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El sector de la restauració paga el rebrot del virus

Els plats trencats
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“Només puc dir que amb aquestes
mesures ens acabaran matant a
tots”. Són paraules, a Línia Vallès,
del propietari del restaurant Tres
Roses (Parets), Orlando Garaz,
fent referència a les últimes deci-
sions del Govern, el qual ha tancat
els bars i restaurants i ha imposat
noves restriccions d’aforament
als comerços i als actes culturals
per tal de frenar els contagis de co-
ronavirus entre la població cata-
lana. Garaz lamenta que s’hagi dei-
xat els restauradors tan desem-
parats. “Amb les comandes a do-
micili no cobrim ni un 30% de les
nostres despeses”, assegura. 
El propietari del restaurant

Naltrus (Granollers), Josep No-

gués, també assenyala que, de
moment, la venda a domicili li està
provocant més costos que benefi-
cis. “Entre que t’has d’anunciar per
promocionar aquest nou servei i
que has de comprar tot el material
necessari per portar-lo a terme
(tuppers, forquilles i bosses), aca-
bes sense caixa”, diu Nogués, que
entén que els restaurants i locals
d’oci hagin de tancar per lluitar
contra la pandèmia però l’entris-
teix l’abandonament institucio-
nal que està patint el tercer sector. 
Francisco Herrero, que re-

genta El Cubo del Tapeo (un con-
corregut bar de platets molletà que
des d’aquesta setmana és a la pla-
taforma de menjar per emportar
Just Eat), explica que s’ha plan-
tejat tancar definitivament el res-
taurant de cara al públic. “No po-
dem aguantar més aquesta conya:
ara obriu, ara tanqueu, ara torneu

a obrir i després tanqueu. Un ne-
goci com el nostre no pot passar-
se més de quinze dies parat i tot
apunta que aquesta nova restric-
ció va per llarg”, afirma. 
Per la seva banda, Maximilià

Larriba, amo del restaurant de ba-
rri Pavepic (Granollers), torna a
fer èmfasi en la qüestió del men-
jar per emportar: “Ens han venut
el menjar a domicili com una
solució per als nostres negocis,
però la veritat és que la nostra fac-
turació amb aquest servei dismi-
nueix molt. Ara mateix, només es-
tem treballant gràcies als clients
habituals. I no és suficient. Com
tampoc ho són les ajudes de
menys de 2.000 euros que ens
han donat”, relata. Larriba criti-
ca que des del Govern s’hagin
ofert unes ajudes per cobrir la fac-
turació perduda que oscil·len en-
tre els 1.000 i els 1.500 euros.

“Amb això no podem cobrir ni un
mes de lloguer”, ironitza. 

“NECESSITEM AJUDES”
Abel Gil, responsable del Bar la
Plaça, un dels establiments més
cèntrics de Mollet on les famílies
s’asseien a passar la tarda mentre
veien els fills jugar, coincideix
amb l’opinió de Larriba. “Haurem
de superar la crisi perquè no ens
queda més remei. El problema és
que no sabem com fer-ho. Neces-
sitem ajudes per cobrir els costos
fixos perquè el que ingressem en
aquests moments amb prou feines
ens permet pagar el sou dels tre-
balladors”, argumenta. 
A l’angoixa dels restauradors

vallesans també s’han afegit les as-
sociacions de comerciants locals.
Com explica la presidenta de l’en-
titat de comerciants Gran Centre,
Laura Sabatés, el tancament dels

bars i restaurants incideix direc-
tament en la vida social i comer-
cial de la ciutat. “Esperem que pu-
guin apujar les persianes aviat per-
què darrere d’ells caurem tots en
efecte domino”, augura Sabatés. 
Aquesta setmana Pimec ha

donat a conèixer unes xifres esfe-
reïdores. Des de la patronal han
calculat que l’impacte d’aquests
quinze dies sense activitat als
bars i restaurants vallesans su-
posarà una pèrdua de 26,6 milions
d’euros a la comarca. És per això
que tant el consistori granollerí
com el de Mollet han engegat ac-
cions per donar suport a l’hosta-
leria i que el Gremi d’Hostaleria
del Vallès Oriental ha emès un co-
municat en el qual manifesta la
seva “oposició” al tancament, con-
siderant que produirà “pèrdues
irreparables” i la desaparició d’un
25% dels locals vallesans. 

“Pèrdues irreparables”
» Diversos restauradors vallesans lamenten la manca d’ajudes i la desprotecció institucional  

» Pimec ha xifrat que el nou tancament de la restauració a la comarca costarà 26,6 milions d’euros  

Un restaurador recollint les cadires del seu negoci després de la notícia del tancament. Foto: Xavier Pi/ACN

Júlia Gamissans
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Situació de l’Hospital
del Mar a 19 d’octubre:

La Unitat 70, tancada. El
78% de la nostra UCI ja són pacients de
Covid-19. 163 pacients a urgències.
Més de 40 superen les 24 hores a una
camilla. El més antic supera les 170 ho-
res. Els passadissos plens de gent gran,
molts d’ells sospites serioses de Covid.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la Facultat de Cièn-
cies de la Comunica-

ció de la Universitat Au-
tònoma de BARCELONA, en una as-
signatura virtual, una professora aca-
ba de dir: “Voy a cambiar al castellano,
que no me acordaba que estaba ha-
blando en catalán”. No tinc paraules. No
entenc res.

@ferrsitoo

No puc estar contenta
amb la sentència. Con-

demnen els meus com-
panys per permetre el debat de dues
lleis que jo vaig signar i entrar a regis-
tre. Ells, desobediència, i Carme For-
cadell, onze anys de presó. La parciali-
tat de la justícia és aquí. 

[El TSJC ha absolt Mireia Boya]

Tancar els bars aplana-
rà la corba de contagis.

Ok. Però això ho ha de
pagar en exclusiva el cambrer del bar
del costat de la feina o l’autònom del
bar de la plaça, mentre la propietat del
local els continuarà cobrant el lloguer;
el banc el préstec de la reforma i En-
desa la llum?

@abelcaldera@yeyaboya@UrgenPSMar

La lupa

per Food Service Institute

Una reflexión más seria

El indiscriminado “cierre usted ma-
ñana su restaurante” merece una re-
flexión más seria.
Por un lado, habría que explicar las

medidas. ¿Por qué las medidas adop-
tadas para restringir o cerrar los ba-
res y restaurantes son distintas en las
diferentes zonas de Espa-
ña? ¿No sería lógico adop-
tar un patrón común y ob-
jetivo ante las restriccio-
nes? 
¿Por qué las medidas

adoptadas para restringir o
cerrar bares y restaurantes
son distintas en los diferentes países
de Europa o del mundo? ¿No sería ló-
gico armonizar? ¿Para qué es la CEE?
¿Desarrollo de políticas comunes? 
¿Puede echarse el candado de un día

para otro a toda la actividad económi-
ca de un sector? ¿Es legítimo el derec-

ho a impedir la actividad económica sin
unos criterios objetivos y a su vez
adoptados por la comunidad? Y, en caso
de ser así, ¿no debería argumentarse
con datos objetivos? 
¿Está demostrado que la hostele-

ría sea un vehículo especialmente ne-

fasto en la propagación de la Covid-19,
por encima de otras ofertas comer-
ciales? Si hay información que lo ava-
le, muéstrese. Y si no, genérese. 
¿Es lo mismo una terraza que un

local interior sin ventilar? Frente a la
radicalidad de las medidas de cierre...

¿no debería haber una gradación de
las limitaciones en función de las
condiciones básicas del local? 
Por otro lado, antes de decidir, habría

que estudiar las consecuencias para
evaluar también cómo hacerles frente... 
¿A cuántos negocios (directa o indi-

rectamente) afecta el cierre?
¿Podrán resistir? Restau-
rantes, bares, proveedores...
Muchos, muchísimos. 
¿A cuántos trabajado-

res y empresarios afecta?
Autónomos, empresarios y
trabajadores... Muchos,

muchísimos. 
Medidas como la tomada por la ad-

ministración catalana requieren más
explicaciones y más respuestas. 
El desarrollo de una actividad eco-

nómica no puede limitarse arbitra-
riamente.

¿Está demostrado que la hostelería sea 
un vehículo especialmente nefasto 
en la propagación de la Covid-19?

Els semàfors

PAH de Granollers
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de Granollers ha aconseguit aturar
el desnonament de la família de la Nadia
aquesta setmana. Els afectats viuen en un
pis de la gestora Haya Real Estate, que 
treballa per a diversos fons voltors.

pàgina 8

Aj. de Parets
Parets ha inaugurat un nou punt LGTBI+
al Casal de Joves Cal Jardiner amb l’ob-
jectiu de donar visibilitat a la diversitat
sexual, afectiva i de gènere. També 

pretén oferir un espai de cures a aquest
col·lectiu, força oblidat a la comarca.

pàgina 12

Estela i Edurne Gómez
Les joves martorellesenques han aconse-
guir classificar-se per a la fase mundial

del Dance World Cup, que es disputarà a
Roma l’estiu que ve. S’estan formant a 
l’Studio Danza Maestre de Montornès i

estudien a l’escola Simeó Rabasa del poble.
pàgina 14
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Envaïts: l’allau de visitants 
col·lapsa el Montseny1

2
El risc de brot segueix disparat 
a Mollet: ja supera els 1.100 punts

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

El risc de brot s’enfila fins 
als 900 punts a Mollet i Granollers

L’Hospital de Granollers fa passos 
endavant per tractar el càncer

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.

Les millors
perles

La propietària del restaurant El Mordisco, ubicat a l’Eixample, ex-
plicava dissabte a RAC1que no pensava obeir les ordres de la
Generalitat i que obriria el local perquè era molt segur: hi té una

màquina anti contagis que filtra un 99% de les partícules. El mateix
dia, la Guàrdia Urbana va sancionar l’empresària, obligant-la a tancar.

Kurt. Aquest és el nom de la nova estrella de l’aplicació de
moda entre la generació Z, TikTok. Els seus balls hipnòtics
han aconseguit captivar els usuaris de la plataforma i ja

compta amb quatre milions de seguidors que no es perden cap
ni un dels seus vídeos. I, per cert, és un gat.

El noi sense cervell. És la història que ha explicat l’expert en bio-
medicina Daniel Pellicer: el neuròleg John Lorber va fer una ra-
diografia a un universitari i va comprovar que, en comptes de

tenir massa cerebral, tenia un líquid. Tot i això, el jove era plenament
funcional. “És realment necessari el cervell?”, es va preguntar Lorber.

Ha perdut el 80% de facturació pel coronavirus, però es
nega a fer fora els seus treballadors. És la decisió de l’An-
tonio, el propietari d’un restaurant de Vallecas. “Aquí han

comprat set pisos, han nascut sis nens, i un altre ve de camí... és
molta responsabilitat”, ha dit en declaracions a Antena 3.

Lloguen una grua per veure una amiga malalta de càncer ingres-
sada a l’hospital. Ha passat a l’Argentina, on un grup de dones
s’ha convertit en el millor exemple d’amistat. Com que la Covid-

19 no les deixa visitar la seva amiga hospitalitzada des de fa mesos,
han trobat la manera de veure-la i donar-li suport des de la finestra.

A les xarxes

@adrisantaa: El secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, positiu de Covid-19.
Ho ha confirmat el Departament de Salut
en un comunicat.

@mindundi33: Que algun dels qui de-
fensa la justícia en aquest país m’expliqui
per què ara només multa i inhabilitació,
però a la Carme Forcadell, presó.

#Mesa1-O

@justiciacat: Els negocis afectats per la
Covid-19 podran pagar la meitat del llo-
guer mentre durin les mesures sanitàries.
Locals tancats: 50% del preu. 

#NegocisTancats #ArgimonPositiu

Safata d’entrada

El corró judicial no té aturador,
envesteix contra tot allò que
pugui ser aprofitat per a la
causa de l’independentisme. I
el pitjor és que ho fa amb la
col·laboració d’alguns partits
polítics, de les clavegueres de
l’Estat, de la policia patriòtica,
de mitjans informatius de la ca-
verna, etcètera.
El raper Valtònyc s’exilià

per estar acusat d’injúries a la
corona i exaltació del terro-
risme. Jordi Pesarrodona, tots
recordem la fotografia, amb el
nas de pallasso, al costat d’un
guàrdia civil amb posat seriós,
condemnat a inhabilitació i
multa. L’activista  Tamara Car-
rasco dels CDR, acusada de
terrorisme i rebel·lió i al final
declarada innocent. L’Adrià
Carrasco, exiliat a l’estranger

Causa general contra l’independentisme
per Jordi Lleal

acusat de rebel·lió. Membres
de la Mesa del Parlament,
acusats de desobediència.
Daniel Gallardo, el noi que
es va manifestar a Madrid en
suport al Procés, fa un any
que és a la presó preventiva.
L’operació Judes contra uns
suposats terroristes, pertany-
ents als CDR. Els que van ta-
llar l’autopista a la Junquera.
Els que van ocupar l’estació
de l’AVE a Girona. Els del
Tsunami que van col·lapsar
l’aeroport de Barcelona. La
cúpula d’Interior de la Gene-
ralitat i ara el jutjat d’instruc-

ció 2 de Girona encausa a
cinc comandaments dels
Bombers de la Generalitat
per la manifestació de pro-
testa del dia 2-O!
Tot estudiat i organitzat

per fer por als ciutadans, que
estiguin no només lluitant
per la independència de Ca-
talunya, sinó també per la
defensa dels Drets Humans
fonamentals i, en definitiva,
per la defensa de la demo-
cràcia a Espanya.
Ens avisen: “A qui es mo-

gui per la independència, li
caurà un pal!”
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Granollers

La PAH frena un nou
desnonament d’una família
HABITATGE4A principis d’a-
questa setmana la PAH grano-
llerina advertia, a Línia Vallès,
que aquest dimarts estava pre-
vist el desnonament de la  famí-
lia de la Nadia, una veïna de Gra-
nollers que viu amb el seu marit
i els seus quatre fills.
Finalment, però, la PAH de

Granollers i la Nadia han pogut
celebrar l’aturada d’aquest des-
nonament i l’oferta d’un lloguer
social per part de la propietària,

que permetrà a la família seguir
residint a casa seva. L’habitatge
on viuen pertany a la immobi-
liària Haya Real Estate, promo-
tora que gestiona les propietats
de diferents fons voltors espan-
yols. Segons el portaveu de la
PAH de la ciutat, Paco Merino,
“s’ha viscut una victòria, però ara
és l’hora de lluitar per aconseguir
lloguers socials i defensar la ga-
rantia i el dret que tenen els  ciu-
tadans de viure en una casa”. 

L’opinió veïnal serà clau per
dissenyar el Pacte de Ciutat

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
granollerí ha posat en marxa el
portal Granollers Participa, que
servirà perquè tots els veïns pu-
guin fer les seves aportacions per
desplegar el Pacte de Ciutat. 
Aquest pacte té com a objec-

tiu recuperar el dinamisme i la
vitalitat de Granollers, que s’han
vist greument afectats per la
pandèmia de la Covid-19. El pla
ha estat elaborat pel Consell de
Ciutat i ja compta amb l’adhesió
de més de 250 persones, entitats
i empreses granollerines. El pro-
cés participatiu per nodrir aquest

projecte de propostes s’ha obert
aquest dilluns i es tancarà a fi-
nals de novembre. D’aquesta
manera, els granollerins podran
aportar el seu criteri en cadascun
dels sis eixos que defineixen el
Pacte de Ciutat: fer de Granollers
un lloc saludable i sostenible;
educatiu i cultural; pròsper;
amb valors; de totes les persones
i actualitzat a la realitat digital.
Segons fonts oficials de l’A-

juntament, l’espai web Grano-
llers Participa respon a la ne-
cessitat d’avançar cap a “nous
models de governança”.

EQUIPAMENTS4El conseller
d’Interior, Miquel Sàmper, va
admetre durant la seva visita a
Granollers la setmana passada
que el Parc de Bombers de la ciu-
tat necessita que s’acabin les obres
“de manera ràpida i urgent”.
Sàmper es va comprometre a
traslladar al Govern la necessitat
de condicionar el Parc amb les ac-
tuacions d’urgència que resol-
guin els problemes més greus,
com són les goteres quan plou. 
Ara bé, també va informar

que la reforma completa del Parc
(que està aturada des del mes de
juny) no es reprendrà fins a l’any
vinent, quan hi hagi nou Govern
després de les eleccions del 14 de
febrer. “Ho deixarem tot preparat
perquè la legislatura que ve pugui
acabar les obres i perquè Grano-
llers aconsegueixi tenir el Parc de
Bombers que necessita”, va de-
clarar Sàmper. 
Fa un mes Línia Vallès ex-

plicava que una segona empre-

sa havia renunciat a acabar les
obres d’ampliació del Parc de
Bombers de Granollers. La pro-
motora a qui la Generalitat ha-
via fet la cessió de la continuïtat
de les obres, després de la re-
núncia de la primera companyia
(Grup Soler, que va guanyar la li-
citació en primera instància),
també rebutjava el projecte per
manca de pressupost. 

És per això que els treballa-
dors lamenten que les obres
segueixen inacabades i que han
de conviure en un espai que no
està en plenes condicions. De
fet,  han denunciat en diverses
ocasions que l’equipament es
troba en “risc imminent” a cau-
sa de la precarietat i fins i tot la
UGT ha portat aquest cas a Ins-
pecció de Treball.

La visita del conseller Miquel Sàmper a Granollers. Foto: @miquel_samper

La reforma del Parc de Bombers
haurà d’esperar a l’any vinent

» El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, diu que deixarà el projecte 
sobre la taula i reconeix que el Parc necessita una actuació “urgent”

ERC qüestiona el concurs 
per a la liquidació de l’aigua 
POLÈMICA4La Junta de Govern
Local de Granollers va formalitzar
el passat dimarts 13 d’octubre
l’adjudicació del contracte a l’em-
presa encarregada de liquidar l’ac-
tual concessió del servei municipal
d’abastament d’aigua potable a
la ciutat (a mans de Sorea i que ha
obert un debat a Granollers sobre
la municipalització d’aquest re-
curs). L’empresa que ha guanyat
el concurs públic és PW Advisory
& Capital Services (PWACS). 
Segons el grup municipal

d’ERC, el problema és que aques-
ta gestora ha obtingut el contrac-

te fent ofertes econòmiques molt
inferiors al preu de licitació que ha-
via marcat el consistori granolle-
rí. Aproximadament l’empresa
sol·licitant ha fet una proposta un
50% inferior a la plantejada ini-
cialment. L’Ajuntament grano-
llerí ha acceptat aquesta “baixa te-
merària” perquè l’empresa justi-
fica que no busca “un elevat be-
nefici econòmic”. Des d’ERC,
però, manifesten el seu malestar
amb la decisió i l’atorgament del
negoci a una empresa de la qual,
diuen, “el representat està vincu-
lat  amb el cas de corrupció Lezo”.  

Societat | Tanquen un prostíbul que es mantenia obert
La Policia Local de Granollers ha clausurat aquesta setmana un pis on es prestaven 
serveis sexuals al carrer Francesc Macià de Granollers, malgrat les restriccions per 
la Covid-19. Aquest espai s’anunciava a Internet amb el nom d’FM97 Muñequitas.   
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CORONAVIRUS4El Vallès Orien-
tal s’ha tenyit de color vermell al
mapa que mostra el risc de brot de
coronavirus dels municipis cata-
lans dissenyat per TV3 amb les da-
des del portal Dades Covid de la
Generalitat de Catalunya i el sis-
tema de càlcul utilitzat pel grup de
Recerca BIOCOM-SC de la UPC. 
A Mollet l’índex de risc de

brot fa dies que està per damunt
dels 1.000 punts, cosa que sig-
nifica una elevada possibilitat
d’expansió del virus. A més, la
taxa de reproducció de l’epidè-
mia és superior a 1 i, per tant, es
considera que creix. 
Pel que fa a la resta de la co-

marca, algunes de les poblacions
amb el risc de brot més elevat en
aquests moments són Granollers
(936,89 punts), Parets (928,09
punts), Caldes de Montbui
(1.050,87 punts), Vilanova del
Vallès (1.545,08 punts), Santa
Maria de Martorelles (2.082,58
punts), Martorelles (573,49 punts)
i la Llagosta (445,61 punts). 
De fet, aquestes xifres ja s’han

vist reflectides a les lliteres dels
hospitals vallesans. Des de
l’Hospital de Mollet han informat
que ja tenen més de cinquanta ca-
sos positius ingressats, dels quals
quatre es troben a l’UCI. Aquest
increment ha encès les alarmes
del centre hospitalari, que la set-
mana passada només tenia quin-
ze pacients positius del virus i ara
ja ha registrat tres defuncions a
causa de la Covid-19. 
A l’Hospital de Granollers les

xifres tampoc són esperançado-
res. En aquests moments hi ha 77
ingressats que han donat positius
a les proves PCR fetes al centre
(xifra que duplica els resultats de

fa quinze dies). És per això que
des de la direcció de l’hospital han
fet una crida d’infermeres i tam-
bé han anunciat que preveuen
convertir tota una planta en una
UCI per poder fer front als nous
casos. 
Per últim, a l’Hospital de

Sant Celoni els pacients també
han augmentat amb 15 malalts.
Tots tres centres hospitalaris
han pres mesures per limitar
l’accés de les visites i així dismi-
nuir el risc de propagació del vi-
rus als equipaments.

MÉS MESURES PER PREVENIR
Per la seva banda, des dels ajun-
taments s’han sumat a la imposi-
ció de mesures restrictives per con-
trolar els contagis. En el cas de Mo-
llet, el consistori ha decidit can-
cel·lar el mercat no sedentari i tan-
car els centres cívics i els equipa-
ments culturals de la ciutat amb

l’objectiu de reduir els espais d’in-
teracció social. “Demanem col·la-
boració i compromís per part dels
veïns per reduir la transmissió i
tornar a recuperar la normalitat
com més aviat millor”, han ex-
pressat des del consistori molletà. 
La proposta de tancar els

mercats ambulants també l’ha se-
guit la capital vallesana i les po-
blacions de la Llagosta i Canove-
lles, en les quals els mercats re-
bien molta afluència. És per això,
i per la llei que ha determinat el
tancament temporal de bars i
restaurants, que aquests ajunta-
ments estan donant suport als co-
merciants i marxants locals amb
campanyes de promoció. 
Pel que fa a l’ensenyament,

tots els centres de la comarca es
troben en funcionament, però a
Mollet hi ha 13 escoles amb alum-
nes a casa perquè al seu grup hi
ha hagut un cas positiu. 

A l’Hospital de Mollet ja hi ha més de cinquanta ingressats. Foto: Arxiu 

El risc de brot s’enfila per sobre
dels 1.000 punts a Mollet 

» Ja hi ha més de 140 ingressats per Covid-19 als hospitals vallesans
» Els ajuntaments tanquen mercats i equipaments municipals

Congelar la taxa de residus
costarà uns 300.000 euros

IMPOSTOS4Fa mesos que Mo-
llet en Comú va posar el crit al
cel per la pujada del 13,4% de la
taxa de residus que va patir la
ciutat. És per això que fa dues
setmanes l’executiu municipal
(PSC i Podem) va proposar
congelar aquesta quota de cara
a l’any que ve i també va anun-
ciar una possible solució al
problema: aplicar una tarifica-
ció social a la taxa.
Ara, el govern molletà ha in-

format que congelar-la, am-
pliar les bonificacions fiscals
per arribar a més famílies mo-

lletanes i que l’Ajuntament as-
sumeixi l’increment que ha
aplicat la Generalitat al servei
de residus li suposarà uns
300.000 euros. 
“Prioritzem una fiscalitat

més justa, més verda i on qui té
més, pagui més”, asseguren des
de l’equip de govern. Altres pro-
postes relacionades amb aques-
ta aposta de l’executiu local són
l’actualització dels valors de l’I-
BI per a les grans superfícies i
afavorir la instal·lació d’energies
renovables a les llars per acon-
seguir una ciutat més sostenible.

La Junta de Portaveus 
vol un rei emèrit sense honors
POLÍTICA4La Junta de Porta-
veus de Mollet ha aprovat aquest
dimarts la moció de Mollet en
Comú que exigeix condemnar
l’actuació del rei emèrit Joan
Carles I per la seva implicació en
presumptes casos de corrupció
investigats a Suïssa i per la fugida
als Emirats Àrabs enmig d’un
procés judicial.
Segons la formació local,

aquestes actuacions “confonen
inviolabilitat amb impunitat” i
són “impròpies” d’un sistema de-
mocràtic. És per això que han re-
clamat que es retirin els honors

i tots els privilegis al rei emèrit
i que s’insti el govern espanyol a
constituir una comissió que in-
vestigui els ingressos de Joan
Carles I en concepte de comis-
sions i altres activitats econò-
miques durant tot el seu regnat,
així com que es “reingressi a les
arques públiques tot el patri-
moni aconseguit il·legalment”. 
La moció ha rebut el suport

del grup que l’ha presentat (Mo-
llet en Comú), d’Ara Mollet ERC-
MES, Podemos i Junts per Mo-
llet. El PSC s’ha abstingut i Ciu-
tadans hi ha votat en contra.

Societat |Dos detinguts per robar una escopeta d’un cotxe
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes per robar una escopeta i la seva
munició de l’interior d’un vehicle que es trobava aparcat al camp de tir de Mollet.

Segons la investigació policial, tots dos eren reincidents d’aquest delicte.
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SOCIETAT4“Què significa l’a-
crònim LGBTI+? Sembla que
hàgim de formar part totes de la
mateixa paraula, però hi ha unes
realitats molt diferenciades en
cadascuna d’aquestes lletres”.
Aquesta és una de les preguntes
que va fer-se Damian Cano, tre-
ballador social i terapeuta que
actualment dirigeix els Pisos
Gaia d’FSYC i del Consorci de
Barcelona, durant la xerrada
‘Reflexions pandèmiques sobre
una experiència LGTBI’ que va

servir per inaugurar el nou Punt
LGTBI+ de Parets divendres
passat. 
Cano també va exposar que

l’LGTBI-fòbia és una de les
principals “pandèmies” a la qual
la societat s’està enfrontant ac-

tualment. “Incorporar aquests
Punts és importantíssim i es-
pero que serveixin perquè nin-
gú se senti única, que sàpiga que
té aliades al seu entorn proper”,
va afegir el treballador social,
aplaudint la iniciativa paretana
de comptar amb un espai de tro-
bada que doni visibilitat a
aquest col·lectiu. D’altra banda,

la regidora de Feminisme-
LGTBI i Transversalitats, Kènia
Domènech, va posar èmfasi en
el fet que invertir recursos “i tot
allò que es pugui” en aquest àm-
bit també servirà per arribar a
una igualtat efectiva “amb una
no discriminació i aconseguir
una societat on tothom pugui
viure en igualtat”.

Un moment de la presentació del nou Punt LGTBI+ a Parets. Foto: @JordiSeguer

El nou Punt LGTBI combatrà 
la “pandèmia” de l’homofòbia

Cultura | El Niu d’Art ja té guanyadors 
El Teatre Can Rajoler de la ciutat ha acollit la 33a edició del festival de poesia 
Niu d’Art. En la categoria de rapsodes hi competien 14 participants. El primer 

premi el va guanyar Iosune Arriaran, el segon Marina Alegre i el tercer Jesús Soler. 

“Aquests Punts són
importantíssims”,
assegura el treballador
social Damian Cano 

128 persones confinades als
centres educatius paretans

COVID-194El coronavirus se-
gueix impactant a les escoles
de Parets. Ara mateix hi ha qua-
tre centres educatius paretans
amb grups bombolla confinats:
l’escola privada Acesco, la mu-
nicipal Pau Vila, l’institut La Sí-
nia i el centre concertat Nostra
Senyora de Montserrat. Ahir hi
havia 128 persones confinades
per contacte amb casos positius
entre els catorze centres educa-
tius que hi ha al municipi.
De fet, l’alcalde paretà, Jordi

Seguer, alertava ahir per xarxes so-
cials que el risc de brot de coro-

navirus a la ciutat manté una ten-
dència a l’alça, amb un índex de
risc del 781,76. 
És per això que el consistori

ha establert el tancament dels es-
tabliments d’alimentació a les
21h i ha aturat temporalment
l’activitat dels Casals de Gent
Gran de Ca n’Oms i Asoveen.
Aquestes mesures tenen com a
objectiu reduir el nombre de
contagis i evitar la propagació del
virus entre els paretans. “Eviteu
al màxim els contactes i extre-
meu les mesures d’autoprotec-
ció”, recorda Seguer.
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Martorelles | Sant Fost

Estela i Edurne Gómez,
futures estrelles de la dansa
MARTORELLES4Les germanes
martorellesenques Estela i Edur-
ne Gómez (d’11 i 8 anys, respec-
tivament) s’han classificat per a
la fase mundial del Dance World
Cup, que s’ha de celebrar a
Roma l’estiu de l’any que ve.
Estela i Edurne van aconse-

guir la classificació per a aques-
ta cita en el Campionat d’Espa-
nya, que es va disputar de forma
telemàtica. La germana gran va
va ser la quarta en la modalitat
Solo Show Dance Modern (com-
petint en infantils, una categoria

per sobre de la que li correspon
per edat) i en Solo Modern / Con-
temporani. També competirà en
Duo Modern / Contemporani.
Edurne, per la seva banda, va

proclamar-se campiona estatal
en la final de Trio Jazz / Show
Dance i també va guanyar la pla-
ta en una altra final, la de la mo-
dalitat Solo Jazz / Show Dance,
ambdues en la categoria mini.
Les nenes s’estan formant a

l’Studio Danza Maestre de Mon-
tornès i estudien a l’escola Simeó
Rabasa del poble.

SALUT4Dilluns passat el món
va celebrar el Dia Mundial del
Càncer de Mama i institucions
d’arreu del planeta, com l’Ajun-
tament de Sant Fost, van adhe-
rir-se al clam per millorar les
condicions d’investigació d’a-
questa malaltia. La façana de l’e-
difici consistorial llueix, des de
dilluns passat, un llaç rosa amb
motiu d’aquesta jornada. La
pancarta estarà penjada fins a
aquest diumenge.
Així, Sant Fost s’afegeix a la

iniciativa de la Fundació Onco-

vallès, l’associació comarcal que
ajuda les pacients i les seves fa-
mílies des de diferents punts de
vista, com el mèdic però també
el psicològic, incidint molt en el
benestar mental.

CANVIS DE DATA I SUSPENSIONS
La situació sanitària actual, però,
està obligant a canviar de data o
bé a suspendre alguns actes re-
lacionats amb el Dia Mundial del
Càncer de Mama. D’aquesta ma-
nera, el tradicional sopar anual
organitzat per Oncovallès s’ha
cancel·lat i s’ha reconvertit en un
No sopar solidari, en què vendrà
tiquets cadira i taula zero. En-
guany, l’artista veneçolà establert

a Catalunya Alberto Laporta ha
ofert una de les seves pintures
(una litografia) per a tothom
que compri un tiquet per a
aquesta activitat solidària.
Igualment, la caminada

Mou-te per elles, Martorelles
que s’havia de fer divendres pas-
sat s’ha ajornat. La nova data,
com ja va explicar Línia Vallès la
setmana passada, serà diven-
dres 13 de novembre.

La pancarta penja del balcó de l’Ajuntament. Foto: Aj. de Sant Fost

Sant Fost s’adhereix al Dia
Mundial del Càncer de Mama

Salut | La vacuna de la grip no es fa als CAPs
Martorelles i Sant Fost han comunicat que, per descongestionar els CAPs,
les vacunes de la grip es traslladaran a altres punts. A Martorelles es farà al
Celler de Carrencà, mentre que a Sant Fost serà a Casa Bastinos i Mas Cantí.

El tradicional sopar
organitzat per
Oncovallès s’ha 
hagut de suspendre

Estela, a l’esquerra, i Edurne, a la dreta. Foto: Aj. de Martorelles
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Montmeló | Montornès

Montmeló estrenarà canal 
de WhatsApp el mes que ve

SERVEIS4WhatsApp és una de
les xarxes socials més utilitzades
actualment i l’Ajuntament de
Montmeló vol aprofitar la seva
popularitat per convertir l’apli-
cació en un nou canal de comu-
nicació amb els veïns. 
Per això, el govern municipal

ha anunciat que a partir del mes
que ve posarà en marxa un nou
canal d’informació per als veïns
a través d’aquesta app.
Per tal de donar-se d’alta a

aquest nou servei (que servirà per
fer arribar missatges d’alerta,

avisos, anul·lacions, canvis d’em-
plaçament, informacions d’inte-
rès i d’urgència de tota mena) cal-
drà enviar un missatge amb el
text Vull donar-me d’alta al
whatsapp de l’Ajuntament de
Montmelóper l’aplicació al telè-
fon 677 102 452 i guardar-lo als
contactes del telèfon.
Al marge d’aquest sistema,

Montmeló seguirà amb les vies de
contacte habituals, via telèfon,
correu electrònic, oficina virtual
de tràmits i a les dependències
consistorials.

MONTORNÈS4A finals de la
setmana passada es va conèixer
que, en els pròxims mesos, l’A-
juntament de Montornès co-
mençarà a instal·lar càmeres de
videovigilància al carrer Major i
a algunes de les seves vies adja-
cents, ja que tota aquesta zona ha
de ser per als vianants.
Segons informa Som Mon-

tornès, el consistori vol instal·lar
aquests dispositius en quatre
punts: les cruïlles del carrer Ma-
jor amb Onze de Setembre i
amb la rambla Sant Sadurní, a la
cruïlla de Sant Isidre amb Riu
Mogent i a la confluència del pas-
satge de l’Ajuntament amb Ja-
cint Verdaguer. Aquesta decisió

es pren també perquè el sistema
de pilones instal·lat actualment

està donant problemes, segons
va explicar el regidor de Noves
Tecnologies, Jordi Delgado.
El consistori tindrà contro-

lades les matrícules dels vehicles
que tenen permís per circular
(principalment de veïns i dels
que portin productes a les boti-
gues d’aquesta zona del centre
del poble) i multarà tothom qui
incompleixi la normativa.

Actualment el projecte està
en exposició pública i la intenció
del govern de Jose A. Montero és
contractar l’empresa que s’en-
carregarà de tota la instal·lació
durant el mes que ve. Poste-
riorment, el consistori farà una
campanya informativa per als
veïns i, si els terminis es com-
pleixen, tot podria estar en fun-
cionament el febrer del 2021.

Un dels trams per a vianants del carrer Major. Foto: Google Maps

Càmeres per garantir que el
carrer Major serà per a vianants

Salut | Nova mascareta d’un laboratori de Montornès
L’empresa RS7, que té un laboratori a Montornès, ha posat a la venda una

nova mascareta reutilitzable i antibacteriana. La seva principal característica
és que combina l’efecte antiviral amb la colisina, que destrueix les partícules.

L’Ajuntament ha
d’instal·lar càmeres a
les cruïlles de diferents
carrers de la rodalia

El número que servirà com a canal de comunicació. Foto: Aj. de Montmeló
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La Llagosta |Santa Perpètua

Els impostos pujaran 
una mitjana de l’1,3% el 2021
SANTA PERPÈTUA4Les orde-
nances fiscals de Santa Perpètua
del 2021 pujaran una mitjana de
l’1,3%, segons es va anunciar
en la Sessió Plenària celebrada
dijous de la setmana passada.
L’Impost de Béns Immobles
(IBI) i la taxa de residus seran
dos dels tributs que es modifi-
caran l’any que ve.
El Ple també va servir per de-

rogar les taxes relatives al ce-
mentiri municipal, per la utilit-
zació de la Deixalleria Municipal

i per prestació del servei de
construcció de claveguerons i re-
alització de diferents obres com-
plementàries.
L’alcaldessa Isabel Garcia va

assegurar que aquest augment es
fa per “assegurar un nivell d'in-
gressos municipals suficient per
fer front a la crisi sanitària, eco-
nòmica i social, mantenir uns
serveis de qualitat per als veïns
i poder finançar polítiques socials
i altres serveis amb garanties de
suficiència i qualitat”.

LA LLAGOSTA4A finals del mes
passat l’Ajuntament va fer pú-
bliques les intervencions que la
Policia Local havia fet durant els
primers nou mesos de l’any per
evitar ocupacions de pisos. Llu-
ny de minvar, aquests fets han
continuat marcant l’actualitat i
el debat públic, i el consistori ha
actualitzat les dades publicades
el setembre: en les tres primeres
setmanes d’aquest mes, els
agents han hagut d’intervenir en
sis ocasions més.
En les primeres setmanes

d’octubre, doncs, la Policia Lo-
cal ha evitat les ocupacions de
cinc pisos i una nau industrial al
poble. El consistori apunta que

quatre de les intervencions van
poder fer-se gràcies als avisos

d’altres veïns, mentre que els
operatius de les dues restants
van posar-se en marxa després
de rebre l’avís de les alarmes ins-
tal·lades en els habitatges. L’A-
juntament assegura que ja ha
obert diligències per un pre-
sumpte delicte d’usurpació.
A més, degut a la freqüència

amb la qual els agents es troben
amb situacions d’aquest tipus, la
Policial Local té muntat, de for-

ma permanent, un operatiu es-
pecial i fa seguiment, també pe-
riòdicament, a diferents pisos i
espais que podrien ser ocupats
en el futur.
El consistori va explicar que

en aquest 2020 s’han fet 20 ac-
tuacions per evitar ocupacions
(14 d’aquestes ho han aconse-
guit) i va tornar a donar les grà-
cies per la col·laboració veïnal,
que diu que segueix sent bàsica.

Una imatge d’arxiu de dos agents del cos. Foto: Aj. de la Llagosta

La Policia Local evita sis
ocupacions en tres setmanes

Lleure | Suspeses les activitats lúdiques
Des de dimarts passat estan suspeses les activitats programades
per part de la Xarxa Municipal de Centres Cívics. Igualment,
no es faran les cites previstes per a la gent gran de la vila.

L’Ajuntament assegura
que enguany s’han fet
20 actuacions policials
contra ocupacions
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SALUT4Per tal de doblar la
seva producció de plasma, Gri-
fols ha anunciat recentment que
crearà una nova planta d’im-
munoglobulines en uns terrenys
a Lliçà de Vall.
Es calcula que actualment

produeix uns 15 milions de litres
a l’any, mentre que gràcies a
aquesta nova planta, en un ter-
mini no superior a sis anys po-
drà duplicar-lo gairebé, arri-
bant als 28 milions de litres.

Grifols crearà 
una nova planta
a Lliçà de Vall

SERVEIS4Aquesta setmana, l’A-
juntament de Lliçà d’Amunt ha
publicat les concessions d’ajuts
per comprar material per al curs
escolar que està en marxa des de
fa unes setmanes i també per pa-
gar les sortides que els alumnes
facin durant els pròxims mesos.
En total, el consistori hi des-

tinarà uns 11.500 euros que ser-
viran per ajudar 135 peticions
del total de 243 que el consisto-
ri havia rebut.

11.500 euros en
beques escolars 
a Lliçà d’Amunt

LA GARRIGA4Dissabte de la
setmana que ve serà l’últim dia
hàbil en el qual es podrà visitar
la mostra El meu nom és Calo-
triton i només visc al Mont-
seny!, una exposició que vol
presentar, de forma divulgativa,
els valors del tritó del Montseny,
la seva conservació, la seva pro-
blemàtica i les solucions que
proposa el projecte Life Tritó
Montseny.

Recta final de la
mostra del tritó
del Montseny

LES FRANQUESES4Salvem Co-
rró d'Amunt posa en marxa
aquesta tarda unes jornades per
repensar el territori. La primera
activitat serà la xerrada Sosteni-
bilitat territorial, el paper de
l'agropaisatge, a càrrec de Mar-
tí Boada, geògraf, doctor en Cièn-
cies Ambientals per la UB, in-
vestigador i divulgador científic.
El cicle s’allargarà fins a finals

del mes de novembre amb dife-
rents activitats més.

Unes jornades
per repensar 
el territori

CANOVELLES4On vas Moby
Dick?, una proposta del Centre
de Titelles de Lleida, serà la pri-
mera proposta cultural de la
temporada de tardor al Teatre
Auditori Can Palots. 
La representació es posarà en

marxa demà a les 6 de la tarda i,
com és habitual, serà amb afo-
rament reduït, respectant la dis-
tància de seguretat entre seients
i l’obligació de portar la masca-
reta en tot moment.

Can Palots aixeca
el teló amb una
obra de titelles

TRADICIÓ4Quan falten poc més
de dos mesos per a la Cavalcada
de Reis, l’Ajuntament de l’A-
metlla ha posat en marxa el pro-
cés de cerca de patges reials.
Els requisits per acompanyar

Ses Majestats el dia 5 de gener de
l’any que ve és ser major d'edat
i viure al poble. Tothom que
compleixi aquests dos requisits
pot omplir el formulari d’ins-
cripció al portal web municipal.

L’Ametlla
comença la cerca
de patges reials

ACN4La presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Núria Marín,
va anunciar ahir una bateria de
mesures per limitar l'aforament de
vehicles al Parc Natural del Mont-
seny. En primer lloc, el Procicat
aprovarà aquest divendres la li-
mitació dels aforaments al parc, de
manera que es tancaran els ac-
cessos per carretera un cop els
aparcaments estiguin plens. Dins
del Parc Natural del Montseny hi
ha 1.045 places d'aparcament.
Un cop estiguin plenes, un ope-
ratiu conjunt entre Mossos, Agents
Rurals i personal del Parc establirà
controls a les principals carreteres
que hi donen accés. Marín va dei-
xar clar que l'entrada a peu no es
prohibirà i també es garantirà
que els veïns dels municipis pu-
guin accedir-hi. Una altra de les
vies per entrar al parc serà la del
servei de Bus Parc.
Marín va afirmar que “la pan-

dèmia ha fet canviar els costums
de moltes persones i famílies
però no podem permetre que
això afecti el nostre valuós patri-
moni forestal”. “Regularem la ca-
pacitat d'entrada al parc a les

portes del propi parc”, va remar-
car. En concret, les carreteres del
Montseny on s'establiran els con-
trols seran la BV-5301 a Sant Es-
teve de Palautordera i al Brull; la
BV-5114 a Campins; la BV-5115 a
Gualba; i la GIV-5201 a Viladrau.
La nova mesura de regulació

entrarà en vigor aquest cap de set-
mana i la idea és, segons Marín,
“allargar-la en el temps fins que si-
gui necessari”.

MÉS INFORMADORS
Una altra de les mesures que s'ha
pres en els darrers dies és l'aug-
ment del nombre de personal. En
concret, al Montseny hi ha ara
mateix 43 informadors (25 més)
i 12 guardes. El que no es plante-
ja la Diputació a dia d’avui és que
els aparcaments del Parc Natural
siguin de pagament. “Són total-
ment gratuïts i lliures i així se-
guiran”, van assegurar ahir.

Un agent controlant els vehicles aparcats al Montseny. Foto: Agents Rurals  

Els Mossos restringiran 
l’accés en cotxe al Montseny

El Consorci de Residus ajusta
l’augment de les seves tarifes
MEDI AMBIENT4A principis
d’aquesta setmana es va saber
que el Consorci de Residus ajus-
tarà l’augment de les tarifes que
cobra als ajuntaments per “la si-
tuació econòmica actual deriva-
da de la crisi de la Covid-19”, se-
gons va dir el president de l’or-
ganisme, Albert Camps.
A la pràctica, això significa-

rà que cada consistori haurà de
pagar 2,44 euros més durant
l’any 2021, per les inversions

previstes i les despeses com-
promeses.
La decisió es va prendre en la

darrera Sessió Plenària del Con-
sorci de Residus, celebrada di-
marts passat de forma telemàti-
ca, amb un enorme consens, ja
que 48 dels representants van
votar a favor de les noves orde-
nances fiscals. Només va ha-
ver-hi dos vots en contra, men-
tre que els cinc regidors res-
tants van votar en blanc.

Guardons | Busquen emprenedores de la comarca
L’Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals ha ampliat fins

al dia 30 del mes que ve el temps de presentació de candidatures per als premis
que reconeixen les dones vallesanes que impulsin nous projectes empresarials.
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Gairebé de forma paral·lela a la
tornada a la feina del sènior
masculí del BMG, el sènior fe-
mení va anunciar la seva atura-
da per un cas de positiu per co-
ronavirus en la seva plantilla. La
resta de jugadores han de fer-se
ara proves PCR, però l’equip
afronta un confinament de 10
dies que faran que es perdin les
pròximes dues jornades de lliga.
Demà, doncs, serà el primer

partit dels d’Antonio Rama des-
prés de l’aturada forçada per
motius sanitaris. L’equip, que
va tornar als entrenaments
aquesta setmana, viatjarà a Pam-
plona per jugar a dos quarts de
set de la tarda contra un equip
que només ha sumat quatre
punts fins ara a l’ASOBAL, grà-
cies a una victòria i dos empats,
tot i que els navarresos han jugat
un partit menys (cinc) que els
granollerins (sis).

El femení, per la seva banda,
hauria d’haver jugat a la pista de
l’Elche, però la Federació Espa-
nyola haurà de trobar una nova
data per a aquest partit.

LES ILICITANES, RIVALS A EUROPA
Aquest de la lliga, però, no ha de
ser l’únic enfrontament entre
les de Rama i l’equip alacantí. De
fet, l’Elche serà el rival en la ter-
cera ronda de l’European Cup, en
una eliminatòria que ja recupe-

rarà el format tradicional d’un
partit a la pista de cadascun dels
aspirants i que es disputarà du-
rant els caps de setmana del 14 i
15 i 21 i 22 de novembre. La tor-
nada serà al Palau d’Esports.
Les de Robert Cuesta han

accedit a aquesta ronda després
de superar de forma clara l’Ala-
varium de Portugal de forma
clara en una eliminatòria jugada
íntegrament al Palau d’Esports.
El resultat acumulat va ser 31-68.

La plantilla masculina torna a la competició. Foto: BMG

Ara li toca al femení: un cas
positiu fa que el BMG es confini
Pau Arriaga
GRANOLLERS

Futbol | Mor Salvador Monferrer, president d’honor del Mollet
El futbol molletà plora, des de divendres passat, la mort de Salvador Monferrer, president
d’honor del CF Mollet. El dirigent tenia 97 anys i en la seva carrera futbolística, a banda
del club rojo, va jugar al Martinenc i a l’Atlético Aviación, l’actual Atlético de Madrid. 

Tremosa ja és oficialment 
el nou president del Circuit

MOTOR4El conseller d’Empre-
sa i Coneixement de la Generali-
tat de Catalunya, Ramon Tre-
mosa, va ser nomenat oficial-
ment divendres passat nou pre-
sident del Circuit de Barcelona-
Catalunya, després que la Gene-
ralitat el proposés com a candi-
dat fa dues setmanes.
Així doncs, Tremosa pren el

relleu de Maria Teixidor, que ho
va deixar per motius personals. El

conseller haurà de lidiar amb les
fortes crítiques que des de fa
anys reben aquestes instal·la-
cions de motor per ser finançades
amb pressupost públic i ser alta-
ment contaminants.
Esportivament, els reptes

principals que afronta Tremosa
són garantir la continuïtat de les
dues principals competicions de
motor al Circuit, els mundials de
motociclisme i Formula1.

L’EBA arrenca després de 
no jugar-se la primera jornada
BÀSQUET4Tot i que el passat
cap de setmana s’hauria d’haver
posat en marxa la lliga EBA, fi-
nalment els clubs catalans de la
conferència C (la immensa ma-
joria) van convèncer la Federació
Espanyola (FEB) perquè ajor-
nés la disputa de la immensa ma-
joria dels partits.
Així, el CB Mollet, el CB Gra-

nollers i el CB Lliçà d’Amunt co-
mençaran a competir aquest cap
de setmana; els dos equips del

grup C-3, granollerins i molletans,
s’estrenaran demà a casa. El CBG
rebrà el filial de la Penya a un
quart de set, mentre que els de
Josep Maria Marsà es veuran
les cares contra el filial del CB Za-
ragoza a les vuit del vespre.
Els lliçanencs, que formen

part del grup C-2, seran l’únic
equip que debutarà a domicili i
en diumenge. El CBLA es posa-
rà en marxa a Barcelona, a la pis-
ta del CB Roser.

| 20
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L’escriptora i diputada al Parlament de Ca-
talunya Jenn Díaz fa una crida col·lecti-
va a les dones perquè ocupin, d’una ve-
gada per totes, els llocs de poder que tra-
dicionalment se’ls han vetat. Díaz fa una
mirada al passat per recollir les lluites de
les dones per arribar al poder i recorda
que encara queda molt camí, alhora
que fa un clam a passar a l’acció ja.

Llibres

Dona i poder
Jenn Díaz

A partir d’una idea original de Maria Ca-
sellas, Anna Maria Ricart ha adaptat el lli-
bre d’Assumpta Montellà El silenci dels te-
lers. Sota la direcció de Ferran Utzet, Ca-
sellas i Andrea Portella donen vida a la Pi-
lar i la Carme, dues dones que van viure
i treballar tota la vida en una de les colò-
nies tèxtils catalanes de finals del segle XIX.

A la sala El Maldà de Barcelona.

Teatre

El silenci dels telers
Anna Maria Ricart

L’esperit festiu de La Pegatina ha tornat
amb força en el setè àlbum del grup: Dar-
le la vuelta. La banda de Montcada i Rei-
xac presenta en aquest disc una desena
de cançons, entre les quals hi ha col·la-
boracions amb artistes d’estils similars,
com El Kanka o Arnau Griso. En menys de
48 hores, l’àlbum ja havia aconseguit su-
perar els quatre milions de reproduccions.

Música

El 1969 es va celebrar un dels judicis més
populars de la història dels Estats Units.
Es jutjava set activistes pacifistes acusats
de conspirar en contra de la seguretat na-
cional, fet que despertaria diverses pro-
testes socials. Aaron Sorkin, creador d’El
ala oeste de la Casa Blanca, ha tornat a
convèncer públic i crítica amb El juicio de
los 7 de Chicago, estrenada a Netflix.

Pelis i sèries

El juicio de los 7 de Chicago
Aaron Sorkin

Darle la vuelta
La Pegatina

No em sents
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició

‘Nalini Malani. No em sents’  fins al 29 de novembre. En
aquesta mostra, l’artista índia Nalini Malani, guardonada
amb el Premi Joan Miró 2019, presenta una selecció d’o-

bres de tota la seva trajectòria artística, marcada pel
pensament feminista i la denúncia i condemna de la

violència. Les obres de Malani evoquen la vulnerabilitat i
la precarietat de l’existència humana amb una iconogra-
fia personal que beu de mitologies antigues i universals,

amb la justícia social, feminista i ecològica al centre.

Periodista, presentadora de televisió, escriptora i tam-
bé actriu. Tot això és Sandra Barneda (Barcelona,

1975), llicenciada en Periodisme per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i diplomada en Teatre pel

Col·legi de Teatre de Barcelona. Tot i que els últims
anys s’ha convertit en una de les presentadores de re-
ferència dels formats d’entreteniment de Telecinco, al
llarg de les seves dues dècades de carrera professio-
nal ha treballat a programes i mitjans molt diversos,

sobretot de televisió i ràdio. Actualment, està en boca
de tothom per dues qüestions ben diferents: d’una
banda, presenta el reality showde moda a Telecinco,
La isla de las tentaciones; de l’altra, ha estat la finalista

del Premi Planeta 2020 amb la novel·la Un océano
para llegar a ti. Aquesta dualitat ha obert un debat en-
tre els que la critiquen i els que defensen que les dues
facetes professionals són perfectament compatibles:

es pot presentar un reality i ser bona escriptora. 

S A N D R A  B A R N E D A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser periodista i presentadora de TV
Presenta ‘La isla de las tentaciones’ a Telecinco

Famosos

Quedar finalista al Premi Planeta 2020
Amb la novel·la ‘Un océano para llegar a ti’

Moltes crítiques, però molt més suport
Alguns qüestionen que presenti un reality i guanyi el Planeta

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia | Torchlight III
La sèrie Torchlight ja té tercera entrega, un nou videojoc de rol i d’acció 

multijugador. Disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLUM

És molt important mantenir-se actiu i fer exercici físic 
preferiblement a l’exterior durant les hores de llum natural

ABANS DE DORMIR

ACTIVITAT

OCI I DIETA

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

i SALUT

Tot i que la Comissió Europea es va proposar fa dos anys
que el darrer canvi d’hora es fes el 2019, la realitat és que
tindrem canvis d’hora, com a mínim, fins al 2021. Així,

aquest octubre ens hem de tornar a adaptar a l’horari d’hi-
vern, acostumant-nos a veure com el sol surt i es pon una hora
abans, comptant amb menys hores de llum natural a la tarda.
Si bé no es tracta d’una diferència dràstica, el nostre cos nota
el canvi d’hora com si es tractés d’una mena de ‘jet-lag’ lleu,
però triga molt poc a acostumar-s’hi. En el cas d’alguns col·lec-
tius, com els nadons lactants o la gent gran, el temps d’adap-
tació és una mica més llarg. Per a tots els casos, els professors
de la UOC Marta Calderero i Diego Redolar fan un seguit de re-
comanacions per adaptar-se millor i més ràpidament al nou
horari. Cal aprofitar les hores de llum natural, intentant que
ens toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a prop d’una fines-
tra. També s’ha de fer exercici físic i mantenir-se actiu durant el
dia, mentre que, unes hores abans d’anar a dormir, cal fer acti-
vitats relaxants i evitar les pantalles. Com sempre, l’oci amb la
família i amics i una bona alimentació també són clau.

Adaptar-se a l’horari d’hivern

S’han d’aprofitar les hores de llum natural, intentant que ens 
toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a través d’una finestra

Les claus

Cal evitar l’exposició a les pantalles i optar per 
activitats relaxants abans d’anar a dormir

Els experts recorden la importància de seguir una dieta 
saludable i de gaudir del temps d’oci en família i amb amics
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