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En Portada

L’allau de persones que ha tre-
pitjat el Parc Natural del Mont-
seny durant el passat pont del Pi-
lar ha tornat a encendre totes les
alarmes dels veïns de la zona.
Pàrquings plens de gom a gom,
vehicles estacionats allà on volen
mentre dificulten el trànsit per les
carreteres i visitants sense cap
mena d’educació que llencen la
seva brossa als camins. 
Des de l’inici de la pandèmia

aquesta massificació del Mont-
seny s’ha convertit en un pro-
blema massa recurrent. Això ha
provocat que els ajuntaments
del territori, el Parc Natural i la
Diputació de Barcelona hagin
començat a dissenyar plans de

contenció. “Les mesures que s’es-
tan prenent són insuficients. Sí
que és veritat que la Generalitat
ens ha posat més agents rurals i
també em consta que s’estan
preparant unes pancartes edu-
catives sobre com tractar el medi
natural, però no n’hi ha prou”, la-
menta, a Línia Vallès,  l’alcalde de
Sant Esteve de Palautordera,
Dani Fernández, que recalca que
la saturació de visitants els caps
de setmana ha arribat a uns límits
insostenibles i que s’han de pren-
dre mesures urgents. 
El batlle santestevenc informa

que ja està sobre la taula la pro-
posta de limitar l’accés al Parc Na-
tural, però que s’ha de tenir pre-
sent que la restauració, els hotels
i molts comerços del Montseny
viuen d’aquest turisme desen-
frenat. Per aquest motiu, Fer-
nández considera que s’hauria de

dissenyar un pla que no afecti els
negocis locals: “Per exemple, es
podrien fer les reserves dels res-
taurants per Internet i quan
aquests locals notifiquessin que
tenen l’aforament ple,  començar
a controlar els accessos del parc”,
suggereix. 
“És trist que a altres països els

parcs estiguin controlats i, en
canvi, aquí s’hagi establert la po-
lítica del laissez fare”, assenyala
un dels membres de la Coordi-
nadora per a la Salvaguarda del
Montseny (CSM), Carles Lume-
ras, a Línia Vallès. A ell l’entris-
teix la situació que viuen els
veïns del voltant del parc i li dol
que la natura cada dia quedi
més malmesa a causa d’una man-
ca de regulació. “L’organització
del Parc Natural només promou
posar més autobusos i no s’ado-
na que ningú els agafa i que, a

més, aquests provoquen greus
problemes de circulació a les ca-
rreteres (que són molt estretes).
Estic fart de la història del trans-
port públic com una solució. Per-
què mai ha funcionat ni funcio-
narà”, diu rotundament Lumeras,
que veu com cada cap de setma-
na el pàrquing del costat de l’au-
tobús (Campins) queda quasi
buit mentre totes les carreteres
van plenes de cotxes amuntegats
i mal aparcats. 
Tant Fernández com Lume-

ras coincideixen en el fet que
s’han de posar normes més es-
trictes per entrar al Montseny i
que s’han de crear programes
“més profunds” d’educació i in-
formació, ja que l’incivisme va en
augment i només el bosc i els seus
habitants en paguen les conse-
qüències. Alguns vallesans (que
volen preservar el seu anonimat

i són víctimes d’aquest turisme
massiu) han descrit, a Línia Va-
llès,  la situació amb la qual “so-
breviuen” des que el Montseny
s’ha convertit en el paratge na-
tural de moda. 
“Cada dia traiem almenys

una bossa d’escombraries de casa
nostra, on pots trobar des de
papers i bosses de menjar fins a
ampolles i caques de gos”, diu,
enrabiat, un dels veïns. Un altre
expressa que està “tip” d’haver de
plantar cara a alguns turistes
“incívics” quan detecta que estan
causant d’anys irreversibles al
medi ambient. “N’hi ha molts
que practiquen activitats espor-
tives de motor en zones protegi-
des o il·legals”, detalla.
Amb tot, els montsenyencs

s’han unit sota un mateix clam
que exigeix el retorn de la tran-
quil·litat a les seves vides. 

UnMontseny desbordat
» El Parc Natural ha quedat col·lapsat reiteradament des de la pandèmia per una allau de turistes
» Els veïns de la zona exigeixen polítiques i mesures per frenar l’incivisme i la massificació actual

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL

L’aglomeració de cotxes que va patir el Montseny el cap de setmana passat. Fotos: Twitter (@JMV1714 i @xarxadeparcs)
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La lupa

per @ModernetdeMerda

L’enèsim kleenex

Aquell dia de 2018 van avisar els
mitjans de comunicació i després la
van detenir a casa seva, acusada de
terrorisme i rebel·lió. Li van fer totes
les fotos possibles i van omplir tots els
titulars perquè quedés ben condem-
nada i sentenciada per l’opinió pú-
blica. I a continuació van
confinar-la al seu munici-
pi, sense deixar-la sortir
en cap moment, mentre
els puros treien fum i els
sotabarbes botaven de riu-
re a l’Audiència Nacional.
Un cop inculcada la por

i criminalitzat el moviment, l’Au-
diència Nacional va llençar la joguina
als jutjats catalans. Allà Tamara Car-
rasco va passar a ser acusada simple-
ment de desordres públics. Però els
puros dels jutjats catalans també tre-
ien fum i els seus sotabarbes botaven
tant o més que els de l’Audiència Na-
cional, perquè al mateix temps que li
rebaixaven les acusacions li mantenien

el confinament (el segrest) a Vilade-
cans. Escarni pur.
No ha estat fins aquest mes d’octu-

bre que, finalment, l’han absolt. Més de
dos anys després, del terrorisme s’ha
passat a l’absolució. De la més alta de
les acusacions a la més absoluta de les

llibertats. I, entremig, patiment, asse-
nyalament, difamacions i repressió.
Tot perfectament executat per un

Estat que ni tan sols ha necessitat con-
demnar Carrasco, perquè l’objectiu de
condemnar tota una ideologia ja va que-
dar més que assolit des del primer mo-
ment, el mateix dia que se la detenia. Ha
estat una (altra) operació rodona de
principi a fi. Com ho fou també la dels

CDR i la famosa goma-2. Com ho seran
totes les que vindran en un futur per cri-
minalitzar l’independentisme.
Tamara Carrasco ha estat, en defi-

nitiva, un kleenexmés de l’Estat. Han
utilitzat el seu dolor per intentar mi-
nar un moviment polític, i ara ella i el

seu patiment ja són a la
gran paperera de la re-
pressió espanyola. Una al-
tra vida trencada per l’odi
més arbitrari i, a la vegada,
calculat. Una altra ciuta-
dana independentista per-
seguida per les seves idees.

Un altre èxit d’un Estat que sap que,
a sobre, compta amb el silenci còm-
plice d’una immensa majoria de co-
muns i socialistes, que veuen com les
bales els passen de llarg.
Que trist ser una minoria nacional

en un estat així, que urgent que serà
sempre marxar d’aquest fangar, i qui-
na immensa pena viure en silenci men-
tre els teus veïns i amics viuen amb por.

Una altra vida trencada per un odi arbitrari 
i alhora calculat, una altra independentista

perseguida per les seves idees

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la

seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes so-
cials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure ple-
nament les seves últimes experièn-
cies felices. I perquè l’estimem i la tro-
bem a faltar molt.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La monarquía españo-
la está constitucional-

mente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos ter-
cios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

@apuente

Conèixer una persona
no ens permet saber si

seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret pe-
nal va dirigit a les accions i fets i no con-
tra la persona. A més, sabeu qui més co-
neix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Aprovecho que el 12
de octubre también es

el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes despla-
zados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratan-
do como a una colonia.

@CarlaVall@MRubirola @jonathanmartinz

Els semàfors

Lazora
Una granollerina s’enfronta per primer
cop a la història contra el fons voltor 

Lazora (propietari de dos immobles a la
ciutat). La demanda que ha interposat
la veïna denuncia que el seu contracte 
té 10 clàusules “abusives i il·legals”.

pàgina 8

BM Granollers
El sènior femení del club comença

aquest cap de setmana una nova aven-
tura europea. El BMG jugarà la segona
ronda de l’European Cup contra l’Alava-
rium portuguès, amb els dos partits en-
tre demà i diumenge al Palau d’Esports.

pàgina 20

Aj. de Sant Fost
Entre altres punts de l’ordre del dia, en
el darrer Ple municipal es va votar a fa-
vor de l’adhesió de Sant Fost al Pacte de
Teguise. D’aquesta manera, la vila es
compromet a lluitar de forma activa
contra el maltractament dels animals.

pàgina 14
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L’aigua, pública o privada? 
El debat torna a la comarca1

2
ERC Mollet, sobre l’absolució: 
“Reconeix el dret a criticar”

Absolts els càrrecs d’ERC Mollet 
d’injúries i calúmnies a Monràs

Els estalvis, per ajudar la gent

Lluitem contra l’estigma

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

A la crisi profunda en què està
immers l’estat espanyol, s’hi ha
afegit la de la Comunitat de
Madrid, de bracet amb l’Ajun-
tament de la capital espanyola.
Una crisi no tan sols sanitària
amb la Covid-19, sinó també
social i econòmica, de la qual
no saben com sortir.
La presidenta de la Comu-

nitat de Madrid no fa cas del
govern espanyol ni de les reco-
manacions que li fan els ex-
perts en matèria sanitària (per
a més inri, el ministre de Sani-
tat és català, només faltaria!).
Serà imputada per rebel·lió?
Díaz Ayuso està entestada a re-
petir contínuament que el go-
vern comunista li té mania,
que la volen destronar, que no
es tracta d’una qüestió sanità-
ria sinó política, i es va fent la

De Madrid al cielo
per Jordi Lleal

víctima del malèfic govern
espanyol que la vol destro-
nar. Algú recorda allò de: “El
virus no entén de territoris”.
Serà que, com diuen els ex-
perts,  la forma de contenir
l’expansió és encerclant les
zones de més propagació del
virus, no?  
Si aquesta actitud i deter-

minació l’hagués presa el
president Quim Torra, tot
l’espanyolisme li haguera
saltat a la jugular, titllant-lo
de moltes coses, menys de
bonic. 
És molt dur dir-ho, però

sembla que la senyora Díaz
Ayuso està fent tot el possible
perquè molts madrilenys se’n
vagin cap al cel, i això no els
farà gens de gràcia als pa-
rents i amics dels finats.
El govern espanyol ha ti-

rat pel dret, declarant l’estat
d’alarma, per saltar-se l’im-
pediment dels jutges, i ara la
presidenta i els seus acòlits
ploriquegen perquè se’ls
aplica el 155 d’amagatotis.
No es van queixar pas quan
es va aplicar a Catalunya, oi? 
“De Madrid al cielo”.

Quina pena de política!

Les millors
perles

Bierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les op-
cions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les elec-
cions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha

obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

Un nen d’11 anys acaba detingut després de robar un au-
tobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia

van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resul-
tar ferit i tot va quedar en un ensurt.

Torturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat

denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat al-
menys quatre presos d’aquesta manera.

Sembla que les restriccions imposades a Madrid pel coro-
navirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola

fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

Fulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un super-
mercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,

qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospi-
tós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

A les xarxes

@fgarriga: La directiva del Barça, que sos-
pita de butlletes falsificades, no ha presen-
tat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.

@jordimunozm: Les classes de la universi-
tat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#LaUniversitatACasa

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en queda-
ven 60.000 i el 1531, només 600.

#DiaDeLaHispanitat #TotPerEvitarLaMoció
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Granollers

SOCIETAT4En ple confinament, el
14 de maig, Línia Vallès informa-
va que Lazora estava rapinyant sig-
natures de contractes als seus in-
quilins de Granollers. Aquest fons
voltor del grup Azora, que controla
els immobles del número 317 del
carrer Girona i el 26 de Frederic
Mompou, va aprofitar l’estat d’a-
larma per coaccionar els veïns
perquè acceptessin l’última reno-
vació contractual (que consistia en
una pujada del lloguer en alguns
casos superior al 80% i unes con-
dicions diferents durant els tres pri-
mers anys). 
És per això que Sílvia Torres,

una de les veïnes afectades, ha in-
terposat, amb el suport del Sindi-
cat de Llogaters i els advocats del
Col·lectiu Ronda, la primera de-
manda per “clàusules abusives” en
un contracte de lloguer contra
aquest fons voltor (que és el tercer
propietari de pisos de lloguer a Es-
panya). “El pas que fem ara mar-
carà un precedent i se’n podran be-

neficiar milers de famílies a l’Estat”,
ha assegurat la portaveu del sin-
dicat, Marta Ill. 
Torres fa quatre anys que viu

en un pis de 50 metres quadrats
(que inicialment era propietat de
Sòlvia). Quan se li va acabar el con-
tracte el desembre de l’any passat
va rebre un burofax d’Azora im-
posant-li les noves condicions, en
les quals hi havia una pujada de
preu inclosa, passant de 385 euros

a 897 euros al mes, segons ha ex-
plicat ella mateixa. Des del col·lec-
tiu i el sindicat asseguren que en
aquest document hi ha 10 clàusu-
les “il·legals”, segons les quals, per
exemple, Torres no pot reclamar
en cas que hi hagi un problema
amb els subministraments i el
preu del pis s’incrementarà al cap
de tres anys, sense “cap raó de ser”
i per “eludir la llei que prohibeix les
actualitzacions per sobre de l’IPC”. 

Alguns dels afectats pel fons voltor Lazora. Foto: Arxiu/Aj. de Granollers

David contra Goliat: una veïna
denuncia un fons voltor

» Una granollerina ha interposat la primera demanda contra Lazora
» La veïna denuncia 10 clàusules abusives i “il·legals” al seu contracte 

Gabriel Rufián presenta 
el seu nou llibre a Granollers

POLÍTICA4El portaveu d’ERC al
Congrés dels Diputats, Gabriel
Rufián, va presentar el seu nou lli-
bre El 15M facha. Ideas para un
futuro en disputa,de la col·lecció
Temas de hoy de Planeta, a la sala
Tarafa de Granollers divendres
passat. El llibre recull un seguit de
reflexions que va escriure el re-
publicà durant els 94 dies que va
estar confinat a Madrid.
La presentació va estar mo-

derada per Zainab Tamara, mem-
bre del Jovent Republicà, i per la
portaveu granollerina d’ERC, Nú-
ria Maynou. Durant la presenta-

ció, Rufián va lamentar el fracàs de
les esquerres a l’hora d’interpel·lar
la gent més desfavorida. “Arriben
a pensar que Vox són dels seus”,
va dir. En aquest sentit, va afegir
que “el parlamentarisme català no
és del tot conscient de què ens es-
pera amb el feixisme”. 
“Avui hem passat una bona es-

tona amb Gabriel Rufián i Zainab
Tamara parlant de la república
que volem construir. Una repú-
blica de totes, diversa i amb jus-
tícia social. On posem la vida al
centre”, piulava, després de l’ac-
te, la mateixa Maynou. 

Roca Umbert s’omple
d’intimitats massa públiques  
CULTURA4Ahir aterrava a Gra-
nollers Panòramic, el festival de ci-
nema i fotografia que celebra el
Museu Roca Umbert, el qual om-
plirà les seves sales d’exposicions,
pel·lícules i tallers que tractaran so-
bre l’‘extimitat’, és a dir, sobre to-
tes les fronteres d’aquelles inti-
mitats que deixen de ser secretes
o privades i es converteixen en pú-
bliques, així com de la necessitat
de compartir i de conviure amb la
por de ser vigilats i controlats so-

cialment. Les exposicions que
acollirà Roca Umbert són Time on
quaaludes and red wine, d’Anna
Galí; Transitional, de Jacqui Ba-
rrowcliffe; No surrender, de Jean-
Matthieu Gosselin; Tell me your
truth, d’Enric Montes i Ivan Fe-
rreres; #Panoramic-fromhome,
projecció col·lectiva; Las muertes
chiquitas, de Mireia Sallarès; L’ex-
timitat a la literatura, exposició
documental; i Càpsula de confort,
de Daniel G. Andújar.

Món |Un perruquer granollerí guanya un premi  internacional
El director creatiu de la perruqueria granollerina Xavier Arcarons Perruquers 

ha sigut guanyador en la categoria Cut & Colour dels International Visionary Awards.
Aquest és un dels certàmens de perruqueria creativa amb més prestigi internacional.

CALAMARSADA4L’aspecte dels carrers de Granollers aquest di-
mecres era aquest: blancs com si hagués nevat. Va caure una in-
tensa tempesta amb calamarsa. Foto: Twitter (@antiradarcatala)
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ERC Mollet, sobre l’absolució:
“Reconeix el dret a criticar”

POLÍTICA4“Demanem unes
disculpes públiques pel tracte re-
but”, ha exigit el portaveu d’Ara
Mollet ERC-MES, Oriol López,
durant la roda de premsa pos-
tsentència d’aquest dimarts. 
Tant ell com l’expresident

de la secció d’ERC a Mollet, Al-
bert Biescas, han estat absolts
d’un presumpte delicte d’injúries
i calúmnies contra l’alcalde Jo-
sep Monràs (PSC). En aquest
sentit, López ha volgut remarcar
que la sentència, en la qual se ci-
ten informacions periodístiques
de Línia Vallès, reconeix, “i molt
clarament”, el dret que té l’opo-
sició política de fer la seva feina

i “de criticar allò que creguem
convenient”. Dit això, ha recla-
mat que s’expliqui “com està la
cassació dels danys i perjudicis
que ha demanat Eurocat” pel cas
de la Vinyota i que es trobi una
solució per al conflicte amb la co-
munitat musulmana Al Huda pel
seu nou local.
Per la seva banda, des del

PSC molletà han manifestat que
acaten la sentència però que no
la comparteixen. “Creiem que cal
una profunda reflexió en el si
d’ERC Mollet perquè la seva
forma de fer política despectiva,
persecutòria i des de l’odi no por-
ta enlloc”, argumenten. 

SOCIETAT4“En una ciutat man-
cada de recursos, amb pocs ser-
veis i molt contaminada s’han de
fer polítiques d’habitatge, no ma-
crobarris”, afirma amb indigna-
ció el portaveu de la CUP de Mo-
llet i un dels membres de la nova
Plataforma Salvem el Calderí,
Txus Carrasco, a Línia Vallès.  
La Plataforma Salvem el Cal-

derí ha nascut per aturar “les
successives amenaces d’agressió
que de la mà de l’especulació i les
administracions posen en perill la
integritat del nostre medi natural
i de la nostra qualitat de vida”. En
aquest cas es tracta de la cons-
trucció d’un nou barri a l’última
zona agrícola que queda sense
edificar a Mollet (30 hectàrees de
conreus enmig de polígons in-
dustrials). Aquest projecte va ti-
rar endavant amb els vots a favor
de l’equip de govern (PSC i Po-
dem) i de Ciutadans, sense es-
coltar altres opinions ni plante-
jaments externs, el passat juliol. 

Carrasco considera que no té
cap sentit construir 4.000 habi-
tatges a Mollet quan a la ciutat hi
ha actualment una gran quanti-
tat d’edificis i pisos buits. 
És per això que des de la Plata-

forma Salvem el Calderí lluitaran a
escala comarcal, supracomarcal i lo-
cal per canviar el futur d’aquest te-
rreny. Aquest és un dels pocs espais
verds que queda a la ciutat i, a més,
segons la nova plataforma no ofe-

reix condicions per viure-hi amb
qualitat:  “És  altament inundable
i registra les xifres més altes de con-
taminació del municipi”.  
Aquesta setmana, des de la

Plataforma Salvem el Calderí
han donat el tret de sortida a una
sèrie d’accions que es portaran a
terme per defensar aquest espai
agrícola amb una senyalització de
tota la zona advertint que es trac-
ta d’un terreny inundable. 

Un dels cartells que ha penjat la Plataforma Salvem el Calderí. Foto: PSEC

Neix una plataforma per aturar
el macrobarri del Calderí

» Critiquen que construir en aquesta zona ataca l’espai verd molletà
» Els impulsors ja han emprès accions per aturar la urbanització

Una tertúlia de dibuixants per
homenatjar el ninotaire Fer

CULTURA4El Museu Abelló va
celebrar ahir al vespre un acte
d’homenatge al ninotaire molletà
Josep Antoni Fernández, cone-
gut com a Fer, que ens va deixar
el passat mes de setembre.  
Sota el títol Homenatge a

Fer, els assistents van poder
gaudir d’una taula rodona mo-
derada pel periodista Iu Forn
amb la participació de diversos
dibuixants que van ser amics i
companys de Fer: Kap (Jaume

Capdevila, que alhora és el co-
missari de l’exposició sobre Fer),
Kim (Joaquim Aubert), Joma
(Josep Maria Rius) i Ant (An-
thony Garner).
L’acte va servir per recordar

el popular dibuixant, que va ve-
nir de petit amb la seva família
a viure a Mollet. La tertúlia va
posar en relleu anècdotes de la
vida personal del ninotaire i
també va fer un recorregut per la
seva trajectòria professional. 

Parcs |Desmantellen el pipicà del Parc de Plana i Lledó     
Des d’Espai Gos han informat que l’Ajuntament de la ciutat ha desmuntat la zona 
d’esbarjo per a gossos que hi havia al parc del costat del cementiri. Des de l’entitat 

animalista demanen que es torni a instal·lar el dispensador de recollida d’excrements. 

La polèmica taxa de residus
es discutirà al ple d’octubre

POLÍTICA4Fa més de sis mesos
que Mollet en Comú posa el crit
al cel per la pujada del 13,4% de
la taxa de residus que ha patit la
ciutat. Però la setmana passada
Podem (que forma part de l’equip
de govern conjuntament amb el
PSC) va atorgar-se el mèrit de la
proposta de l’executiu municipal
de congelar aquesta quota de
cara a l’any que ve i també d’ha-
ver trobat una possible solució al
problema: aplicar una tarificació
social a la taxa. És a dir, des de la
formació lila han proposat que el
pagament d’aquest rebut es reguli

en funció de la renda que perce-
ben els molletans. 
Sigui com sigui, aquesta lluita

fa temps que la reivindica Mollet
en Comú, especialment pel que fa
a l’enfocament social que es vol do-
nar a les quotes, amb l’aplicació de
la tarificació. És per això que du-
rant el ple d’octubre Mollet en
Comú serà “molt exigent amb les
formes i la informació que es fa-
ciliti sobre les ordenances fiscals”.
“Els fets de l’any passat (increment
de la taxa de residus) fan que
afrontem aquest ple amb des-
confiança”, diu Marina Escribano.  
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Adeu definitiu a l’skate park
de la plaça d’Espanya

URBANISME4S’acaben les mà-
giques piruetes que fan els es-
portistes amb les seves taules. El
soroll de les caigudes que repi-
quen contra l’skate park. I les
nits de xivarri sobre rodes. 
El consistori paretà ha tancat

definitivament aquest equipa-
ment esportiu de la plaça d’Es-
panya per motius de seguretat,
ja que l’estructura d’aquest ska-
te park es trobava en mal estat.
Des de l’Ajuntament informen
que s’ha decidit tancar aquesta
instal·lació perquè el primer tri-
mestre del 2021 ja començaran

les obres de remodelació per
transformar aquesta plaça. 
En aquest sentit, la setmana

passada Línia Vallès explicava la
trobada informativa que va or-
ganitzar l’Ajuntament a princi-
pis de mes per tal de donar a co-
nèixer l’actuació que es vol fer en
aquest espai. De fet, per inclou-
re el màxim de millores possibles
a la futura plaça d’Espanya, l’A-
juntament ha obert un formulari
on els veïns poden fer propostes
i suggeriments al projecte. S’hi
pot participar fins dilluns vi-
nent, dia 19 d’octubre. 

SOCIETAT4Parets ha anunciat la
inauguració d’un punt LGTBI+ al
Casal de Joves Cal Jardiner. Avui
a les cinc de la tarda tindrà lloc la
presentació d’aquest nou espai, a
càrrec del batlle paretà, Jordi Se-
guer, la regidora de Feminisme,
LGTBI i Transversalitats, Kènia
Domènech, i la primera tinenta
d’alcaldia, Casandra García.
Fa uns mesos, la regidora d’I-

gualtat de Gènere i LGTBI de
Granollers, Maria del Mar Sán-
chez, lamentava, en un reportat-
ge de Línia Vallès sobre la lluita

LGTBI  al Vallès Oriental, que a la
comarca no hi havia “entitats ni as-
sociacions pròpies”. Sánchez des-
tacava que s’estava fent molta fei-
na institucional, però que hi ha
“poc rebombori de base”. 

En aquest sentit, Dolça Valle, la
presidenta de la primera associa-
ció LGTBI que hi va haver a la co-
marca (Associació LGTBI Parets),
actualment inactiva, contradiu la
teoria de Sánchez sobre la inacti-
vitat ciutadana. “Segurament ara
amb Jordi Seguer i Kènia Domè-
nech a l’equip de govern paretà les
coses han canviat, però quan hi ha-

via d’alcalde Sergi Mingote la nos-
tra associació no va rebre cap
mena de suport”, recorda Valle a
Línia Vallès, explicant que du-
rant el temps que ella va estar al
capdavant de l’associació va sentir
“molt poca participació del poble
amb el moviment” i que ningú els
estava ajudant a créixer, “ni tan sols
l’Ajuntament” d’aquell moment. 

La bandera irisada onejant a Parets. Foto: Ajuntament de Parets 

Parets inaugura un punt LGTBI
al Casal de Joves Cal Jardiner

“Quan hi havia Mingote
la nostra associació no
va rebre cap mena de
suport”, diu Dolça Valle

Equipaments | Reobre el poliesportiu Joaquim Rodríguez Oliver
Aquest dimarts el poliesportiu municipal de Parets Joaquim Rodríguez Oliver 

ha reprès la seva activitat habitual després que s’hagi canviat el paviment de la pista 
per un de més resistent als impactes (fet de polivinil clorur plastificat).
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Més mesures de prevenció de
la Covid als parcs municipals
MARTORELLES4Des de prin-
cipis d’aquesta setmana, el go-
vern municipal de Martorelles
ha reforçat la normativa de pre-
venció del coronavirus en els
parcs i les zones verdes de la vila.
Les noves recomanacions

aconsellen que no s’accedeixi al
parc si ja hi ha un nombre im-
portant de nens i nenes (és el
principal canvi respecte del que
es va dir el mes de juny, quan es
va poder fer la reobertura d’a-
quests espais després del confi-

nament) i, de la mateixa mane-
ra, que es limiti el seu temps
d’estada.
El que roman invariable són

les indicacions als més menuts,
els usuaris dels parcs, que han de
seguir tenint cura de la higiene
de les seves mans, mantenint la
distància de seguretat amb els al-
tres infants, evitant el contacte fí-
sic, i l’ús obligatori de la masca-
reta per als majors de 6 anys.
També s’aconsella evitar menjar
i beure en els espais de joc. 

SANT FOST4Votació unànime.
Tots els partits representats al
Ple van votar a favor del punt de
l’ordre del dia que vol canviar el
Reglament Orgànic Municipal
(ROM) i fer que totes les sub-
vencions que els partits polítics
del poble rebin d’ara en enda-
vant siguin públiques.
Alberto Bastida, de Sant Fost

en Comú Podem, va dir que
amb aquest canvi es complirà la
normativa de la Generalitat de
Garantia del Dret a l’Accés a la
Informació Pública (GAIP),
mentre que des de l’oposició, l’e-
xalcaldessa Montserrat Sanmartí
va dir que el seu grup (Inde-
pendents Units per Sant Fost) li

dona suport “perquè no tenim
cap problema en què es publi-

quin totes les subvencions i
aportacions als grups municipals
i a tota mena d’entitats i perso-
nes” i va demanar que en el
pròxim Ple s’informi de totes les
despeses del mandat anterior.

MÉS MOCIONS
La Sessió Plenària mensual tam-
bé va servir perquè el poble s’ad-
hereixi al Pacte de Teguise con-
tra el maltractament animal (com
ja han fet altres municipis de la
comarca, com Mollet i Montme-

ló), es va votar una moció de re-
buig a la inhabilitació de Quim
Torra per part del Tribunal Su-
prem (amb l’abstenció d’IUSF) i
també es va donar suport a un
text de la Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública del Baix Va-
llès per dotar l’Atenció Primària
dels mitjans necessaris.
En canvi, no va tirar enda-

vant el punt proposat pels co-
muns per recuperar i protegir el
pou de glaç i l’ermita de Sant Ce-
brià de Cabanyes.

El Ple es va celebrar dimarts passat. Foto: Aj. de Sant Fost

Les subvencions que rebin 
els partits seran públiques

Martorelles | S’ajorna la caminada contra el càncer
Davant la situació generada per la pandèmia, i seguint les recomanacions de la
Generalitat, Martorelles ha decidit ajornar la 5a caminada nocturna contra el
càncer de mama fins al divendres 13 de novembre a la mateixa hora (20h).

El Ple també va servir
perquè Sant Fost se sumi
a un pacte contra el
maltractament animal

Un cartell informatiu en un dels parcs del poble. Foto: Aj. de Martorelles
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Montmeló | Montornès

Can Dotras recupera 
la seva funció de centre de dia
MONTMELÓ4Des de finals de la
setmana passada la residència
Can Dotras ha recuperat també
la seva funció de centre de dia,
un cop s’han acabat les obres que
s’han fet a les instal·lacions de l’e-
difici per adaptar-se a les noves
normatives de seguretat.
Can Dotras va interrompre el

servei de centre de dia fa uns set
mesos, quan va esclatar la pan-
dèmia, perquè el centre de dia
compartia espai amb la resi-
dència de gent gran.

Les obres, que han tingut
un pressupost de 30.000 euros,
han servit per crear nous espais
a l’interior de l’edifici, millorar-
ne la ventilació, fer dos banys i
condicionar diferents sales com
la d’infermeria.
Mentre han durat els treballs

els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment han fet un seguiment als
usuaris del centre de dia i els van
oferir serveis alternatius, com
serveis d’atenció domiciliària i
àpats a domicili, entre altres.

MONTORNÈS4La setmana pas-
sada es va presentar pública-
ment l’acord que els ajunta-
ments de Montornès i Vallro-
manes han signat per tirar en-
davant, de forma conjunta, les
reformes que necessita el Castell
de Sant Miquel.
El batlle José A. Montero i el

seu homòleg de Vallromanes,
David Ricart, van signar el do-
cument que certifica que els dos
municipis es comprometen a
assumir les despeses del Pla Di-
rector de recuperació. Els res-
ponsables de patrimoni dels dos
consistoris, Mercè Jiménez per
part montornesenca i Jordi Ma-

daula per la de Vallromanes,
també van ser a l’acte celebrat di-
mecres passat a la vila. 

El compromís entre els dos
governs municipals estipula que
Montornès assumirà el 85% del
cost real efectiu, mentre que el
15% restant ho farà Vallromanes.
Aquesta partició s’ha fet en fun-
ció dels veïns que viuen en ca-
dascun dels dos municipis.
De la mateixa manera, es

crearà una comissió de segui-
ment encarregada d’estar a so-

bre de les obres, resoldre els
problemes que puguin aparèixer
i aprovar les liquidacions de
despeses assolides en corres-
pondència al percentatge de par-
ticipació acordat.
L’acord entre Montornès i

Vallromanes té una vigència de
quatre anys, però els governs
deixen oberta la porta a am-
pliar-lo quatre més.

Els batlles de Vallromanes i Montornès. Foto: Aj. de Montornès

Front comú per recuperar 
el Castell de Sant Miquel

Montornès assumirà 
la part principal 
de les despeses 
de la reforma, un 85%

Una imatge d’arxiu de la residència. Foto: Aj. de Montmeló

Montornès | Un veí troba un projectil al carrer
La unitat dels TEDAX dels Mossos va haver d’intervenir abans-d’ahir a
la vila després que un veí avisés que havia trobat un projectil al costat
d’un contenidor. Tot fa pensar que és de l’època de la Guerra Civil.
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La Llagosta |Santa Perpètua

‘Stolpersteine’ per recordar 
les víctimes del nazisme

SANTA PERPÈTUA4Josep Ro-
vira, Projecte Forns i Francisco
Sabaté ja tenen un record etern
al seu poble. La tarda de dijous
passat Santa Perpètua es va su-
mar a les ciutats i els pobles que
homenatgen els assassinats als
camps de concentració i d’ex-
termini nazis, acte emmarcat
en les Jornades Europees de
Patrimoni (JEP).
Així, al passeig de la Florida

es va instal·lar una stolpersteine
(pedra per ensopegar, en ale-
many) en record a Forns, que va
tenir un paper actiu en la vida

política del poble. Sabaté ja té
una d’aquestes llambordes a
Castellar, mentre que a Sabadell
n’hi ha una que recorda Rovira.
Durant el parlament, l’alcal-

dessa Isabel Garcia va dir que la
col·locació de la stolpersteineser-
veix per “contribuir a mantenir
viva la memòria història, reivin-
dicar valors com la solidaritat, la
tolerància, la convivència, els
drets humans i la vida”. La jove de
Forns, Francesca Bermúdez, va
fer una ofrena floral a la llam-
borda i va expressar la gratitud de
la família per l’homenatge.

LA LLAGOSTA4A finals de la
setmana passada, el govern es-
panyol, la Generalitat i el Port de
Barcelona van signar el protocol
que fa que els organismes i l’ens
impulsin les noves infraestruc-
tures i planifiquin el nus logístic
de l’àrea de Barcelona. A la pràc-
tica, aquest document contem-
pla la construcció de la nova
estació intermodal de merca-
deries que s’ha d’instal·lar a la
Llagosta. Aquesta estació ha de
jugar un paper clau en el trans-
port de mercaderies per terra
fins a les terminals portuàries de
la capital del país.
Durant la trobada, el minis-

tre de Foment, José Luis Ábalos,

va mostrar la seva satisfacció per
desbloquejar una infraestruc-

tura que convertirà el Port de
Barcelona en “el node logístic
més avançat del sud d’Europa”.
En la mateixa línia, l’alcalde

de la Llagosta, Óscar Sierra, con-
sidera que és positiu per al poble
la signatura d’aquest conveni i va-
lora que “ara hi hagi cordialitat i
treball per aconseguir un objec-
tiu comú, que es recuperi una re-
lació entre l’estat i la Generalitat
que amb el govern del PP no es
donava”. De la mateixa manera,
Sierra confia que aquest protocol
es traslladi en un pla concret

que beneficiï el municipi, fent
possible que veïns del poble pu-
guin trobar feina a l’estació.
La creació d’aquesta nova in-

fraestructura, de retruc, tindria
una derivada a la comarca: l’e-
liminació de l’actual estació de
mercaderies de Granollers.
Aquest, de fet, és el desig del go-
vern de Josep Mayoral (i de ve-
ïns i entitats de la capital), que
de forma repetida en els darrers
anys ha expressat la seva vo-
luntat de tancar-la i traslladar-
la a la Llagosta.

L’estació de mercaderies de la Llagosta. Foto: Aj. de la Llagosta

Pas endavant per construir
l’estació intermodal 

La Llagosta |Nadal parla d’un dels seus llibres
L’escriptor gironí Rafel Nadal va ser el primer convidat de la nova 

temporada de la biblioteca de la Llagosta. Nadal va participar 
en una xerrada al voltant del seu llibre El fill de l’italià.

La infraestructura serà
clau per al trànsit de
mercaderies per terra
fins al Port de Barcelona

Un moment de l’acte d’homenatge. Foto: Twitter (@EsquerraSPM)
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LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment i la Fundació Mercè Fon-
tanilles han arribat a un acord
per reconvertir el projecte de
Can Santa Digna, al barri de Lle-
rona, en una residència per a
gent gran (amb 35 places) i un
centre de dia (20 més).
En un primer moment, el

projecte preveia un espai d’aco-
llida per a famílies en situació de
risc d’exclusió social i per a me-
nors no acompanyats.

Can Santa Digna
serà un centre 
de dia i residència

CANOVELLES4Activa el comerç
a Canovelles és el nom de la
nova campanya impulsada per
l’Ajuntament i l’associació Co-
merç Actiu que vol ajudar a re-
activar l’economia local.
Entre altres accions, se sor-

tejaran vals de compra (per un
valor total de 1.500 euros) entre
tothom qui compri a les 55 bo-
tigues participants durant aquest
mes. Els comerços també faran
promocions i descomptes.

En marxa una
nova campanya
pel comerç local

LLIÇÀ D’AMUNT4L'Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha anunciat
aquesta setmana que està aca-
bant les obres del nou camí per
a vianants que unirà els barris de
Ca l’Esteper i Ca l’Artigues.
La inversió total de les obres

ha estats d’uns 35.000 euros i la
voluntat del govern municipal és
que sigui la primera d’una sèrie
d’inversions per millorar la mo-
bilitat interna a peu.

Recta final de les
obres per al nou
camí de vianants

CULTURA4Demà a les vuit del
vespre, la companyia Estampa-
des representarà l’espectacle de
dansa aèria Far al davant del te-
atre de la Garriga. Les entrades
són gratuïtes, però cal reservar-
les al web de l’equipament.
El públic haurà de netejar-se

les mans amb el gel hidroalco-
hòlic i portar la mascareta durant
tota la representació. Cal arribar
entre 15 i 30 minuts abans que
comenci l’espectacle.

Un espectacle
de dansa aèria
arriba a la Garriga

L’AMETLLA4En el marc de les
Tertúlies literàries que organit-
zen la Biblioteca i l’Ateneu Cin-
gles de Bertí, a partir de dos
quarts de sis d’aquesta tarda es
farà la presentació del llibre A l’a-
mic escocès, de l’escriptor de
Tremp Maria Barbal.
La Sala Polivalent serà l’es-

cenari d’aquest acte literari, que
també es podrà seguir en direc-
te, via streaming, al canal de
YouTube de l’Ajuntament.

Maria Barbal
presenta el llibre
‘A l'amic escocès’

CARDEDEU4Demà es posarà
en marxa a Cardedeu un nou
mercat d’artesans, creadors i
moda sostenible que es farà cada
dues setmanes.
La plaça Flors de Maig, a to-

car de l’església, serà l’escenari
on es col·locaran les paradetes
(una dotzena) entre les 10 del
matí i les 2 del migdia. La pro-
posta està oberta a artesans lo-
cals i dels pobles del voltant.

Neix un mercat
quizenal de 
moda sostenible

SALUT4El tancament de bars i
restaurants i el retorn de les me-
sures restrictives anunciades
abans-d’ahir per part dels res-
ponsables de Salut de la Genera-
litat deixen clar que ens trobem
en un moment d’alt risc d’ex-
pansió del coronavirus.
De fet, observant el mapa es

pot veure que a gairebé totes les
ciutats i pobles del Vallès Orien-
tal el risc és o bé alt o bé molt alt.
Únicament els municipis amb
menys veïns com Vallgorguina,
Tagamanent, Figaró-Montmany,
Santa Eulàlia de Ronçana, Fogars
de Montclús i Vilalba-Sasserra
poden dir que de moment no te-
nen unes xifres de possible rebrot
preocupants.
A Granollers, per exemple,

l’índex de risc frega els 750 punts,
mentre que les dades acumulades
de diagnosticats en els últims 14
dies són de més de 450 casos per
cada 100.000 habitants.
Les dades de possible rebrot

a Mollet encara són més elevades.
El risc supera els 900 punts, tot
i que la incidència acumulada de
casos en les darreres dues set-

manes és inferior a la de Grano-
llers, amb 358 casos per cada
100.000 habitants.
Altres municipis importants,

com Sant Celoni (encara que el
Baix Montseny és possiblement
la subcomarca menys castiga-
da), les Franqueses, Parets, Cal-
des, Cardedeu i Canovelles tam-
bé presenten risc alt o molt alt.

ELS INGRESSATS CREIXEN
Tant és així que la Fundació
Privada Hospital Asil de Grano-

llers ha informat que ja té 50 po-
sitius ingressats, un terç més
que la setmana passada.
L’Hospital de Mollet, en can-

vi, ha comunicat que segueix en
la mateixa situació d’estabilitat
que va experimentar la setmana
passada, amb 15 persones in-
gressades per coronavirus.
Per la seva banda, a l’Hospi-

tal de Sant Celoni hi ha, a hores
d’ara, 20 persones ingressades
per Covid-19, vuit casos més
que fa una setmana.

Una imatge d’arxiu de l’Hospital de Granollers. Foto: Arxiu

El risc de rebrot és entre alt 
i molt alt a gairebé tot el Vallès

80 anys de l’afusellament de
Companys: el Vallès el recorda
MEMÒRIA HISTÒRICA4Ahir va
ser el 80è aniversari de l’afuse-
llament de Lluís Companys, 123è
president de la Generalitat, per
ordres del règim franquista. Ajun-
taments de tot el país han volgut
retre homenatge a la seva figura
i el Vallès no va ser cap excepció.
Granollers, Parets (on gover-

na Esquerra Republicana, partit
de Companys), Les Franqueses i
els regidors d’ERC, de Junts per
Catalunya, de la CUP i alguns dels

Comuns van celebrar actes (de
petit format, condicionats per
les restriccions sanitàries de la
pandèmia) i van tenir paraules de
record per al president.
El primer gran acte en me-

mòria de Companys es va cele-
brar abans-d’ahir al Palau de la
Generalitat, mentre que ahir al
matí també es va fer la tradicio-
nal ofrena floral al Fossar de la
Pedrera, al Cementiri de Mont-
juïc de Barcelona.

Coronavirus | Brot en una residència de Lliçà de Vall
Una trentena d’usuaris de la residència per a gent gran Bonavista de Lliçà de

Vall han hagut de ser traslladats a un altre centre després d’haver donat positiu
per coronavirus. L’origen del brot podria ser un treballador asimptomàtic.
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El BM Granollers debuta 
a l’European Cup al Palau

La Tercera Divisió i el futbol
sala femení es posen en marxa
FUTBOL4L’EC Granollers, el
CD la Concòrdia i el CN Caldes
són els clubs que no estan afec-
tats per la decisió d’aturar, durant
dues setmanes, totes les compe-
ticions organitzades per la Fe-
deració Catalana de Futbol, ja
que tant la Tercera Divisió de fut-
bol masculí com la Segona Divi-
sió nacional de futbol sala feme-
nina són competència de la Fe-
deració Espanyola (RFEF).

El sorteig havia decidit que els
de Jose Solivelles descansessin
en la primera data del campionat,
de manera que tindran una set-
mana més per preparar l’estrena,
diumenge de la setmana que ve
a casa contra el Cerdanyola.
Les calderines, per la seva

banda, debutaran demà a la tar-
da a Castelldefels, mentre que les
llagostenques rebran la Penya
Esplugues B demà al Turó.

L’EBAarrenca, mentre que 
les lligues catalanes encara no
BÀSQUET4Aquest cap de set-
mana havia de ser el de l’inici de
les competicions de bàsquet per
a tots els equips de la comarca...
i finalment només ho serà per a
alguns, els que juguen a EBA.
Així, el CB Mollet, el CB Gra-

nollers i el CB Lliçà d’Amunt co-
mençaran el curs, mentre que tots
els equips masculins i femenins
(absoluts i de base) que juguen en
lligues organitzades per la Fede-

ració Catalana hauran d’espe-
rar, com a mínim, 15 dies per co-
mençar la temporada 2020-21,
tot i que podran seguir entrenant.
Demà a les sis de la tarda es

posaran en marxa els lliçanencs
al grup C-2 amb un partit a casa
contra el SESE. Granollers i Mo-
llet, al grup C-3, jugaran el primer
partit lluny de casa; el CBG s’es-
trenarà a Saragossa, mentre que
els molletans jugaran a Mataró.

Natació | El CN Granollers torna a Primera Divisió
Objectiu assolit. L’equip de natació del CN Granollers va ser un dels protagonistes
de la Copa Catalana de Clubs Absoluta, recuperant la categoria de Primera Divisió
perduda el curs passat. Només el CN Lleida va ser millor que els granollerins.

Doble cita de l’Eurogranollers al
Palau d’Esports. El sènior femení
de Robert Cuesta jugarà els dos
primers partits de l’European
Cup a casa contra l’Alavarium
Love Tiles d’Aveiro (Portugal),
campió de la lliga del seu país en
les temporades 2012-13, 2013-14
i 2014-15. La segona ronda de la
competició es jugarà íntegra-
ment a la ciutat, amb el primer
partit demà a dos quarts de set
de la tarda (que es podrà seguir
en directe per Esport3) i el segon
l’endemà a partir de les sis.
L’equip buscarà la classifi-

cació per a la tercera ronda de la
Cup, l’última abans que comen-
cin les eliminatòries pel títol. El
Rocasa Gran Canaria és l’altre re-
presentant de la lliga femenina
espanyola, mentre que alguns
dels candidats en aquesta fase de
la competició són el Naira Nis de

Sèrbia, l’HC Real d’Ucraïna,
l’Spono Eagles de Suïssa i el
KHF Istogu kosovar.

EL MASCULÍ, CONFINAT
Per altra banda, dimarts passat
el club va anunciar que ha sol·li-
citat l’ajornament del partit que
el sènior masculí havia de jugar
avui a tres quarts de nou de la nit
al Palau d’Esports contra el Pu-
erto Sagunto. L’endemà va rebre
la resposta afirmativa per part
del Comitè de Competició.

La petició es va fer després
que el Balonmán Cangas, darrer
rival dels d’Antonio Rama (el
BMG va guanyar 23-33), comu-
niqués el mateix dimarts el posi-
tiu de dos dels jugadors de la seva
primera plantilla, després de les
corresponents proves PCR.La re-
acció del BMG, després de con-
sultar el Servei Català de la Sa-
lut, ha estat confinar durant 10
dies els 19 membres de l’equip
(tant jugadors com tècnics i
staff) que van viatjar a Galícia. 

Les de Robert Cuesta tornen a competició continental. Foto: BM Morvedre

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Polèmica | El sector de la restauració recorrerà el tancament
“No podem més”. Aquest és el clam unànime del sector de la restauració, que ha rebut

com un gerro d’aigua freda el nou tancament. El Gremi de Restauració i la Federació Ca-
talana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals ho portaran als tribunals.

ACN4El Govern va confirmar
aquest dimecres que tanca bars
i restaurants i imposa noves res-
triccions d'aforament a comerços
i actes culturals per frenar els
contagis de coronavirus. Com
havia avançat l'ACN, l'executiu
redueix al 30% l'aforament al co-
merç i als mercats, obliga a sus-
pendre congressos, convencions
i fires, tanca sales de jocs i bingos
i limita les activitats esportives als
gimnasos. 
Bars i restaurants tancaran 15

dies però podran oferir produc-
tes per emportar-se o servei a do-
micili, amb els restaurants dels
hotels restringits únicament als
hostes. Als espectacles culturals,
l'aforament serà del 50%. El Go-
vern demana limitar la mobilitat
fora del domicili i els contactes
socials. Les mesures entraran
en vigor aquest mateix divendres
si el TSJC ho avala.

“Cal actuar avui per evitar un
confinament total en les pròxi-
mes setmanes”, va assegurar en
roda de premsa el vicepresident
amb funcions de president, Pere
Aragonès. “La salut és el més im-
portant”, va afegir, remarcant
que cal actuar “amb contundèn-
cia” per evitar “de totes-totes” un
nou confinament. Aragonès va
dir que el Govern és conscient
que pren “decisions difícils” amb
conseqüències econòmiques i
socials però va remarcar que
són “del tot imprescindibles per
fer front a la primera envestida de
la segona onada de la pandèmia”.

DECISIÓ “DOLOROSA”
El Govern admet que el tanca-
ment de bars i restaurants és una
mesura “dolorosa” i “difícil” per
al sector de la restauració, però
creu que és “l'única forma de ta-
llar d'arrel un espai on la ciuta-

dania es relaxa en excés i contri-
bueix a la propagació de la pan-
dèmia”, va detallar Aragonès.
“És una mesura dolorosa, ho sa-
bem, però ens comprometem a
prendre mesures per acompan-
yar el sector”, va insistir.

En aquest sentit, la Genera-
litat ja ha anunciat que donarà
ajuts directes per als bars i res-
taurants que es veuen obligats a
tancar durant 15 dies amb una
dotació inicial de 40 milions
d'euros. A més, les empreses

afectades també podran optar a
una línia extraordinària d’avals
per cobrir necessitats a curt ter-
mini a partir dels 12.000 euros i
es modificarà el codi civil per aju-
dar amb els lloguers dels negocis
d'establiments tancats.

15dies sense bars ni restaurants
» El Govern ordena el tancament del sector de la restauració durant dues setmanes per frenar el virus

» Anuncia ajuts directes dotats amb 40 milions d’euros i una línia d’avals per compensar la mesura

Bars i restaurants hauran de tancar durant 15 dies i només podran oferir servei per emportar-se. Foto: ACN

Esports

Comerç
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4El servei T’Ajudem de la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari onlineper fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i
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La Sandra és professora d’institut al ba-
rri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de pro-
fessor a la universitat, però no acaba d’e-
namorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Viu en línia

Llibres

El càstig
Guillem Sala

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’es-
tima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veu-
re el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

De dol
Queralt Riera

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la tau-
la les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb discipli-
nes com el cinema, el teatre o la dansa.

Música

Akelarre de Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va co-
mençar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de brui-
xeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.

Pelis i sèries

Akelarre
Pablo Agüero

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als

visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la

impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’ani-

mació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el pri-
mer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de

Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.  

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la músi-

ca liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exi-

tós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al ci-
nema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper

a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de

repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama

de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts

per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’es-

trenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompan-
ya Tom Holland, que també protagonitzarà el

film juntament amb Antonio Banderas.

M A R K  W A H L B E R G

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor de Hollywood i cantant
Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006 

Famosos

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona
‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

Expectació
La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha 

estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ZINC

Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos 
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

FERRO

VITAMINA D

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

i SALUT

Els dies són més curts, les fulles comencen a caure dels ar-
bres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de

temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un cons-
tipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.

Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Ali-
mentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels ali-
ments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la ma-
duixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

Una dieta contra els refredats

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja, 
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres

Les claus

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló, 
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà, 
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous
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