
perder su casa y más si tiene hijos.
Lo que no puede ser es que se que-
den tu vivienda, te dejen con la
deuda mensual y posteriormente
vendan esa vivienda a un fondo
que te llama, te acosa, acude a tu
domicilio y habla con tus vecinos
para humillarte. Ese fondo perte-
nece al mismo banco que en su día
te dio la hipoteca y que te decía
“tranquila, nosotros estamos con-
tigo”. ¡Mentira! Ese banco solo
quiere lucrarse, cerrar las viviendas
y esperar a la inflación otra vez
para venderlas con ánimo de lucro.

Vergonzoso
per Rasida Bakkali

A les xarxes

@tonimunoz: Mainat acusó a su mujer
nada más despertar del coma. “Ha sido
ella, me ha querido matar”, confesó a la ni-
ñera de sus hijos desde la ambulancia.

@punsix: Absolta Tamara Carrasco. El jut-
jat considera que el seu missatge de
WhatsApp era només “informatiu” i que
no incitava a cometre desordres públics.

#CarrascoAbsolta

@ArnauTordera: Havíem d’acabar-hi la gira
aquest any. Ànims amb la prova, Sala Apolo,
desitjo que surti bé i la música en directe
pugui tornar a aquest històric equipament.

#ProvaPilotAL’Apolo #CasMainat

Les millors
perles

L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, passarà uns dies a Montser-
rat per decidir si finalment dimiteix o no. En aquest temps de
descans, també aprofitarà per escriure una novel·la, segons ha

dit recentment a RAC1. Garrido havia anunciat la seva dimissió des-
prés que es filtrés un vídeo seu en estat d’embriaguesa.

El Regne Unit va deixar de registrar gairebé 16.000 casos
positius de coronavirus perquè el seu full d’Excel ja no ad-
metia més files. El primer ministre britànic, Boris Johnson,

ha explicat la situació referint-se a un error “tècnic”. Potser cal-
dria fer servir una altra base de dades, no?

Festa multitudinària sense mascaretes ni distàncies al Col·legi
Major Galileo Galilei, una residència d’estudiants de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV). De moment, s’han detectat

120 contagis de coronavirus entre els participants. La UPV ha suspès
totes les classes presencials per als seus 20.000 alumnes.

El zoològic Lincolnshire Wildlife Park, a Anglaterra, ha ha-
gut d’aïllar cinc dels seus lloros per una raó sorprenent: in-
sultaven constantment els visitants. Aquests ocells van

entrar a viure al zoo a l’agost i, en aquest temps, han après
molts insults i se’ls han anat ensenyant els uns als altres.

Amazon Prime ha anunciat que farà una sèrie sobre la vida d’A-
mancio Ortega, el fundador d’Inditex i un dels homes més
rics del món. Des que s’ha sabut la notícia, les xarxes socials

s’han omplert de comentaris irònics i crítics amb l’empresari i la fu-
tura sèrie, que alguns consideren que hauria de dir-se “Zara al sol”. 
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Granollers

Bargalló visita dos centres
educatius de Can Bassa  

ENSENYAMENT4L’Escola Mes-
tres Montaña penjava una pu-
blicació al seu blog per explicar
la visita que han rebut recent-
ment per part del conseller d’E-
ducació de la Generalitat, Josep
Bargalló. “L’alcalde Josep Ma-
yoral i el conseller Bargalló ens
han visitat per conèixer la nos-
tra escola i compartir amb no-
saltres les sensacions de la reo-
bertura”, han explicat des de
l’Escola Mestres Montaña. 
Bargalló també ha visitat

l’Institut Celestí Bellera i s’ha
compromès a engegar un procés

participatiu per definir com serà
la reforma d’aquest centre edu-
catiu, per a la qual la Generali-
tat preveu una inversió de
5.166.000 euros. Les obres con-
sistiran a remodelar les aules i els
espais comuns i a fer una am-
pliació que permeti tenir una
nova línia d’ESO i de Batxillerat
Bargalló ha explicat que el

procés participatiu ha d’estar
liderat per la direcció del centre,
el professorat, les famílies, l’a-
lumnat i l’Ajuntament, perquè
així tota la comunitat educativa
pugui donar la seva opinió.  

Granollers tria l’educació 
per lluitar contra les drogues 

SOCIETAT4Fa tres anys que
Granollers ofereix una oportu-
nitat als menors que són en-
xampats amb drogues.
Quan la Policia Local o els

Mossos d’Esquadra denuncien
un menor per consum o tinen-
ça de drogues, aquest té l’opció
d’acollir-se a un programa edu-
catiu en lloc de pagar una sanció
(que pot tenir un cost d’entre 601
i 30.000 euros). 
Segons l’Ajuntament grano-

llerí, aquest programa de pre-
venció del consum de drogues
entre els joves està donant bons

resultats, ja que des del 2018 són
37 menors els que s’han acollit a
aquesta mesura (9 nois i 1 noia
el 2018, 16 nois i 2 noies el 2019
i 4 nois i 5 noies el 2020). 

“La finalitat és aconseguir
que els joves assumeixin les se-
ves accions, reconeguin els fets
comesos i acceptin la realització
d’una mesura educativa”, expli-
quen des del consistori grano-
llerí, destacant que els beneficis
d’aquest programa són tant per-
sonals per als nois i el seu entorn
familiar com per a tota la co-
munitat que els envolta.

Salut | Neix un programa psicològic post Covid-19
L’Ajuntament de Granollers ha creat un programa que ofereix assistència psicològica 

a les persones que la necessiten després d’haver viscut el confinament, una pèrdua d’un
familiar o haver-se quedat sense feina a causa de la Covid-19 i les seqüeles de l’aïllament.  

COMERÇ4L’associació de co-
merciants Gran Centre i l’Ajunta-
ment de Granollers celebraran el 18
de novembre la tercera edició dels
Premis Porxada al Cinema Edison.
Aquesta edició arriba en un context
de crisi sanitària provocada pel co-
ronavirus. És per això que l’acte es
farà amb un format diferent dels al-
tres anys, en streaming. 
Durant la gala es reconeixeran

cinc establiments històrics grano-
llerins que fa més de cent anys que
apugen les seves persianes, es lliu-
raran dos premis honorífics i s’en-
tregaran guardons a les botigues
que enguany compleixen 25, 50 i 75
anys (els establiments que vulguin
optar a aquest premi poden pre-
sentar una instància amb la seva
candidatura fins al 30 d’octubre).
Malauradament, però, les no-

tícies sobre locals que tanquen o es
traspassen són cada cop més fre-
qüents a la ciutat. Línia Vallès ha
pogut comprovar que, en els últims
trenta dies, a les pàgines de refe-
rència de venda i lloguer de locals
(Idealista, Habitaclia i Milanuncios)
hi ha penjats més de 40 anuncis de
negocis que busquen comprador.
Una vintena d’aquests són restau-
rants, bars musicals o discoteques.
Ja hi ha diversos grups muni-

cipals granollerins que s’han refe-
rit a l’onada de tancaments que està
colpejant Granollers i els petits co-
merciants. En concret, durant el Ple
de l’estat de la ciutat (celebrat el 22
de setembre), el portaveu de
JuntsxGrn, Àlex Sastre, xifrava en
un centenar els locals que en
aquests moments estan inactius a
la ciutat. També el batlle granolle-
rí, Josep Mayoral, lamentava que
des del març han tancat moltes bo-
tigues i que “la supervivència dels

bars i restaurants es fa difícil amb
les mesures sanitàries que ha dei-
xat el virus”. 
Des del grup de Facebook No

ets de Granollers si..., molts veïns
consideren que els lloguers de la
ciutat “són abusius” i que ara ma-
teix “poques persones es poden
permetre pagar unes despeses fi-
xes i a sobre suportar la davallada
de la demanda a causa de la Covid-
19”. “Desgraciadament, és un de-
sastre que no es pot aturar. Pagar
lloguer, autònoms, llum, aigua,
gas, telèfon i impostos municipals
sense fer calaix ens deixarà arruï-
nats, empobrits i sense cap altra so-
lució que tancar”, comenta, en-
tristit, P. M., un veí granollerí. 
En un article recent del blog de

la consultoria Forcadell, el director
del departament de Locals Co-
mercials, Xavier Aguilar, explica que
“els preus responen al dinamisme
de la ciutat i que a les zones més co-
mercials la demanda ha caigut un
20%, mentre que a les perifèriques
ho ha fet fins al 40%”. A més, des-

taca que el preu de lloguer dels lo-
cals comercials ubicats a les zones
transitades de Granollers, amb una
superfície mitjana d’uns 150 metres
quadrats, se situa al voltant dels 30-
35 euros, “un preu força elevat res-
pecte a altres indrets del municipi”. 

VENDA ONLINE
D’altra banda, les grans multina-
cionals també estan deixant els seus
locals de Granollers. Aquest és el
cas d’Inditex, que recentment ha
tancat la seva botiga de Massimo
Dutti situada a la plaça Porxada i
el Bershka del carrer Anselm Cla-
vé. Però les raons d’aquesta mar-
ca són diferents de les dels petits co-
merciants. Des d’Inditex expli-
quen a Línia Vallèsque això respon
a la nova estratègia de la multina-
cional, que està apostant per la ven-
da online i les botigues de gran for-
mat (espais grans amb molta tec-
nologia). Segons Inditex, es preveu
que el 2022 s’hagin absorbit 1.200
petits negocis de la marca i s’hagin
creat 450 macrobotigues. 

Guardonats de la primera edició dels Premis Porxada. Foto: Toni Torrillas/Aj.

Arriben els Premis Porxada
enmig de l’agonia del comerç
» Les botigues de Granollers estan tancant en efecte dòmino
» Inditex aposta per la venda online i buida locals del centre
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TRIBUNALS4La sentència més
esperada dels últims anys a Mo-
llet no s’ha fet, valgui la redun-
dància, esperar gaire. Quan encara
no ha passat ni un mes des del ju-
dici del 18 de setembre al portaveu
d’Ara Mollet ERC-MES, Oriol Ló-
pez, i a l’expresident de la secció
d’ERC a Mollet Albert Biescas
per presumptes injúries i calúm-
nies contra l’alcalde Josep Mon-
ràs (PSC), el jutge ja ha emès el seu
veredicte: absolució.
“L’Ajuntament respecta la de-

cisió judicial absolutòria, malgrat
no compartir-la, i anuncia que no
té voluntat de recórrer-la”, deia ahir
el govern de Monràs en un comu-
nicat exprés. Ara bé, l’acceptació de
la sentència anava acompanyada
d’un nou avís: “Sempre que es ve-
gin indicis de calúmnies i acusa-
cions que atemptin contra l’hono-
rabilitat i el bon funcionament de
l’Ajuntament, dels funcionaris pú-
blics o dels càrrecs públics electes,
es demanarà empara a la justícia”,

acabava dient el comunicat muni-
cipal. Des d’ERC, en canvi, van pre-
ferir no fer cap valoració en calent
sobre la sentència i han emplaçat
la premsa a una roda de premsa di-
marts vinent. 
La Fiscalia demanava a López

i Biescas una pena de 18 mesos de
multa a raó de 10 euros per dia per
un suposat delicte de calúmnies.
L’acusació particular (Mollet Im-
pulsa, presidida pel mateix Monràs)
volia 24 mesos de multa a raó de 10
euros per dia per un delicte conti-

nuat de calúmnies o de 14 me-
sos –també amb una multa diària
de 10 euros– per injúries.
Finalment, però, el jutge no ha

vist cap d’aquests delictes ni en les
declaracions de López sobre la
gestió del terreny de la Vinyota ni
en la denúncia que va interposar
ERC contra l’alcalde socialista fa
anys –i que es va acabar arxivant–
en el marc del conflicte entre el
consistori i la comunitat musul-
mana Al Huda pel polèmic local de
l’avinguda de Badalona.

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

Absolts els càrrecs d’ERC Mollet
d’injúries i calúmnies a Monràs
» L’Ajuntament ja ha anunciat que no recorrerà la sentència

» Els republicans emplacen la premsa a dimarts vinent per valorar-ho

Negociacions en marxa per
pactar els impostos del 2021

ECONOMIA4El govern de Mollet
ja ha començat la ronda de con-
tactes amb les forces de l’oposi-
ció per acordar quins seran els
impostos municipals que es co-
braran l’any que ve. El coronavi-
rus tindrà una gran incidència en
les pròximes ordenances fiscals,
que seran un dels punts de l’or-
dre del dia del Ple d’aquest mes
d’octubre.
Els cinc punts que es marca

com a prioritaris el govern de Jo-
sep Monràs són la regularització
d’impostos als veïns que tinguin
les rendes més altes, la contenció
fiscal, l’ampliació de les bonifi-
cacions verdes, la protecció social
i la creació de noves tarifes socials.
L’alcalde va dir que la seva vo-
luntat és “proposar noves boni-
ficacions socials i verdes per se-
guir fent de Mollet una ciutat
compromesa amb el medi am-
bient i les persones”.
Mollet en Comú ja ha dit que

comparteix “l’enfocament social”
que plantegen els socialistes, tot
i que ha apuntat que no estan d’a-
cord amb l’augment del 13,4%

que es va aplicar a la taxa de re-
sidus l’any passat. La portaveu
dels comuns, Marina Escribano,
assegura que la decisió “ha de ser
reconsiderada i explicada”. I és
que aquest increment, vigent des
de principis d’any, ha generat ma-
lestar i controvèrsia, fins al punt
que els socialistes proposen la
congelació de la quota. 
Plantejades les ordenances

per part del govern municipal, ara
toca negociar-les amb el mateix
Mollet en Comú, Ara Mollet
ERC-MES, Ciutadans i Junts.
Les dues pròximes setmanes,
doncs, seran clau, ja que el Ple se
celebrarà dilluns 26 d’octubre.

249 confinats als centres
educatius molletans

EDUCACIÓ4Fa dues setmanes
el director de l’escola molletana
El Montseny, Jesús Doñate, ad-
vertia a Línia Vallès que ara
l’important era “donar un bon
acompanyament educatiu i psi-
cològic als alumnes i adaptar-se
a les mesures sanitàries”. 
De moment, sembla que les

escoles molletanes estan aguan-
tant bé l’impacte del virus i que
gràcies a la ràpida identificació
dels casos positius cap centre ha
hagut de tancar a dia d’avui. 
Ara mateix, però, hi ha dos

grups confinats a l’escola Can

Besora, un a l’escola del Bosc,
quatre a l’institut Gallecs, un al
Vicenç Plantada i un a Leston-
nac. En total hi ha 249 persones
confinades provinents dels cen-
tres educatius a Mollet. 
A Granollers, de 46 col·legis

n’hi ha 13 amb casos positius, és
a dir, un 28% de les escoles gra-
nollerines està lluitant contra el
virus. D’altra banda, a Parets
només hi ha un grup confinat a
Nostra Senyora de Montserrat i
dos a l’escola Municipal Pau Vila.
Per tant, la Covid-19 ha afectat un
16% de les escoles paretanes. 

L’Hospital molletà incorpora
els primers metges residents
SALUT4Per primera vegada els
futurs metges adjunts es po-
dran formar a l’Hospital de Mo-
llet. El centre molletà, doncs,
acollirà residents MIR de l’es-
pecialitat de Medicina Familiar
i Comunitària, que realitzaran
durant els pròxims dos anys
part de la seva formació pràcti-
ca amb els professionals de l’e-
quipament. Després completa-
ran els quatre anys de pràcticum
en un centre d’atenció primària

(CAP) de la comarca, en aquest
cas a l’ABS de la Roca del Vallès. 
“Encetem aquesta etapa amb

gran il·lusió i conscients de la
responsabilitat de formar la fu-
tura generació de professionals,
no només en la seva competèn-
cia tècnica, sinó també com a
persones amb actitud i valors de
servei”, ha piulat el doctor Joan
Maria Ferrer, director de Qua-
litat, Docència i Recerca a
l’Hospital de la ciutat. 

Societat | Mollet es bolca amb les targetes menjador
L’Ajuntament molletà ha anunciat aquesta setmana que destinarà 272.000 euros a

ajuts de menjador escolar. Amb aquesta inversió completarà al 100% totes les beques
que només cobreixen un 70% de les necessitats i ajudarà 800 infants de la ciutat. 
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L’Ajuntament posa al dia 
la piscina Miguel Luque 

EQUIPAMENTS4“El vas princi-
pal de la piscina municipal co-
berta Miguel Luque ja està em-
plenat”, piulava l’alcalde paretà,
Jordi Seguer, a principis d’a-
questa setmana. Seguer també
anunciava que s’estava posant en
marxa la maquinària per poder
reobrir “com més aviat millor”
aquest equipament municipal i
començar els cursos d’aiguagim,
que comptaran amb més grups
per poder complir amb les ràtios
necessàries. “Aquest divendres 9
d’octubre reobrim la piscina”,
comentava dies més tard Seguer

a Línia Vallès, explicant que han
aprofitat els mesos d’estiu per re-
construir tot el vas principal de la
piscina, ja que després de 35
anys s’havia deteriorat. 
La renovació de la piscina

era una remodelació que l’e-
quip de govern actual s’havia
compromès a portar a terme du-
rant el seu mandat. I dit i fet.
Ara, la piscina Miguel Luque es
reobrirà amb les normes de se-
guretat sanitàries vigents, que
s’hauran de seguir per poder fer
ús d’aquest “gairebé nou” equi-
pament municipal.

URBANISME4La plaça d’Es-
panya ja no tindrà remor de tau-
les d’skate que xoquen contra el
terra. L’equip de govern paretà va
presentar dimecres passat el pro-
jecte de remodelació d’aquesta
plaça. L’actuació respon als pres-
supostos participatius de finals
del darrer mandat, en els quals
1.300 veïns van opinar i un 68%
van escollir la mateixa proposta
de renovació per a la plaça. 
L’alcalde paretà, Jordi Se-

guer, explica a Línia Vallèsque la
nova plaça recollirà la voluntat
dels paretans: “Serà un espai
més verd i ja no comptarà amb
l’skatepark que molestava els
veïns”. Per aquest motiu, s’ha de-
cidit que es plantaran més arbres
i que tots seran de varietats au-
tòctones. “A més, eliminarem
totes les fronteres arquitectòni-
ques, és a dir, ja no hi haurà vo-
reres de nivell. D’aquesta mane-
ra, la plaça d’Espanya es conver-
tirà en un espai accessible per a
tothom, ja sigui persones que
van amb un cotxet o amb cadira
de rodes”, afegeix Seguer.

A la presentació  de les obres,
l’equip de govern va avançar que
a la plaça d’Espanya s’incorporarà
una pèrgola coberta de plantes
que trenen i una grada, que po-
drà servir per acollir esdeveni-
ments culturals. 
Per remodelar aquesta plaça,

l’Ajuntament ha previst una des-
pesa de 380.000 euros sense

impostos. Segons Seguer, la lici-
tació s’obrirà les pròximes set-
manes i les obres s’iniciaran el
pròxim mes de gener. Es calcu-
la que duraran aproximadament
uns sis mesos. 
Per tant, si la Covid-19 ho per-

met, l’any que ve a la tardor es po-
drà gaudir, sense distàncies, d’u-
na nova plaça d’Espanya. 

Un moment de l’acte de presentació de la remodelació. Foto: @JordiSeguer

La plaça d’Espanya s’omplirà
de verd i de romanticisme 

Ensenyament | Compromís amb l’institut escola
L’Ajuntament vol incloure en el pressupost del 2021 una partida per a la creació de l’institut es-
cola que resultaria de la fusió del Lluís Piquer i la Sínia. De fet, el delegat territorial del Govern a
Barcelona, Juli Fernández, s’ha compromès amb l’alcalde a ajudar-lo a fer realitat el projecte.  
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En marxa la 41a edició de la
Mostra de Teatre de Sant Fost
CULTURA4Dissabte passat va
posar-se en marxa la 41a edició
de la Mostra de Teatre Amateur
de Sant Fost, organitzada pel
Grup de Teatre Segle XX, amb
actuacions a l’Ateneu cada dis-
sabte a les vuit del vespre i cada
diumenge a les sis de la tarda.
Les propostes culturals s’allar-
garan durant tot el mes.

Dones i silenci i Escac i mat
van ser les dues propostes que es
van representar el primer cap de
setmana i la programació conti-

nua demà amb El crèdit, de
Jordi Galceran, i demà passat
amb Adolescer, una proposta
del grup Deixalles 81 de Sant Fe-
liu de Codines.
El cap de setmana de la set-

mana que ve la mostra conti-
nuarà amb Les arrels i Històries
normals?, mentre que Angoixa
i Sucre amarg seran l’avantpe-
núltima i la penúltima proposta.
El cicle s’acabarà dissabte 31
amb la representació de Sin ties-
to no funciona.

SOLIDARITAT4Mou-te per elles,
Martorelles. Aquest serà el lema
i la declaració d’intencions de la
cinquena edició de la Caminada
contra el càncer de mama, que es
farà a la vila divendres de la set-
mana que ve. La regidoria d’I-
gualtat ha organitzat aquesta
activitat amb la col·laboració de
les d’Esports i Salut.
La caminada forma part del

calendari d’actes del 19 d’octu-
bre, Dia Internacional Contra el
Càncer de Mama, i servirà per-
què els veïns tinguin una nova
ocasió de contribuir en la inves-
tigació de la malaltia, fent do-

nacions a l’Associació Espanyo-
la Contra el Càncer (AECC).
Però malgrat que la causa no

pot ser més noble, l’Ajuntament

ha anunciat que el coronavirus
també afectarà la caminada, de
manera que com a màxim po-
dran participar-hi 300 persones.
Les inscripcions, de fet, ja es po-
den formalitzar al portal web
martorelles.cat/entrades. El
preu és de cinc euros, mentre
que també es convida a fer una
aportació solidària pel mateix
import, que poden fer fins i tot
veïns que no facin la caminada.
La pandèmia també ha obli-

gat a suprimir la botifarrada de
després de la ruta i l’obsequi
d’enguany serà una mascareta
amb l’isologotip de la caminada.
L’ús de la mascareta serà obli-
gatori durant tota l’activitat.
Les sortides seran esglaona-

des en grups de 20 persones (la
primera serà a les 20h) i el punt
de partida serà el Celler de Car-
rencà. Enguany només hi haurà
un itinerari, que ja es pot con-
sultar a Google Maps.

Un moment de la caminada de l’any passat. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles caminarà de 
nou contra el càncer de mama

Successos | Incendi en una casa de Sant Fost
Quatre dotacions dels Bombers van haver d’intervenir la tarda de 
diumenge per apagar un incendi en una casa en construcció a Sant

Fost. Més enllà dels danys materials no va haver-hi cap ferit.

L’activitat és un acte
del 19 d’octubre, el Dia
Internacional contra
aquesta malaltia

Les funcions es fan a l’Ateneu. Foto: Aj. de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

Premien Montmeló pel seu
compromís amb la igualtat 

RECONEIXEMENT4A finals del
mes de setembre Montmeló va re-
collir el guardó SG City 50-50, un
premi que reconeix els municipis
que mostren compromís amb la
igualtat entre dones i homes.
De fet, a principis de juny el

consistori ja va anunciar que ha-
via posat en marxa el procés per
obtenir aquest distintiu per la igu-
altat de gènere que concedeix l’as-
sociació sense ànim de lucre For-
gender Seal.
La regidora d’Igualtat, Ariad-

na Ojeda, i l’alcalde, Pere Rodrí-
guez, van ser els encarregats de

recollir aquest distintiu. Mont-
meló és el primer municipi del
Baix Vallès que el rep.

INFOPARTICIPA
Aquest, però, no ha estat l’únic re-
coneixement recent per al con-
sistori, que el mes passat també
va rebre el Segell Infoparticipa,
que la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) dona a governs
locals i organismes com Diputa-
cions en funció de la transpa-
rència i la participació. Montmeló
assoleix el 93,75%, superant el
90,38% de l’any passat.

HABITATGE4La setmana pas-
sada l’Ajuntament de Montornès
va imposar multes a dues enti-
tats bancàries (el BBVA i la Sa-
reb) per tenir pisos buits i sen-
se estar rehabilitats al poble. Es
calcula que l’import de les san-
cions és d’1,3 milions d’euros.
Els habitatges (en total són

15) estaven ocupats i, un cop es
va aconseguir fer fora les perso-
nes que hi havia a l’interior (fa
més d’un any que això va pas-
sar), van ser declarats inhàbils
perquè hi pogués viure ningú
fins que els dos bancs fessin les
reparacions necessàries. Això, a
principis d’octubre, encara no ha
passat, de manera que el govern

municipal de José Antonio Mon-
tero ha decidit imposar multes.

El regidor  d’Habitatge, Jor-
di Delgado, va explicar a Som
Montornès que “les sancions,
per l’incompliment de la Llei
24/2015, suposen multes de
90.000 euros per cada pis”. Del-
gado també va apuntar que des
del consistori havien volgut man-
tenir reunions amb les dues en-
titats bancàries, però que la seva
negativa a complir els requeri-

ments ha portat l’Ajuntament a
imposar aquestes multes.
Delgado, de fet, considera

que Montornès no pot perme-
tre’s tenir habitatges que no es-
tiguin disponibles per al lloguer
i va assegurar que el govern
municipal podria retirar les san-
cions si els dos bancs fan les ob-
res necessàries perquè els pisos
puguin tornar a ser habitables.

Els habitatges es van desallotjar l’any passat. Foto: Aj. de Montornès

Montornès multa els bancs 
que tenen pisos buits a la vila

Equipaments | Inaugurat el Centre Juvenil Sputnik
Ahir a la tarda es va celebrar l’acte institucional d’inauguració del Centre
Juvenil Sputnik de Montornès. L’equipament ha de ser el nou epicentre

de la vida de tots els joves del poble i també de diferents entitats.

Les sancions pels 
15 pisos buits i en mal
estat ascendeixen 
a 1,3 milions d’euros
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La Llagosta | Santa Perpètua

Homenatges als perpetuencs
assassinats als camps nazis

MEMÒRIA HISTÒRICA4Des d’a-
bans-d’ahir Santa Perpètua està
retent homenatge als veïns que
van ser assassinats als camps de
concentració nazis durant els
primers anys de la dècada dels 40
del segle passat. Es tracta de
Projecte Forns, Francisco Saba-
tés i Josep Rovira.
La conferència Empedrant

la memòria, que Pere Garcia,
president del Cercle de Recerques
i Estudis Mogoda (CREM), va fer
abans-d’ahir al Teatre del Centre
va ser el primer acte. La xerrada
va anar acompanyada de la pro-
jecció d’un documental.

L’endemà es va celebrar l’ac-
te central de l’homenatge, la
instal·lació de les llambordes
stolpersteine al monument
Mauthausen que hi ha a la cru-
ïlla del passeig de la Florida i el
camí de la Granja.
També ahir es va posar en

marxa l’exposició K.L. Reich. La
veu de l’infern nazi, que es pot vi-
sitar a l’Espai 2 de la Granja fins
al dia 29 del mes que ve. A més,
el dia 30 d’aquest mes es farà l’ac-
te d’inauguració d’una altra mos-
tra, Mauthausen. L’univers de
l’horror, que estarà disponible
fins al 13 de desembre.

LA LLAGOSTA4A finals de la set-
mana passada l’Ajuntament va
comunicar que durant els primers
nou mesos d’aquest 2020, els
Serveis Socials han triplicat la
quantitat d’ajuts d’alimentació
que han donat als veïns més vul-
nerables de la vila. La situació eco-
nòmica derivada de la pandè-
mia és un dels factors que expli-
ca aquest enorme increment.
En concret, el govern muni-

cipal calcula que des del passat
mes de gener ha concedit ajuts
d’aliments a 837 famílies per un
valor de 107.900 euros. En els
primers nou mesos de l’any
2019, la inversió que s’havia fet

des de la regidoria de Serveis So-
cials va tenir un valor total de

33.108 euros, que es van repar-
tir en 349 ajudes.
Després que es fessin públi-

ques aquestes dades, l’alcalde
Óscar Sierra va assegurar que
“farem el que sigui necessari
per no deixar ningú enrere” i va
dir que tot i que el consistori “no
té molts recursos econòmics,
els que tenim els destinarem a
ajudar les persones”.
Pel que fa als ajuts per pagar

altres subministraments, com

les factures de despeses bàsi-
ques, entre els mesos de gener i
setembre s’han concedit 88 ajuts
per un import de 13.648 euros.
L’any passat, en aquest període,
l’Ajuntament va donar 76 ajuts
per un import de 12.316 euros.
Per últim, l’Ajuntament tam-

bé va explicar que mentre ha du-
rat el confinament, l’atenció te-
lefònica als veïns majors de 75
anys va reforçar-se i va aug-
mentar en un 200%.

La regidoria de Serveis Socials gestiona aquest servei. Foto: Google Maps

Els Serveis Socials tripliquen 
les ajudes alimentàries als veïns

Mobilitat | Santa Perpètua vol una R3 digna
L’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, és una altra de les 
veus que reclama al Departament de Territori de la Generalitat 
la recuperació dels serveis suprimits de la línia R3 de Rodalies.

837
famílies de la Llagosta
han necessitat que
l’Ajuntament els donés
aliments aquest any
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TRADICIÓ4Un any més, l’A-
metlla fusionarà la tradició de la
Castanyada amb la festa d’origen
cèltic Halloween. Tot plegat se
celebrarà el dia 31 d’aquest mes,
amb protagonisme dividit.
Les castanyes i els panellets

seran els protagonistes al matí als
jardins de Can Muntanyola, on es
faran activitats per a tota la fa-
mília. A partir de dos quarts de sis
de la tarda, els esperits del túnel
del terror seran al Poliesportiu.

L’Ametlla tornarà
a celebrar el 
seu Castaween

CULTURA4Durant aquest cap
de setmana (entre demà i dilluns,
de fet), la Garriga tornarà enre-
re en el temps. La vila celebrarà
la novena edició de les Jornades
Modernistes, que enguany esta-
ran marcades per la pandèmia.
Totes les activitats, com la vi-

sita guiada El modernisme de la
burgesia i l’activitat Escape mo-
dernista: l’última cançó de Nar-
cisa Freixas són gratuïtes però
amb aforament limitat.

Retorn al passat
modernista 
a la Garriga

LLIÇÀ D’AMUNT4Abans-d’ahir
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va anunciar que ja han comen-
çat les obres de millora de l’as-
falt del carrer del Doctor Bonet.
Si tot va segons el que està

previst, la brigada municipal
estarà treballant-hi durant gai-
rebé una setmana, de manera
que el tram de 40 metres qua-
drats de la via estarà tallat fins
dimarts que ve.

En marxa les
obres al carrer 
del Doctor Bonet

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de les Franqueses ha sol·licitat a
la Diputació i la Generalitat la
instal·lació d’una estació de me-
sura de la qualitat de l’aire al po-
ble. El govern municipal vol sa-
ber quin és l’impacte que gene-
ren sobre els veïns les emis-
sions del trànsit de cotxes al
centre de la vila i a la seva roda-
lia i també poder controlar totes
les emissions de les empreses es-
tablertes al poble.

Les Franqueses
vol mesurar la
qualitat de l’aire

CANOVELLES4Dimarts passat
van tornar a posar-se en marxa
els tallers d’autoconeixement per
a dones, que es fan a la bibliote-
ca Frederica Montseny. L’objec-
tiu d’aquestes sessions és donar
eines d’empoderament a les par-
ticipants i també mecanismes
per alliberar-se de l’angoixa, l’es-
très i el dolor.
Per participar cal fer inscrip-

ció prèvia trucant al telèfon 686
428 071. Les places són limitades.

Arrenquen 
els tallers 
d’autoconeixement

LA ROCA4El darrer Ple muni-
cipal va servir, entre altres coses,
per aprovar la partida que es des-
tinarà a la reparació del mur que
hi ha a la pista poliesportiva del
Casal de Joves.
Primer de tot s’enderrocaran

les parts existents i després es fa-
ran els treballs per preparar el te-
rreny per construir el mur nou.
Tot plegat servirà per millorar la
seguretat de l’equipament.

Arreglaran el 
mur de la pista
esportiva del Casal 

OCUPACIÓ4El Vallès Oriental
ha tancat el mes de setembre
amb 25.779 persones aturades,
752 menys que el mes anterior,
segons les dades de l’Observa-
tori-Centre d’estudis del Consell
Comarcal.
Pel que fa a les dades del con-

junt de Catalunya, el setembre hi
ha hagut 478.201 aturats regis-
trats a les Oficines de Treball, xi-

fra que suposa un descens de
2.441 persones respecte de l’a-
gost. Des del 2008, l’atur sempre
havia pujat els mesos de setem-
bre, tret de l’any 2018. Per aquest
motiu, aquesta davallada no es
pot considerar gens habitual.

COM S’EXPLICA?
Des de l’Observatori-Centre d’es-
tudis del Consell Comarcal ex-

pliquen que el descens d’aquest
setembre s’entén principalment
per la confluència de dos factors.
D’una banda, una reducció de
l’atur en el sector industrial i els
serveis vinculats i, de l’altra, un
increment de l’atur en activitats
lligades al sector turisme menor
al dels altres anys. I és que la
temporada turística d’aquest es-
tiu ha estat molt discreta a cau-
sa de la situació provocada per la

pandèmia i ha requerit menys
personal. Per tant, el volum de
persones acomiadades després
també ha estat menor.
Si es mira la situació de com

estava l’atur ara fa un any, en
aquests moments hi ha 4.168
vallesans més sense feina al
Vallès Oriental respecte d’ales-
hores, mentre que la xifra de
persones aturades més a tot
Catalunya és de 105.578.

L’atur va baixar durant el mes passat. Foto: Arxiu

Les xifres ‘sorprenents’ d’atur:
752 vallesans menys sense feina

Calma tensa als hospitals amb
temor a un rebrot a Granollers
SALUT4Sembla que el corona-
virus torna a amenaçar Grano-
llers i els municipis veïns. Segons
el sistema de càlcul utilitzat pel
grup de Recerca BIOCOM-SC
de la UPC i les dades de la Gene-
ralitat, a dia d’avui la taxa de risc
de rebrot és molt elevada a Gra-
nollers, concretament de 349,78
–quan s’entén que per sobre de
200 ja hi ha un risc alt de trans-
missió del virus–.
Tot i això, l’Hospital de la

ciutat ha informat que al centre,
per ara, hi ha 38 casos, només set
més que la setmana passada.
Per la seva banda, a l’Hospi-

tal de Mollet hi ha 15 persones in-
gressades per coronavirus i s’han
donat 15 altes recentment. A més,
des d’aquest centre assenyalen
que no han tingut cap defunció i
que això és un bon senyal.
Per últim, a l’Hospital de Sant

Celoni hi ha 12 persones ingres-
sades per coronavirus.

Guardons | Primera edició del Premi Talent Jove VO
A finals de la setmana passada el Consell Comarcal va presentar la primera
edició del Premi Talent Jove VO, uns guardons que volen ajudar els joves
menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o activitat.

La reducció de l’atur 
en el sector industrial 
és un dels factors que
explica aquestes dades
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Natació | El CN Granollers es juga tornar a Primera Divisió
L’equip de natació del CN Granollers tindrà l’oportunitat de tornar a pujar a Primera 

Divisió aquest cap de setmana. Els granollerins tornaran a competir en la Copa Catalana 
de Clubs Absoluta, que es disputarà a la Piscina Nova Escullera de Barcelona.

Comença a convertir-se en una
tradició. El CB Mollet de Josep
Maria Marsà és un dels vuit can-
didats a alçar el primer títol de la
Lliga Catalana EBA, competició
que va tenir a tocar el curs pas-
sat (és el vigent subcampió).
De fet, els molletans i els al-

tres set aspirants al torneig ju-
garan les eliminatòries aquest
cap de setmana, entre demà i di-
lluns, aprofitant que és festiu.
Així, el CBM jugarà el primer
partit, el de quarts, demà a les sis
de la tarda al Plana Lledó contra
el Martinenc de Barcelona, que
com els de Marsà ha tancat la pri-
mera fase de la competició amb
dues victòries en dos partits.
En cas de superar l’empare-

llament contra el conjunt ver-
mell, els molletans disputarien la
semifinal demà passat contra el
vencedor del partit que disputa-
ran la UE Mataró i el Sol Gironès

Bisbal Bàsquet. Els altres candi-
dats a la Lliga Catalana són el CB
Valls, l’AE Badalonès, el CB Ar-
tés i el CB Roser de Barcelona.  El
Vic, botxí dels molletans en la fi-
nal de la temporada passada,
ha quedat eliminat.
Tant les semifinals com la fi-

nal es jugaran en una seu única,
el Palau d’Esports Josep Mora de
Mataró. Les places per a la final
es decidiran demà passat al matí,
mentre que la final serà dilluns a
dos quarts d’una del migdia.

EL PRIMER DERBI ÉS MOLLETÀ
El CBM, doncs, s’ha guanyat el
dret a ser entre els vuit millors
després de guanyar el primer
derbi del curs a Granollers (63-
73). Els locals van jugar una gran
primera part i al descans gua-
nyaven per quatre, però amb el
pas dels minuts van anar perdent
domini en detriment del Mollet,
gràcies en bona part pels 20
punts de Javi Rodríguez, que va
veure en el triple el seu aliat ano-
tant 4 en 5 llançaments. 

El partit de quarts de final es jugarà al Plana Lledó. Foto: CBM

El CB Mollet tornarà a optar
al títol de la Lliga Catalana EBA
Pau Arriaga
MOLLET

Putellas deixa empremta 
en el primer Clàssic femení

FUTBOL4El 4 d’octubre de 2020
es recordarà per sempre més
com el dia quan es va jugar el pri-
mer Barça-Madrid femení de la
història del futbol, en el qual va
tenir un notable protagonisme
Alexia Putellas. La migcampista
de Mollet va formar part de l’11 ti-
tular i a més va arrodonir el re-
sultat a Valdebebas, marcant
l’últim gol del Barça (0-4).
“Era molt important comen-

çar guanyant. El que teníem clar
és que el partit de la temporada
passada no tindria res a veure
amb el d’aquesta (la temporada
passada el Real Madrid no com-
petia com a tal, sinó que ho feia
el Tacón)”, va assegurar Putellas
un cop finalitzat el Clàssic.
La futbolista va destacar la ca-

pacitat de crear ocasions del seu
equip i va tornar a mostrar-se am-
biciosa per al curs que comença.

Cangas i Morvedre, pròxims
reptes per al BM Granollers

L’ASOBAL continua en
marxa i la Divisió d’Ho-
nor femenina es repren

aquest cap de setmana després
de l’aturada, i els sèniors del BM
Granollers jugaran, respectiva-
ment, contra el Balonmán Can-
gas i el Club Balonmano Mor-
vedre.
Les de Robert Cuesta seran les

primeres que jugaran, aquesta
mateixa tarda, de fet. L’equip, que
suma un ple de victòries en l’ini-

ci de la lliga, jugarà contra el Mor-
vedre a Port de Sagunt a les vuit
d’aquest vespre. Les valencianes
han perdut els dos primers par-
tits d’aquesta temporada.
Els d’Antonio Rama, per la

seva banda, voldran refer-se de la
dolorosa primera derrota del
curs (30-31 contra l’Ademar)
demà a dos quarts de set de la tar-
da a Cangas de Morrazo. Ara
mateix, l’equip és cinquè amb
quatre victòries en cinc partits.

| 20

Esports



21 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com líniavallès.cat9 d’octubre del 2020



| 22

El protagonista de L’endemà de la teràpia
passa sis dies amb un metge alternatiu en
un pis de l’Eixample. Quan torna, passa
una cosa inesperada, estranya i terrible que
ningú acaba d’entendre. El nou llibre de
Ramon Mas és una sàtira sobre les terà-
pies alternatives, els gurús i l’autoajuda,
però també una advertència sobre els pe-
rills de jugar amb forces que no controlem.

Llibres

L’endemà de la teràpia
Ramon Mas

Al Decameronde Boccaccio, deu joves fu-
gien de la pesta bubònica que afectava
Florència a mitjans del segle XIV. A l’obra
coordinada per Albert Arribas en plena
pandèmia del coronavirus, aquestes deu
veus són les de Carnevali, Comadira, Cu-
nillé, Dimitriadis, El Hachmi, Luri, Marín-
Dòmine, Morales, Novarina i Perejaume.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Decameró
10 autors, coordinació d’Albert Arribas

23 cançons. Pocs àlbums en tenen tan-
tes, però és que pocs àlbums són tan am-
biciosos com El regreso de Abba de Si-
donie. El novè disc del grup català com-
parteix títol i univers amb la novel·la que
va publicar Marc Ros, el cantant i com-
positor de la banda, el passat mes de
març. El disc inclou cinc col·laboracions
i el primer tema del grup en català.

Música

El títol no enganya: a Explota, explotaels
grans èxits de la cantant italiana Raffae-
lla Carrà són el fil musical constant. A la
nova pel·lícula de Nacho Álvarez, Ingrid
García-Jonsson es posa a la pell d’una jove
ballarina amb ganes de llibertat a l’Es-
panya de principis dels anys 70, un con-
text poc amic de la llibertat. Tot i això, la
protagonista perseguirà el seu somni.

Pelis i sèries

Explota, explota
Nacho Álvarez

El regreso de Abba
Sidonie

Festival Tangent 2020
El Festival Tangent és el festival cultural del districte de
l’Eixample de Barcelona. Aquest any, la proposta ha ha-
gut de canviar les nits de juliol pels vespres de tardor
per culpa de la pandèmia del coronavirus. La quarta
edició del Tangent, que va començar a mitjans de se-
tembre, continua activa i s’allargarà fins al 12 de no-

vembre, amb el gruix dels actes programats aquest oc-
tubre. Els escenaris d’aquesta iniciativa són els centres
cívics del districte: Ateneu Fort Pienc, Casa Golferichs,
Cotxeres Borrell, Casa Elizalde, Sagrada Família i Urgell.

Mig segle de vida dalt dels escenaris, comen-
çant com a part del moviment de la Nova Cançó
fins a integrar el cartell d’un festival tan eclèctic
i modern com el Primavera Sound. És evident
que parlem de Maria del Mar Bonet (Palma,

1947), una de les grans veus de la música en ca-
talà. La cantautora mallorquina ha mantingut
viva i present la tradició musical dels Països Ca-
talans, fins i tot en els moments més foscos per
a la cultura catalana. La seva versió de La Balan-
guera, l’himne oficial de Mallorca, és la més co-
neguda i, malgrat no ser himnes d’enlloc, algu-
nes de les seves cançons, com Què volen aques-
ta gent?, s’hi han acabat convertint. Als seus 73

anys, Maria del Mar Bonet no ha passat de
moda. Aquest mes d’octubre, el Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts (CoNCA) li ha ator-
gat un dels Premis Nacionals de Cultura 2020.

M A R I A  D E L  M A R  B O N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans cantants en català 
Ha mantingut viva la tradició musical dels Països Catalans

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Cultura 2020
És un reconeixement a més de cinquanta anys de trajectòria

Merescudíssim
Tothom admet que Bonet havia de rebre aquest guardó

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Crash Bandicoot 4
Crash Bandicoot 4: It's About Time va arribar el dia 2 al mercat per als

amants dels videojocs de plataformes. Per a PS4 i Xbox One.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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OLFACTE I GUST

Els pacients positius de coronavirus rarament 
tenen mocs i mai tenen esternuts

FEBRE

MOCS I ESTERNUTS

PCR

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

i SALUT

Tothom ho deia quan començaven a arribar notícies de la
Xina a principis d’any: “El coronavirus és com una grip”. I, si
bé hem descobert que el seu impacte ha estat molt més

greu i cruel que el de la grip estacional, el cert és que els símp-
tomes de la Covid-19 s’assemblen molt als de la grip i als d’un
refredat comú. Tot i això, hi ha algunes formes de distingir-los.
Un dels símptomes més comuns en els malalts de coronavi-

rus i molt menys habitual en els altres dos casos és la pèrdua
del sentit de l’olfacte i/o del gust. En canvi, el coronavirus rara-
ment provoca mocs i mai provoca esternuts, segons ha dit l’ex-
perta en epidemiologia María Elisa Calle al diari El País. Un altre
símptoma molt comú en els pacients que tenen Covid-19 és la
febre; el problema és que també passa en el cas de la grip.
Amb tot, Calle alerta que fins i tot per als metges de família és
difícil distingir entre grip i coronavirus (mentre que diferenciar
aquestes dues malalties d’un refredat és relativament més sen-
zill). Per això, és imprescindible que, en cas de dubte, una per-
sona amb aquests símptomes truqui al seu CAP i demani fer-se
la prova PCR. I cal recordar que molta gent és asimptomàtica.

Coronavirus, grip o refredat?

La pèrdua del sentit de l’olfacte i/o del gust és un 
símptoma molt comú entre els malalts de coronavirus

Les claus

El coronavirus provoca febre en la majoria dels casos, el problema 
és que la grip estacional també, mentre que el refredat no

Una persona amb símptomes compatibles amb el coronavirus ha de 
trucar al seu CAP i demanar fer-se la prova PCR per sortir de dubtes

EL CONSELL DE LA SETMANA
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