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“Gol, goool, goool! No la xuta ma-
lament el xaval, eh? Com ha llançat
el penal. Mare meva, mare meva,
Leo Messi. Així, així! Enganyant
Szczesny. Col·locant-lo pràctica-
ment a l’escaire. 0 a 2. Messi sen-
tencia el partit al minut 90. Màgia.
Això és màgia!”, retransmetia un pe-
riodista durant el partit del Juven-
tus-Barça de dimecres. 
Just després d’acabar-se el

partit, una trepidant cançó sona-
va a la televisió. Un esportista
amb passos ferms s’aproximava a
un ring mentre un boxejador l’es-
perava amb mirada amenaçant i
punys abaixats. El ritme frenètic de
la música marcava el canvi de fo-
togrames. Un jugador de futbol
abans de xutar un penal. Un te-

nista colpejant l’últim punt. Una
pilota de bàsquet que marca l’ini-
ci d’un partit. I una persona que no
para d’apostar amb el seu mòbil:
“Ets el que vols ser. Aposta per tu”.  
D’aquesta manera acabava l’a-

nunci d’Sportium, una de les cases
d’apostes més populars entre els
joves. També aquest mateix di-
mecres, el ministre de Consum, Al-
berto Garzón, enviava una carta als
presidents de 25 clubs de futbol es-
panyols (de primera i segona)
perquè eliminin, a finals d’aques-
ta temporada, els contractes de dos
anys que han firmat amb les cases
d’apostes. Però, mentrestant, les
pantalles segueixen omplint-se
d’spots sobre cases d’apostes, que
prometen fer-te ric en només un
clic (en franges horàries permeses). 
“A mi em van robar la vida.

Vaig deixar els estudis, endeutar-
me i, fins i tot, vaig robar joies a la
meva família”, explica el Sergio, un

membre de Jugadors Anònims
que assisteix a les trobades d’a-
questa associació a la Roca del Va-
llès. Ell va enganxar-se al joc a tra-
vés d’una plataformaonlinequan
tenia 17 anys i ha estat jugant fins
fa dos. Ara en té 24 i encara està pa-
gant el deute que li ha deixat la seva
addicció. “Encara m’és difícil no
sentir-me temptat per la publicitat.
S’anuncia cocaïna a la televisió? No,
oi? Doncs és una vergonya que no
pari de promocionar-se un joc
que provoca ansietat i dependèn-
cia com una droga”, diu el Sergio. 

“ACABES AÏLLAT”
Un veí de Parets, el Josep, que
també forma part de Jugadors
Anònims, relata la seva història a
Línia Vallès. “Com amb tot co-
mences de mica en mica. Després
et vas degradant, omples de men-
tides la teva vida i acabes aïllat. Per
sort, he pogut reconduir la meva”,

explica el Josep, que ara té un ne-
goci familiar amb els seus fills i dei-
xa de perdre temps, diners i salut
amb les apostes. 
Tant el Sergio com el Josep es-

tan molt agraïts a Jugadors Anò-
nims. Aquesta associació fa tro-
bades setmanals entre persones
que pateixen o han patit ludopa-
tia. Allà  s’ajuden, s’entenen i s’a-
companyen en el procés que sig-
nifica sortir d’aquesta addició. “És
dur veure com alguns companys
han caigut durant el confinament.
El joc online és molt solitari i
pràctic, ja que pots estar des del
sofà apostant”, comenta el Sergio,
que creu que durant la pandèmia
augmentaran les addiccions al joc
a causa de la soledat. 
Des de Jugadors Anònims

també alerten que cada cop reben
més joves a les seves sessions.
“Ara quasi la meitat del grup té
menys de trenta anys. Tots aquests

nous addictes són fruit dels jocs on-
line”, detalla el Josep. Segons les
dades del segon informe trimestral
del 2020 de la Direcció General
d’Ordenació del Joc, el GGR
(Gross Gaming Revenue) de les
apostes online a l’Estat ha generat
68,15 milions d’euros, sent la se-
gona font d’ingressos del sector del
joc (la primera són els casinos). A
més, des de la Unitat del Joc Pa-
tològic de l’Hospital de Bellvitge re-
corden que “el joc onlinepot ser-
vir per escapar de les emocions ne-
gatives” i adverteixen que els casos
d’addictes entre joves s’han sex-
tuplicat els darrers deu anys. 
És per això que el 6 de no-

vembre se celebrarà a la comarca
la 10a Jornada de la Taula de Sa-
lut Jove, que sota el títol “Video-
jocs i apostes esportives: qui juga
amb qui?” vol fer front a l’impac-
te que generen les apostes online
entre els  joves vallesans. 

Quan t’hi apostes la vida 
» La pandèmia, l’aïllament i la situació de depressió social afavoreixen l’augment de les ludopaties
» Des de Jugadors Anònims adverteixen que ha augmentat el perfil d’addicte de menys de 30 anys

Els casinos tradicionals han perdut pes a favor de les apostes online. Foto: Pexels

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Tornar-la a materialitzar 

Fa uns quants dies, a TV3, la periodista
Núria Orriols preguntava a Laura Borràs
quina era la seva proposta si en les pro-
peres eleccions catalanes l’independen-
tisme supera el 50% dels vots. Borràs va
contestar que, si se supera aquest per-
centatge, “hem de fer que el resultat de
l’1-O es pugui aplicar, que això tingui con-
seqüències polítiques”.
Quan la periodista va repreguntar

per esclarir el significat d’aquestes “con-
seqüències polítiques”, Borràs va res-
pondre que la idea és que tot el ventall
de forces independentistes
“s’agrupi al voltant de fer
efectiu l’1-O”.
Finalment, veient que Or-

riols no quedava convençuda,
va cloure per tercera vegada
l’explicació afirmant que el
que es farà, en definitiva, és
“materialitzar la independència”.
Bé, materialitzar la independència

no vol dir res. Ho sap Borràs, ho sap Or-
riols i, per anar bé, a hores d’ara ho hau-
ríem de saber la resta de catalans. Ma-
terialitzar la independència, avui dia,
només és un concepte més per afegir al
diccionari procés-català, al costat dels
18 mesos, el fer república, o l’obeir el
mandat de l’1 d’octubre. Forma part del
llenguatge que ens ha dut fins aquí en
un context pre-repressiu, quan encara
es creia que ni Espanya s’hi atreviria ni
Europa ho permetria.
Però ara som al 2020. Amb presos

polítics, amb exiliats, amb vora 3.000
represaliats, amb una Europa absent,
amb Operacions Judes, amb Tamares,
amb inexistents taules de diàleg, amb
una Generalitat convertida en una
gestoria, amb tota la classe política obe-
int lleis estatals mentre es recriminen
els uns als altres estar obeint lleis es-
tatals, amb una societat civil desmo-
bilitzada, amb uns Mossos al servei de
l’Estat, amb unes estructures d’estat en-
cara per estructurar-se, amb els lide-
ratges escapçats, amb llibres de tota

mena destapant des de tots els prismes
la realitat d’aquell 2017, amb una visió
clarament autonomista del present
polític, amb uns votants fràgils i es-
carmentats.
I és en aquest context reparador (i

pandèmic) del 2020 quan ens apareix la
primera força política independentista en
prime timea parlar de materialitzar la in-
dependència com si aquests tres anys no
existissin, com si en la situació actual es
pogués materialitzar la independència i,
encara pitjor, com si realment es pre-
tengués materialitzar la independència
en aquests moments.

Fa tres anys que, dia a dia, la realitat
ens vacuna contra el vocabulari d’aquell
2017. Tres anys. Els braços dels inde-
pendentistes són autèntics coladors, des-
prés de tot el que hem viscut. Cada dia,
en cada nova conseqüència de la derro-
ta, una nova dosi de realitat en forma de
detenció, de judici, de dependència eco-
nòmica o de política autonomista ens re-
corda el país que som i la desfeta políti-
ca i emocional en què ens trobem. ¿I en-
cara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com

si tot just esclatés la prima-
vera del 2017?
És ben cert que la re-

pressió ens ha deixat vençuts
emocionalment, i que les
hòsties han estat tan cruels
que convé excusar o relati-
vitzar determinades actituds

dins del supervivent món independen-
tista. Però comencen a fer-se evidents es-
tratègies que no semblen sorgides d’a-
quest estat catatònic, sinó d’un nou intent
d’apropar la ciutadania a aquella falsa re-
alitat de 2017.
No sé si es materialitzarà la indepen-

dència, però el que és evident és que hi ha
voluntat de tornar a materialitzar la idea
que es tornarà a materialitzar la inde-
pendència demà passat. I potser aquest
camí fa (aparentment) menys mal que la
repressió de l’enemic, però acaba destruint
igualment les emocions, les il·lusions i el
compromís de la teva gent.

I encara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com 
si tot just esclatés la primavera del 2017?

Entenc la necessitat
d’aquests confinaments
[de cap de setmana],

però allò d’escoltar les necessitats de la
gent i la nostra salut mental on queda?
Només tancar-nos els caps de setmana,
que és quan “vivim” sense les pressions
laborals, és poc sa mentalment... Po-
dríem buscar alternatives intermèdies? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Recordatorio: las ca-
gadas políticas no nos
eximen a los demás de la

responsabilidad individual, del mis-
mo modo que los comportamientos
poco responsables no eximen a las ins-
tituciones de hacer su fucking trabajo.
Que el falaciómetro va a estallar en am-
bas direcciones.

@17Mn

Mentre discutim pel
toc de queda, hi ha em-
preses amb centenars de

treballadors en espais mal ventilats
que podrien fer teletreball i no en fan.
I no en fan perquè cap govern no els hi
obliga. Això sí, hem evitat els cèle-
bres contagis de la matinada de di-
umenge a dilluns.

Les escoles hem de ro-
mandre obertes, però
cal proveir els docents

de mascaretes i material i, sobretot, fer-
nos PCR perquè no ens contagiem ni
propaguem el virus. Sembla que ningú
es cregui que som treball essencial. Ja
hem començat la setmana set. Ànims,
companys!

@GerardSegu@rgsait@alba_a_c

Els semàfors

Fiscalia
La Fiscalia demana 2 anys de presó per a
una integrant de la PAH de Mollet i set 
persones més de la plataforma a nivell

nacional per un presumpte delicte d’inva-
sió d’un local públic. La PAH considera
“desproporcionada i injusta” l’acusació.  

pàgina 12

Turisme Vallès
Des de fa uns dies, l’organisme ha posat

en marxa un mapa en el qual es pot
consultar els establiments de la comarca
que preparen àpats per emportar o que
permeten que els veïns el vagin a reco-
llir. Una ajuda al sector de la restauració.

pàgina 18

#CuidemnosMontornès
La xarxa de voluntaris i voluntàries va 
fer arribar, fa uns dies, més de 1.600
mascaretes que ha cosit als equips do-

cents i als alumnes de les llars d’infants i
escoles del poble. Les mascaretes són 
de tela de doble capa i es poden rentar. 

pàgina 16
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El risc de brot no baixa 
dels 1.000 punts a Mollet1

2
La història de l’Ana i el José: 
la banca no sempre guanya

Demanen 2 anys de presó 
per a una integrant de la PAH Mollet

L’empadronament a Mollet: 
hi ha “racisme administratiu”?

Velocitat màxima de 30 km/h 
a tots els carrers de Mollet

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
Les millors
perles

Un cotxe policial acaba a l’aigua en una operació contra un 
botellón. Ha passat a Vilanova i la Geltrú, on la policia va anar
a aturar una festa clandestina amb quaranta persones al

port. De cop, quan els agents ja eren fora dels vehicles, un dels cot-
xes es va desfrenar i va acabar precipitant-se a l’aigua.

Dos pingüins han robat un niu d’ous de dues pingüines. I
com ho expliquen els titulars? “Una parella gai de pingü-
ins roba els ous d’una parella de lesbianes per convertir-

se en pares”, ha titulat el mitjà britànic Unilad. Detallen que els
mascles van aprofitar que les femelles estaven despistades.

Un nen de 9 anys que no té internet a casa seva s’acosta cada
dia a l’institut per connectar-se a la xarxa i poder seguir les
classes virtuals. És una imatge colpidora que s’ha vist a Nou

Mèxic, als Estats Units, i s’ha fet viral. Gràcies a això, un usuari commo-
gut per la situació ha pagat la connexió a internet de casa del menor.

Ciutadans ha denunciat que el Govern els fa arribar arxius
amb contrasenyes independentistes. L’agència Efe ha tin-
gut accés a la queixa, que explica que sovint han d’acce-

dir als arxius introduint claus com “presospolítics”, “indepen-
dència” o “república digital”. Pobres.

Aconseguir que els fills mengin sa és una tasca molt difícil i so-
vint pot arribar a ser desesperant. I si no, que li expliquin a la
Lesslie, una mare britànica que ha decidit hipnotitzar la seva

filla de 6 anys, la Jessica, perquè deixi de menjar només nuggetsde
pollastre, l’únic plat que li agrada.

A les xarxes

@aleixcosta7: Pujol, apartat de JxCat per
denúncies d’assetjament sexual. Diputat i
exdirector del mitjà referent a Catalunya.
Vagin passant, que n’hi ha a tot arreu.

@oriolbertrann: Despertar-te un dilluns
amb ressaca emocional, classe online i
amb un confinament de cap de setmana
“sobre la taula”. Va, home, va.

#AMésDelTocDeQueda

@_bdamian: Si el Congreso aprueba la
prolongación del estado de alarma hasta
el 9 de mayo, ¿cuándo nos quitamos este
año el sayo?

#EstatD’Alarma2.0 #EduardPujol

Un altre president de la Genera-
litat ha estat descavalcat del seu
càrrec polític per una via gens
democràtica. Ara ha estat el Molt
Honorable Quim Torra i Pla qui
ha estat apartat del legítim poder
polític mitjançant una mesura
molt poc clara, anomenada in-
habilitació. El més greu del cas és
que una institució administra-
tiva —la JEC— ha maniobrat
perquè una sanció que en qual-
sevol país de l’Europa civilitzada
hauria quedat en una multa, o en
no-res, hagi pogut adreçar-se per
la via judicial i passar al TSJC i el
Tribunal Suprem. Una vegada
més s’ha fet servir la repressió a
través d’una justícia molt poli-
titzada i encara més caducada.
Però atenció, aquesta sentència
encara ha de passar el filtre del
Tribunal Constitucional i de la
Justícia Europea.
No hi ha dubte que Quim

Torra i Pla ha estat un president
molt singular. Va ser nomenat
després de la impossibilitat de fer
president Carles Puigdemont
perquè es trobava (i encara s’hi
troba) a l’exili. Quim Torra ha es-
tat més un intel·lectual que un

Inhabilitació o repressió? 
per Josep Loste 

polític. Una simple pancarta ha
arruïnat el seu mandat. És es-
pecialment greu que el con-
cepte de desobediència a l’Estat
espanyol representi una mena
de delicte, amb mentalitat me-
dieval, com també ho és la se-
dició, que va comportar una
presó molt injusta per als nou
presos polítics catalans. Aquest
delicte d’inhabilitació aplicat a
Quim Torra ha estat definit per
insignes catedràtics de dret pe-
nal i constitucional com una ve-
ritable barbaritat, com una
aberració en majúscules que
podria provocar que la sentèn-
cia fos declarada nul·la de ple
dret. Tot plegat dona més força
a l’argument que l’estat espa-
nyol és una democràcia de molt
baixa qualitat.
El més interessant del man-

dat del president Quim Torra
són les seves darreres reflexions
sobre l’autonomia; en el sentit

que aquest element, que en
principi havia de servir perquè
els catalans poguessin gaudir
de més llibertat i qualitat de
vida, hagi esdevingut un motiu
més per impedir que Catalunya
pogués votar lliurement i deci-
dir el seu esdevenidor col·lectiu.
Cal insistir que sense autono-
mia estaríem molt pitjor (que ja
és difícil), però aquí cal posar de
manifest que en aquests mo-
ments l’autonomia de Catalu-
nya, l’autogovern català, ha es-
tat completament laminat i ha
passat a ser una figura comple-
tament buida de contingut. Ac-
tualment, el marge polític de
Catalunya per autogovernar-se
és pràcticament zero. L’anome-
nada “política autonòmica” ha
passat a ser controlada per una
justícia polititzada, que amb mà
de ferro converteix l’Estatut i el
govern català en un autèntic pa-
per mullat.
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És el director gerent de VOTV
des del primer dia. Amb una
trajectòria professional feta

entre Madrid i Barcelona, què li
van proposar per acabar tornant
a casa?
Se’m va plantejar un projecte molt
professional, fet a la comarca, i era un
repte molt llaminer que em venia
molt de gust. I que tot allò que havia
après durant tants anys ho podia po-
sar al servei de la ciutat. Des del pri-
mer moment vaig rebre tota la con-
fiança i això ho va facilitar encara més.
I al mateix temps vaig poder en-
grescar un seguit de professio-
nals –Clara Armengol (la Sexta), Xavi
Vela i Assutzena Font (TV3)–per po-
sar en marxa un model que no tenia
res a envejar a les grans televisions.

Com era l’escenari televisiu al Vallès
Oriental quan el projecte de VOTV
encara s’estava cuinant?
Granollers feia 20 anys que tenia una
televisió local i, arran de la posada en
marxa de la TDT, va desaparèixer,
cosa que va suposar una gran pèrdua
per a la ciutat. Per això, posar en
marxa una televisió d’abast comarcal
va ser un gran repte professional, te-
nint en compte que calia unir esfor-
ços i que era una aposta col·lectiva de
tots els municipis que acabarien for-
mant part del Consorci. Això sí, no era
la comarca sencera sinó una part, ja
que Mollet liderava un altre projecte
de TDT que abraçava el Baix Vallès.

VOTV no va començar amb una sa-
bata i una espardenya. Des del
primer minut van comptar amb
unes instal·lacions de primer nivell.
Així és, les instal·lacions del Centre Au-
diovisual Roca Umbert de Granollers
han estat l’enveja de la resta de te-
levisions locals de tot el territori. Al
marge de l’equipament, un dels ele-

ments distintius que ens va posar al
capdavant va ser que des del primer
dia l’emissió va ser en format 16:9,
quan TV3 ho feia en aquell moment
en 4:3. Des del primer moment
vam poder fer directes, cosa que ens
va obrir un concepte de televisió
que atrapa l’audiència.

Més enllà de l’equipament, com
van enfocar els continguts?
Amb la Clara Armengol com a cap
d’informatius vam tenir clar que no
volíem fer una televisió per quotes
que, en funció del pressupost que hi
destina cada ajuntament, tingui
més presència en antena, sinó po-
sant els criteris periodístics per davant
de tot. Estic convençut que la per-
manència del model és, en bona
part, gràcies a aquest plantejament
inicial que tants bons fruits està do-
nant per gestionar el Consorci.

Un Consorci on s’integren munici-
pis de tota mena i de diferents co-
lors polítics. Quin és el secret per
mantenir intacte el model més
enllà del periodisme?
Ens sentim orgullosos que malgrat els
canvis polítics que hi ha hagut sem-
pre han cregut amb el projecte. I des
d’aquí voldria felicitar tots els dirigents
polítics que han cregut en aquest
model de televisió. Ho subratllo,
perquè en els inicis es va posar en
dubte la viabilitat del projecte amb
un canvi de govern en una ciutat o
poble. Però els consistoris han cregut
que som un mitjà més del territori i
que som una finestra més per expli-
car allò que passa als municipis.

Sense voler-ho, també, VOTV aca-
ba convertint-se en un arxiu d’i-
matges històriques.
Així és. En aquests anys, els municipis
que formen part de VOTV tenen un
seguit d’imatges d’una gran vàlua,
mentre que la resta no tindran aques-
ta documentació. Sense anar més
lluny, la manifestació del 3-O a Gra-
nollers –dos dies després del refe-

rèndum de l’1-O–, la més multitudi-
nària de la història de la comarca. Hi
vam ser en directe i van ser mo-
ments de gran transcendència. Hi ha
hagut més exemples.

Quins?
Des de VOTV hem universalitzat
l’Escaldàrium –de Caldes de Mont-
bui–, que mai s’havia emès per te-
levisió i ara ja és un clàssic en la pro-
gramació de La Xarxa. Però hi ha fets
puntuals, com fa uns dies oferint les
imatges d’uns aiguats intensos a la
Garriga on l’audiència es va disparar.
En moments així és quan es dona
més sentit a VOTV, perquè érem els
únics que érem allà.

Sent que el seu mitjà, pel sol fet de
ser local, és una escola?
El mite que sempre s’ha dit que la
premsa local exerceix d’escola per a
aquells que acaben fent el salt als
grans mitjans crec que ha desapare-
gut. Actualment, a VOTV la gran ma-
joria de la plantilla treballa amb mol-
ta professionalitat i no té cap intenció
de marxar a cap altra televisió més
gran. Si alguna cosa caracteritza VOTV
és que hem prioritzat la qualitat per
davant de la quantitat i, a conse-
qüència d’aquesta aposta, hem con-
solidat el projecte com un mitjà de re-
ferència informatiu a la comarca.

Són un mitjà de referència, també,
per al circuit de La Xarxa. És un mo-
del d’èxit agrupar totes les televi-
sions locals del país?
Pel que fa als models de televisió,
pràcticament tot està inventat. Ara
bé, la fórmula d’elaborar continguts

propis i compartir-ho conjuntament
amb la resta de televisions locals pú-
bliques i privades és un encert, per-
què s’estableix un engranatge d’un
gran nivell professional. La Xarxa
ens estructura. Ara bé, cada televisió
és autònoma i decideix la seva prò-
pia programació. És aquí on cal apor-
tar la pròpia identitat: continguts
en horaris fixos per fidelitzar l’au-
diència. Hem d’extreure el que pas-
sa arreu i posar-hi la mirada local.

La programació de collita pròpia
la concentren al vespre.
Sí, a partir de les 8 del vespre. Són
quatre hores de programació de
les quals hi ha una hora i mitja nova
cada dia. Els caps de setmana posem
la mirada en l’activitat esportiva. Tot
plegat ens aporta una mitjana de
27.000 telespectadors els dies labo-
rables i que s’eleva fins a 35.000 els
caps de setmana.

Ampliar l’horari de programació
pròpia atrauria més espectadors?
La prioritat és dedicar tots els esforços
i focalitzar-los en una franja que aca-
bi sent potent. La resta d’hores es com-
plementen amb espais de redifusió
i programes de La Xarxa. Hem de ser
conscients que només podem oferir
continguts propis durant una franja
determinada. Pensar en una progra-
mació pròpia tot el dia és impossible
i això pot generar frustracions.

És així per una qüestió pressu-
postària?
També, però no tindria sentit incre-
mentar els pressupostos destinats a
la televisió pública local. És un servei

que ha de tenir un sostre i ha de ser
suficient. No tindria sentit començar
a comprar drets televisius de pel·lí-
cules i altres programes, ja que no
hauria de ser una prioritat per a una
televisió pública. Aquest planteja-
ment és compartit amb els repre-
sentants de la Coordinadora de Te-
levisions Locals Públiques, de la qual
VOTV forma part i que presideixo.

Els membres del consell d’admi-
nistració del Consorci, que haurà de
presentar els números aviat, són co-
neixedors d’aquest plantejament?
Sí, és clar. Per això el pressupost de
VOTV per al 2021 passa per congelar
els números tenint en compte tot el
que ha generat la pandèmia sanità-
ria. Ara bé, congelar els números vol
dir mantenir-los, no anar a la baixa.

Quins deures s’ha fixat a mitjà i llarg
termini des de la direcció del canal
vallesà?
En l’àmbit tecnològic tenim el gran
repte d’adequar l’emissió en HD. Te-
nim una part de la maquinària pre-
parada, però queda enllestir-ho del
tot. I sobretot hem de destinar més
esforços en la pròpia difusió. I això
passa per aconseguir que VOTV for-
mi part del ventall de canals d’una
plataforma, com ara Movistar, perquè
la TDT té data de caducitat. Tenir pre-
sència en una plataforma serà vital
per mantenir, fidelitzar i fer créixer
l’audiència. Ara tenim un públic
molt fluctuant. Estem elaborant un
pla que ha d’implicar altres canals de
televisió, perquè no ho podem fer
sols. Aquest és el gran repte que te-
nim per als anys que venen.

Albert Jordana (Granollers, 1964) és el director gerent de Vallès Oriental TV, 
la TDT creada pel Consorci Teledigital de la demarcació de Granollers.

En aquesta entrevista publicada al portal Comunicació 21, Jordana exposa 
la fórmula d’èxit de VOTV, que ha trobat l’encaix informatiu a la comarca.

Quim Miró
GRANOLLERS

Perfil | Onze anys compromès amb l’audiovisual de Granollers
Llicenciat en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordana va for-

jar-se com a guionista en televisions com TVE, Canal+ o 8tv. El 2008 va aterrar a Granollers
per posar en marxa, l’any següent, VOTV, i onze anys més tard s’hi manté al capdavant.

“A VOTV 
prioritzem 
la qualitat dels 
continguts per 
davant de la 
quantitat”

Albert Jordana / Director gerent de Vallès Oriental TV
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Granollers

CORONAVIRUS4L’índex de risc
de brot a Granollers i a Mollet
segueix disparat. Ahir, a la ca-
pital vallesana l’índex era de
1.275,42 punts. El risc d’expan-
sió del virus és, doncs, molt alt
i ja s’han superat els 1.000 casos
d’infectats per cada 100.000
habitants, fent de Granollers la
novena ciutat de més de 40.000
habitants de tot l’Estat espanyol
amb el percentatge més elevat
de positius. 
Les xifres també són aterri-

dores a Mollet, on l’índex de
risc de brot era ahir de 1.334,93
punts i on també ja hi ha més de
1.000 positius per cada 100.000
habitants. De fet, Mollet és la
desena ciutat de més de 40.000
habitants de tot l’Estat amb el
percentatge més alt de casos.
Així ho recull eldiario.es,que re-
copila les xifres de casos confir-
mats de Covid-19 en els darrers
14 dies per cada 100.000 habi-
tants.

CRIT D’ALERTA
Davant d’aquest panorama, els
alcaldes vallesans es van reunir
ahir amb membres del Govern
per tractar l’evolució de la pan-
dèmia a la comarca. Durant la
reunió se’ls va transmetre que el
risc de brot a la comarca és de
995 punts, xifra que supera la
mitjana catalana. És per això
que des del Consell d’Alcaldies
han fet un crit a la responsabili-
tat i han demanat als veïns que
extremin les mesures per evitar
que l’activitat dels hospitals se sa-
turi i no puguin atendre tothom.
Per la seva banda, l’alcalde

molletà, Josep Monràs, ha exigit
a la Generalitat més mesures

“per poder frenar aquesta corba
que cada dia ens dona un ensurt
a primera hora del matí i que ens
comença a posar en escac, tant
a Primària com a l’Hospital”, i
més recursos econòmics i de
personal per a l’assistència pri-
mària, “que està absolutament
col·lapsada”, i també per a
l’Hospital, “per no tornar-nos a
trobar en la mateixa situació
que el mes de març”.
Al conjunt del Vallès Orien-

tal el percentatge de pacients in-

gressats per Covid-19 ja ocupa el
40% de la capacitat dels centres
hospitalaris. Des de l’Hospital de
Granollers han informat que ja
tenen 92 ingressats per corona-
virus, 22 dels quals a les àrees de
crítics, i han lamentat la pèrdua
de tres veïns. A causa de l’incre-

ment elevat de malalts que han
rebut en poques setmanes, el
centre granollerí s’ha hagut de
reorganitzar i ha activat la fase 3
del seu pla de contingència
(anul·lar intervencions de baixa
complexitat, destinar dues plan-
tes i una unitat d’hospitalització
a la Covid-19 i habilitar sis llits
més d’UCI). 
L’Hospital de Mollet també ha

ampliat un 25% la dotació de llits
per donar resposta a l’increment
d’ingressos per coronavirus.
Aquest centre ja té 72 persones
ingressades i ha patit quatre de-
funcions els últims set dies. A
l’Hospital de Sant Celoni tenen 13
positius a les seves lliteres. 
Davant les alarmants notí-

cies, el departament de Salut
posarà en marxa el 2 de novem-
bre el Centre d’Urgències d’A-
tenció Primària (CUAP) de Gra-
nollers per atendre casos de bai-
xa i mitjana complexitat del Va-
llès Oriental. “L’obertura estava
prevista per a l’any vinent, però
la situació sanitària actual ha
avançat l’arribada del centre”, ha
explicat Salut.

A l’Hospital de Granollers ja hi ha 92 ingressats per Covid-19. Foto: Arxiu 

Granollers i Mollet, al Top 10 de
ciutats de l’Estat amb més virus
» Els alcaldes vallesans fan un crit a la responsabilitat individual 
perquè temen que es tornin a saturar les plantes dels hospitals 

La factura d’escombraries
pujarà un 7,4% l’any vinent

IMPOSTOS4 El govern local no
va trobar cap força municipal
que donés suport a les ordenan-
ces fiscals del 2021 a la sessió ple-
nària d’aquest passat dimarts. 
L’Ajuntament granollerí ha

decidit aplicar un increment
“moderat” als impostos i taxes
públiques de l’any vinent “per
evitar que alguns serveis siguin
deficitaris”. Una de les pujades
fiscals més elevades afecta la
factura del servei de recollida
d’escombraries de la ciutat, que
s’encarirà aproximadament 10
euros respecte de la d’aquest

any, un increment del 7,4%.
També augmentarà l’impost de
l’IBI i l’IAE en un 1,5%. És per
això que des del govern munici-
pal remarquen que hi haurà bo-
nificacions per als veïns més
vulnerables. 
Tot i això, l’oposició va la-

mentar que s’incrementi la pres-
sió fiscal en la situació actual.
ERC i Primàries van votar en
contra de les ordenances i Junts
i Ciutadans es van abstenir. “No
es té prou en compte la sacseja-
da de la Covid-19”, deia la por-
taveu d’ERC, Núria Maynou. 

S’inaugura la nova pista
poliesportiva de Can Bassa

INFRAESTRUCTURES4Grano-
llers ja ha estrenat la nova pista
poliesportiva de Can Bassa. Tan-
mateix, els veïns s’hauran d’es-
perar per gaudir-ne, ja que, se-
gons les noves restriccions anun-
ciades ahir pel Govern, els cen-
tres esportius romandran tan-
cats temporalment.  
Les obres de la coberta de la

pista han acabat aquest mes
d’octubre. Aquest equipament es
troba entre els carrers Esteve Te-
rrades i Caterina Albert, l’esco-
la Mestres Montaña i el pavelló
de Can Bassa. La nova pista po-

liesportiva de Can Bassa té la ca-
pacitat d’acollir diversos tipus
d’esports i la podran utilitzar els
centres escolars de la zona. La ins-
tal·lació consta de dues pistes
d’handbol de 40x20 metres.
Tot i que la pista ja està pre-

parada per entrar en funciona-
ment, es preveu una pròxima
fase d’obres que consistirà en la
urbanització dels entorns amb
parteres vegetals i la construcció
d’una tanca perimetral. El cost
total de les obres, inclosa la se-
gona fase (que encara està pen-
dent), és d’1.792.457 euros.

Formació |El Xiprer fa un pas endavant per a la gent sense papers
La Fundació El Xiprer ha impulsat el projecte FIP –Formació en Integració i Pre-labo-
ral–, que té com a objectius principals oferir formació laboral als joves sense papers,

obrir-los les portes de les empreses i facilitar-los la tramitació del NIE.

El coronavirus 
ja ocupa el 40% de la
capacitat dels hospitals
de la comarca
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La història de l’Ana i el José:
la banca no sempre guanya

HABITATGE4L’Ana i el José són
uns veïns de Mollet que han vis-
cut ofegats durant vuit anys a cau-
sa d’un deute amb Ibercaja. Ara,
tant la parella com la PAH mo-
lletana celebren el deslliurament
d’aquesta “condemna”, en pa-
raules dels mateixos afectats. 
L’Ana ha explicat en una en-

trevista a Ràdio Molletque tot va
començar quan van donar-los
un préstec amb uns diners que
“van resultar ser mentida” (crèdit
subprime) i van signar una hi-
poteca que no han pogut pagar
mai. Després d’embarcar-se amb

aquesta hipoteca van perdre el seu
bar i això va provocar que no po-
guessin pagar l’habitatge durant
tres mesos. I a conseqüència d’ai-
xò van rebre una ordre d’execu-
ció hipotecària que els va deixar
amb un deute “impagable” per a
tota la vida. 
A partir d’aquí, van deixar-se

aconsellar per la PAH molletana
i recentment han aconseguit un
lloguer social a set anys, emparat
per la llei 24/2015, i una victòria
“pel dret a l’habitatge”. I és que,
malgrat la dita popular, la banca
no sempre guanya.

Habitatge | La llei per regular els lloguers inclou Mollet
El Parlament va aprovar la setmana passada una modificació de la proposició de llei per
regular els preus dels lloguers de l’habitatge, aprovada el setembre, per incloure la ciutat

molletana a la llista de la seixantena de municipis on s’aplicarà la normativa.

Llum verda a les ajudes
per a la taxa de residus

POLÍTICA4El Ple molletà va
aprovar aquest dilluns les noves
ordenances fiscals i preus pú-
blics per a l’any 2021. Segons l’e-
quip de govern, aquestes orde-
nances prioritzen la protecció de
les persones més vulnerables, el
manteniment i la qualitat dels ser-
veis públics i la lluita contra el can-
vi climàtic. “Es tracta d’unes or-
denances fiscalment justes, tenint
en compte la situació actual”, va
argumentar la regidora d’Eco-
nomia, Mireia Dionosio. 
La proposta d’ordenances es va

aprovar amb els vots favorables de

l’equip de govern, format pel PSC
i Podemos, i de Junts per Mollet;
l’abstenció d’Ara Mollet ERC-
MES i de Ciutadans i els vots en
contra de Mollet en Comú. La
portaveu dels comuns, Marina
Escribano, lamenta que l’Ajunta-
ment faci titulars i vesteixi molt les
seves propostes però que “el con-
tingut acabi deixant bastant a des-
itjar”. “La promesa de tarifació
social de la taxa de residus només
es tradueix en unes bonificacions
per a les persones amb situació
molt vulnerable: la resta pagaran
la factura sencera”, argumenta. 

Demanen 2 anys de presó 
per a una integrant de la PAH
TRIBUNALS4La Fiscalia ha de-
manat 2 anys de presó per a una
integrant de la PAH de Mollet i
set persones més d’aquesta pla-
taforma a nivell català. Se’ls acu-
sa d’un presumpte delicte d’in-
vasió de local públic i d’un altre
lleu de danys. 
Des de la PAH de Mollet ex-

pliquen que els fets van passar fa
3 anys i mig quan es va organitzar
una acció de suport “pacífica i fes-
tiva” al barri de Sant Andreu de

Barcelona durant una negociació
amb el BBVA per diversos casos
d’afectats. “Vam posar música al
carrer, ens vam reunir amb res-
ponsables del BBVA i vam pres-
sionar públicament el banc perquè
donés una solució per als casos”,
recorden des de la plataforma. És
per això que consideren aquest
procés judicial és “desproporcio-
nat i injust” i demanen adhe-
sions, suport públic i difusió per-
què absolguin els encausats. Imatge d’arxiu (@LA_PAH)

POLÈMICA4Aproximadament
uns quinze veïns de Mollet han ne-
cessitat l’ajuda de Mollet Acull per
fer la sol·licitud del padró a la ciu-
tat. Un dels membres d’aquest
col·lectiu, Carles Penya, explica a
Línia Vallès que actualment el
consistori molletà és l’ajuntament
vallesà que més traves posa a
l’hora d’empadronar els seus ha-
bitants i que rebutja més presen-
tacions de sol·licitud de padrons
“al·legant  manca de papers”. 
“Això provoca que creixi una

economia submergida i situacions
d’abús per aconseguir el padró”,
assegura Penya, recordant que
els ajuntaments tenen el deure per
llei d’acreditar les persones que re-
sideixen als municipis i que ne-
gant-s’hi “només fan que tancar les
portes a altres drets bàsics com ara
l’assistència social, la cobertura
mèdica o l’educació”. 
Des de la plataforma SOS Ra-

cisme, que està donant suport a la
campanya de Mollet Acull, re-

marquen a Línia Vallès que els
consistoris estan obligats a apli-
car la normativa vigent (resolució
del 4 de juliol del 1997) que diu
clarament que el padró és un re-
gistre administratiu per reflectir
el domicili on resideixen les per-
sones i que no té cap competèn-
cia en temes de propietat o qües-
tions higièniques o sanitàries. És
per això que des d’aquesta entitat
consideren que posar-hi impedi-
ments, demores i excuses és “ra-
cisme administratiu”. “Hi ha una
voluntat política darrere del fet de
no voler reconèixer una ciutada-

nia que resideix i que a hores d’a-
ra queda invisibilitzada?”, es pre-
gunten des de SOS Racisme. 
Per tot plegat, Mollet Acull ha

encartellat la ciutat amb missatges
com “no empadronar és racisme i
Mollet ho fa sistemàticament”.
També ha convocat una concen-
tració aquest dissabte a les 12 h da-
vant de l’Ajuntament molletà. 
A preguntes de Línia Vallès,des

del consistori asseguren que “no hi
ha cap problema d’empadrona-
ment a la ciutat” i que “es compleix
el que fixa la llei, com no pot ser d’u-
na altra manera”, conclouen.

Mollet, encartellat per visibilitzar el problema de l’empadronament. Foto: @Molletacull

L’empadronament a Mollet: 
hi ha “racisme administratiu”?
» Mollet Acull denuncia que l’Ajuntament dificulta l’accés al padró

» El consistori assegura que “es compleix el que fixa la llei”
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Arrenca la construcció 
del tercer carril a la C-17

INFRAESTRUCTURES4Ja s’han
posat en marxa les obres per
construir el tercer carril en el tram
de la c-17 que va de Granollers a
Parets en direcció Barcelona. 
Aquesta acció està emmar-

cada en el projecte del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
que vol millorar la capacitat i
l’accessibilitat de la C-17 al Va-
llès Oriental. 
L’empresa encarregada de

fer possible aquest projecte és
Construcciones Rubau, SA &
Copisa Constructora Pirenaica,
SA (UTE), la qual disposa d’un

import de 7.775.782 euros (IVA
no inclòs) i té un termini d’exe-
cució de 14 mesos.
La construcció del tercer ca-

rril a la C-17 és una demanda
històrica dels ajuntaments va-
llesans que finalment va ser es-
coltada el 2017, quan Territori es
va comprometre a destinar 35
milions d’euros a reformar la via
entre Mollet i Lliçà d’Amunt,
amb actuacions com l’execució
d’aquest tercer carril en el tram
que va de Granollers a Parets, i
a millorar els enllaços d’alguns
municipis amb l’AP-7. 

COMERÇ4L’Ajuntament de Pa-
rets ha començat una campanya
per donar suport al comerç local
sota l’eslògan “Ara més que mai,
compra a Parets. Ara més que
mai, deixa’t cuidar”. 
Entre les accions que ha im-

pulsat el consistori per promou-
re la compra a la ciutat hi ha la di-
fusió de càpsules d’entrevistes
dels comerciants locals pels canals
de comunicació municipals; la
sensibilització de la població amb
banderoles i cartells informatius
i el repartiment de mascaretes i
bosses reutilitzables a les botigues
dels barris. 

Durant la presentació de la
campanya, l’alcalde paretà, Jor-
di Seguer, va deixar clar que “ara
és una prioritat de l’equip de go-
vern impulsar la compra local” i
que una manera de fer-ho és re-
cordant als veïns el valor del co-
merç de proximitat. 
Sigui com sigui, els casos de

Covid-19 a la comarca i a Cata-
lunya van a l’alça i també les me-
sures restrictives del Govern per
aturar l’expansió de la pandèmia.

Unes mesures que han afectat
directament els comerços lo-
cals, sobretot els bars i restau-
rants de la ciutat, els quals la-
menten que la situació actual els
deixarà amb unes pèrdues irre-
parables i que la solució de les
comandes a domicili no els ser-
veix ni per cobrir un 30% de les
seves despeses. 
El propietari de la braseria

Tres Roses, situada a prop de
l’Avinguda Catalunya, lamenta
que el menjar per emportar ja
no li funciona. “Durant el con-
finament, com que l’opció del
menjar a domicili era una no-
vetat molta gent va bolcar-s’hi,
però ara els veïns ja s’han acos-
tumat a la situació i la deman-
da ha caigut”, explica Orlando
Garaz a Línia Vallès. 

Les bosses reutilitzables que es distribuiran. Foto: Sílvia Ferran/Aj. de Parets

L’Ajuntament de Parets es bolca
amb els comerciants locals

Reunió |Parets exposa els problemes que hi ha a l’estació
El senador vallesà d’ERC Bernat Picornell ha visitat la ciutat aquest dimecres per 
recollir les demandes del consistori al voltant de la línia R3. Fa temps que des de 

l’Ajuntament paretà demanen una millora de l’actual estació de tren. 

Una imatge d’arxiu de la C-17 al seu pas per Parets. Foto: Google Maps
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Tenir bons hàbits: projecte
d’iniciació esportiva infantil

MARTORELLES4Iniciació es-
portiva és el nom del projecte
que l’Ajuntament de Martorelles
ha posat en marxa per difondre
els bons hàbits i els valors de la
pràctica esportiva entre els veïns
més joves de la vila, els infants
que tinguin entre 3 i 7 anys.
Aquestes activitats, que tenen

places limitades, es faran, quan
la pandèmia ho permeti, els di-
marts i els dijous a la tarda,
quan hagin acabat les classes, en-

tre les cinc i les sis. El primer tri-
mestre (fins al 17 de desembre,
ja que les activitats ja s’havien
posat en marxa aquesta setma-
na) serà gratuït perquè els més
menuts puguin provar-ho.
La iniciació esportiva es farà

al Pavelló Esportiu Municipal i
vol ajudar al desenvolupament
motriu, cognitiu i social dels nens
i les nenes. La reserva de places
s’ha de fer online, al portal web
martorelles.cat/entrades.

SALUT4Les dades de possible
brot de coronavirus a Martore-
lles i Sant Fost, com a la im-
mensa majoria de la comarca i
del país, continuen sent molt ele-
vades. De fet, Sant Fost continua
amb un índex que se situa per
sobre dels 1.100 punts, mentre
que Martorelles està lleugera-
ment per sobre dels 850 punts,
xifra sensiblement inferior a la
dels seus veïns. La dada que
mostrava ahir Sant Fost indica
un augment respecte al dia an-
terior (dimecres era de 1.054),
mentre que la de Martorelles és
gairebé idèntica.
A més, Sant Fost presenta

una taxa de contagi de 2,71 (és a

dir, que cada positiu podria con-
tagiar més de dues persones),

mentre que a Martorelles aquest
indicador també és més baix i se
situa en 1,81.
A Sant Fost, on hi viu el do-

ble de població que en el seu po-
ble veí, s’han diagnosticat 36
casos positius amb proves PCR
en les darreres dues setmanes,
mentre que a Martorelles aques-
ta xifra, si es miren els últims 14
dies, és de 24 veïns.
L’únic indicador en el qual

Martorelles està per sobre de
Sant Fost és en el nombre de ca-
sos per cada 100.000 habitants:
els martorellesencs s’enfilen fins
als 479, mentre que la xifra sant-
fostenca és de 412.
Com és habitual, les autori-

tats sanitàries remarquen la ne-
cessitat de mantenir la distància
de seguretat, fer servir la mas-
careta en tot moment i tenir
una bona higiene de mans.

Una vista general de Sant Fost. Foto: Arxiu

El risc de brot a Sant Fost s’enfila
per sobre dels 1.100 punts

Sant Fost | Nous perfils a les xarxes de la Serradora
La Serradora ha posat en marxa una nova pàgina de Facebook on es pot

consultar els cursos i activitats que organitza aquest servei. Igualment, també
ha activat un perfil a Instagram on també hi comparteix ofertes de feina.

Les últimes dues
setmanes s’han
detectat positius 
amb PCR de 60 veïns
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Montmeló | Montornès

Les escoles de Montornès
reben 1.600 mascaretes

SOCIETAT4La setmana passada
els professors, els alumnes i el
personal de les escoles d’educa-
ció infantil i primària del poble
van rebre més de 1.600 masca-
retes que han cosit el grup de co-
sidores de la xarxa local de vo-
luntariat en suport a la crisi sa-
nitària #CuidemnosMontornès.
Aquestes peces estan fetes de

tela de doble capa i actuen com
a barrera davant les secrecions
que es fan quan parlem, tossim
o esternudem. Es recomana ren-
tar la mascareta després de cada
jornada escolar fins a un màxim
de 30 vegades (de manera que la

seva vida útil seria d’unes sis set-
manes) per garantir la seva ca-
pacitat de filtratge.

MOSTRA SOLIDÀRIA
De fet, les cosidores de la xarxa
local ja van exposar algunes de
les seves creacions durant la
Festa Major, celebrada el mes
passat. Durant quatre dies, els
veïns van poder veure les peces
i comprar-les, sabent que els
diners obtinguts es donarien a
l’associació Globus pels Valents
i de l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona. En total es van re-
captar 421 euros.

PLE MUNICIPAL4Montmeló ja
té els nous impostos munici-
pals que es pagaran el 2021. El
punt, el més important de l’or-
dre del dia del Ple ordinari d’a-
quest mes, celebrat dimarts pas-
sat, es va aprovar gràcies als
vots dels regidors del PSC i del
representant d’Esquerra Repu-
blicana. Els quatre regidors de
Canviem van votar-hi en contra,
però l’abstenció dels dos repre-
sentants de Fem van permetre
que el punt tirés endavant.
Després de l’aprovació de

les ordenances, l’alcalde Pere
Rodríguez va criticar el vot con-
trari de Canviem (ja que els im-
postos contemplen algunes de

les propostes fetes des d’aquest
grup), mentre que l’oposició va

criticar que s’apugin taxes com
l’IBI o la de residus.
Econòmicament, l’ordre del

dia també contemplava punts
com informar dels informes de
morositat i període mitjà de pa-
gament del tercer trimestre d’a-
quest any, però finalment no es
va acabar votant.
Altres punts que van pros-

perar van ser l’aprovació inicial

de la modificació del reglament
de règim d’ús dels horts urbans
municipals (per unanimitat), el
nomenament del jutge o jut-
gessa de pau i del seu substitut
(de nou amb els sis del PSC i el
d’ERC, als quals cal sumar els
dos de Fem) i la moció presen-
tada pels socialistes a favor de la
protecció del sistema sanitari
d’atenció primària.

El Ple es va tornar a celebrar telemàticament. Foto: Arxiu

Montmeló aprova les 
noves ordenances fiscals

Montornès | Aproven les actuacions del Pla Educatiu
La comissió representativa institucional del Pla Educatiu Entorn de la vila
es va reunir per donar llum verda a la memòria del Pla del curs passat i
aprovar l’actual. En total, el Pla tindrà un pressupost de 210.000 euros.

L’abstenció dels dos
regidors de Fem 
va ser clau perquè el 
punt tirés endavant

Fo
to

: A
j. 

de
 M

on
to

rn
ès



30 d’octubre del 2020

17 | 

líniavallès.cat

La Llagosta |Santa Perpètua

30 positius en un brot de
Covid-19 a Santa Perpètua

SALUT4La Residència La Flo-
rida va comunicar, fa uns dies,
la detecció d’un brot de coro-
navirus a l’equipament que
afecta un total de 19 residents
i nou treballadors del centre.
Tot i això, la seva responsable,
Isabel Castro, va explicar que la
majoria dels residents que han
donat positiu són asimptomà-
tics, de manera que va enviar
un missatge de calma als seus
familiars.
El brot va ser detectat la set-

mana passada, quan una de les

residents va ser traslladada a
l’hospital després de patir una
caiguda. Al recinte sanitari se li
va fer una prova PCR, on es va
detectar el seu positiu, de manera
que l’endemà es van fer proves
també a la resta d’usuaris i per-
sonal a l’ABS Santa Perpètua. En
conèixer els resultats, es van
aïllar tots els positius en la plan-
ta superior de l’edifici.
L’alcaldessa, Isabel Garcia,

va posar el govern municipal a
disposició de la direcció de la re-
sidència pel que necessités.

LA LLAGOSTA4El missatge d’u-
na veïna de la Llagosta en un grup
de Facebook explicant que la seva
mare havia mort a casa sense re-
bre assistència mèdica ha reobert
el debat sobre els recursos i el per-
sonal que tenen els Centres d’A-
tenció Primària.
Aquesta tragèdia, de fet, va

ser un dels arguments que l’al-
calde Óscar Sierra va fer servir la
setmana passada per reclamar a
la Generalitat més recursos per
al Centre d’Atenció Primària de
la vila. “Cal actuar per evitar les
dificultats que s'està trobant
molta gent a l'hora de poder
aconseguir contactar-hi telefò-
nicament i per millorar l’atenció,

evitant la poca qualitat de la te-
lemedicina que actualment s'es-

tà portant a terme arreu”, va re-
clamar el batlle en la missiva en-
viada a la consellera Alba Vergés.
Sierra també va exigir recuperar
les urgències nocturnes. 
A les crítiques, de fet, s’hi ha

sumat també la Plataforma Sa-
nitat Pública del Baix Vallès, que
en una piulada ha alertat de la
manca “de recursos i personal”
que té el CAP, malgrat que les au-
toritats sanitàries de la regió sa-

nitària s’hagin manifestat repe-
tidament en el sentit contrari.

LA GENERALITAT ES DEFENSA
Per la seva banda, la direcció de l’A-
tenció Primària de la regió sanità-
ria on està inclosa la Llagosta va dir,
en referència al cas de la dona mor-
ta i en declaracions a Som La Lla-
gosta, que, malgrat “el trist esde-
veniment, el convenciment que es
va actuar correctament és total”.

L’alcalde Sierra ha demanat millores per al CAP. Foto: Aj. de la Llagosta

Polèmica per la mort d’una
dona que no va ser atesa al CAP

Tribunals | La justícia dona la raó a la Llagosta
Dilluns passat l’Ajuntament de la Llagosta va anunciar que el 

TSJC ha desestimat el recurs que l’empresa Geafe, antiga gestora
del CEM El Turó, havia presentat contra el govern municipal.

Sierra ha denunciat
que molts veïns 
tenen problemes per
contactar amb el CAP

Una imatge d’arxiu de la residència. Foto: Google Maps
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ECONOMIA4Un estudi de la
Cambra de Comerç de Barcelo-
na ha xifrat en gairebé 1.000 mi-
lions d’euros l’impacte que tin-
dria el desenvolupament del Pla
Director Urbanístic (PDU) de
l’entorn del Circuit.
Aquest PDU es va aprovar fa

gairebé 4 anys però encara està
pendent d’execució i faria que al
voltant del traçat s’establissin
unes 140 empreses que també ge-
nerarien milers de llocs de treball.

Xifren en 1.000
milions l’impacte
del PDU del Circuit

OCUPACIÓ4La pèrdua d’activi-
tat econòmica, fruit de l’impac-
te del coronavirus al mercat la-
boral vallesà, es tradueix en una
pèrdua de 1.975 llocs de treball
respecte del tercer trimestre de
l’any passat.
Tot i aquestes xifres, des del

Consell Comarcal apunten que es
va notar una certa millora res-
pecte del segon trimestre, que va
estar clarament afectat pel con-
finament per la pandèmia.

El Vallès perd 
prop de  2.000
llocs de feina

MEDI AMBIENT4Divendres de
la setmana que ve l’Ajuntament
de la Garriga posarà en marxa el
control de la processionària en
els pins, per evitar els greus
problemes urticants i al·lèrgics
que representa aquesta plaga,
tant per als veïns com per a
animals domèstics.
Els pins que no es tractin

aquest dia es controlaran amb
un tractament d’endoteràpia.

Control de la
processionària
del pi a la Garriga

PROTESTES4Granollers, Mo-
llet, Parets i moltes altres locali-
tats de la comarca van acollir,
abans-d’ahir, manifestacions
contra una nova operació de la
Guàrdia Civil que va acabar amb
les detencions d’alguns exdiri-
gents de la Generalitat.
David Madí, de Convergència

i Unió, el republicà Xavier Ven-
drell i el cap de l’oficina de Car-
les Puigdemont, Josep Lluís Alay,
van ser alguns dels detinguts.

Manifestacions
contra l’operació
de la Guàrdia Civil

CELEBRACIÓ4L’Ajuntament de
l’Ametlla va publicar, abans-d’a-
hir, les normes per a la celebra-
ció de la Castanyada d’aquest cap
de setmana. Les directrius per a
una celebració segura prohibei-
xen les revetlles amb ball al ca-
rrer, xifren en un màxim de sis
persones els grups de reunió i
aconsellen fer-les a l’aire lliure o
en llocs ben ventilats. A més, es
recorda la necessitat de respec-
tar la distància de seguretat.

L’Ametlla posa
normes per a una
Castanyada segura

CORONAVIRUS4A principis d’a-
questa setmana, l’Ajuntament
de Canovelles va prendre la de-
cisió de tancar els espais de joc
infantils del poble per evitar la
propagació de la Covid-19.
En total s’han clausurat més

d’una vintena d’espais, entre els
que s’inclouen jocs infantis com
els de la plaça de la Joventut, els
de la plaça de les Cultures i els del
parc de Can Xarlet.

Canovelles 
tanca els espais 
de joc infantils

SOCIETAT4Un cop més, dissab-
te i diumenge de la setmana pas-
sada el Parc Natural del Mont-
seny va omplir-se de gent. De fet,
els dos dies del cap de setmana,
cap a les 12 del migdia, van haver
de tancar-se els accessos per ca-
rretera perquè el miler de places
d’aparcament disponibles ja es-
taven plenes (l’últim pàrquing
que es va tancar va ser el de Fo-
gars de Montclús), de manera que
les úniques maneres d’accedir-hi
eren a peu, en bicicleta o en
transport públic. 
Un operatiu conjunt entre

Mossos, Agents Rurals i personal
del Parc, com ja havia anunciat la
presidenta de la Diputació, Núria
Marín, va haver d’intervenir per
no permetre l’accés de més vehi-
cles privats al Montseny, amb les
excepcions dels residents a la
zona i de les persones allotjades
als hotels i cases rurals.
El balanç final del cap de set-

mana, però, va indicar un retrocés
en el nombre total de visitants. “Es
va respirar molta tranquil·litat en
comparació amb diumenge pas-
sat, quan la zona estava total-

ment desbordada”, va dir el di-
rector del Parc Natural, Lluís
Martínez Ujaldon, a l’Agència
Catalana de Notícies. En aquest
sentit, Ujaldón va afirmar que
“sembla que la gent va entendre les
restriccions de vehicles als apar-
caments i molts s’ho van pensar
dues vegades abans de venir”.

CONFINAMENT PERIMETRAL
El cap de setmana que comença,
però, la situació serà ben diferent,
ja que ahir la Generalitat va

anunciar un enduriment de les
mesures sanitàries.
El Govern va aprovar l’apli-

cació, vigent des d’aquesta ma-
tinada, del confinament peri-
metral de Catalunya i també un
de municipal els caps de setma-
na. “Hem d’actuar amb molta
més contundència per superar la
situació crítica que estem vi-
vint. És el moment de l'aturada
social”, va indicar el vicepresi-
dent amb funcions de president,
Pere Aragonès.

Un agent evitant l’accés d’un cotxe al Parc. Foto: Gemma Sánchez / ACN

Les restriccions no eviten que 
el Montseny torni a omplir-se

Un mapa amb els locals que
envien menjar a domicili

SERVEIS4Turisme Vallès ha po-
sat en marxa una eina per facili-
tar el contacte entre els establi-
ments de restauració de la co-
marca que poden enviar menjar
a domicili (o que estiguin oberts
per poder anar-hi i comprar plats
preparats) i els seus possibles
clients. Des de fa uns dies, al seu
portal web es pot consultar el
mapa Emporta-t'ho a casa o
t'ho portem, un gadgetque per-
met consultar, municipi per mu-

nicipi, quins locals ofereixen
aquests dos serveis.
El mapa, però, no és estàtic,

ja que Turisme Vallès fa una cri-
da als locals que encara no hi
apareguin que els enviïn les da-
des per poder donar a conèixer
la seva activitat.
Aquesta acció es comple-

menta amb la difusió que Turis-
me Vallès, des dels seus diferents
perfils en les xarxes socials, fa de
tots aquests establiments.

Economia | La facturació industrial podria caure un 9%
L’informe de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica del Consell Comarcal
xifra en un 9% el percentatge de caiguda que podria patir la facturació industrial per

la Covid-19. Els sectors més afectats serien el del metall i el de les manufactures.
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4Som* ha mostrat el seu suport
al director general del grup co-
operatiu, Oriol Soler Castanys,
detingut dimecres per la Guàr-
dia Civil en el marc de l’operació
Volhov. “Estem convençuts de la
innocència d’Oriol Soler i instem
a respectar la presumpció d’in-
nocència en tot moment”, as-
senyala en un comunicat.
El grup, del qual formen

part les edicions vallesanes
Som, condemna aquesta nova
“operació de detencions injus-
tes i injustificades” contra em-
presaris, professionals i mem-
bres de la societat civil catalana,
i advoca per la via “d’un diàleg
sincer, sense límits ni condi-
cions, que ajudi a aprofundir en
una solució democràtica”.
Arran d’algunes informacions

publicades que qüestionen els
ajuts rebuts pel grup, des de
Som* indiquen que es presenten
a les convocatòries de subven-
cions públiques que consideren
en l’àmbit de la cultura, l’edició i
la comunicació, la concessió de les
quals implica el compliment i la
justificació d’una sèrie de criteris.
El grup admet que entre

2016 i 2020 ha rebut 3,2 milions

d’euros en subvencions, xifra
que representa el 7% dels 46 mi-
lions facturats en aquest perío-
de. Els 3,2 milions corresponen
a subvencions estructurals als
mitjans de comunicació per l’e-
dició en català; subvencions per
a la creació de continguts edito-
rials i la producció audiovisual
(pel·lícules, programes, sèries i
documentals), i subvencions per
a projectes singulars.

En la missiva, Som* recalca
que ni Soler ni el grup “han estat
un vehicle per canalitzar aquests
ingressos cap a altres projectes
diferents per als quals van ser
concedits”. En aquest sentit, re-
marca que es tracta d’una coo-
perativa que “està auditada, que
aposta per la transparència i que
comparteix els comptes amb els
seus socis i sòcies treballadors i
treballadores periòdicament”.

El grup Som* defensa 
la innocència d’Oriol Soler

“No hem estat un
vehicle per canalitzar
ingressos cap
a altres projectes”

Moment en què Oriol Soler surt de casa seva en qualitat de detingut. Foto: Mar Martí/ACN



Si no hi ha cap contratemps sa-
nitari, el CD la Concòrdia rebrà el
CN Caldes en el primer derbi de
futbol sala de la temporada. Lla-
gostenques i calderines s’en-
frontaran al CEM El Turó a par-
tir de les cinc de la tarda en un
dels partits de la tercera jornada
del grup 2A de Segona Divisió...
tot i que aquest serà el segon par-
tit per a ambdós equips. 
De fet, les de Javi Ruiz Liar-

te no van jugar el partit de la pri-
mera jornada contra el filial de la
Penya Esplugues, mentre que
les calderines arribaran al partit
també havent hagut d’ajornar
l’enfrontament de la segona data
de la competició contra l’AECS
de l’Hospitalet.
Les locals afronten el derbi

amb els tres punts de la victòria
contra el Mataró (0-4), mentre
que les de Javi Reyes ja tenen un
punt al sarró, el de la primera jor-

nada, quan van empatar a la
pista del Castelldefels (3-3).

L’ECG JA ESTÀ EN MARXA
Fora dels pavellons, sobre la ges-
pa, el passat cap de setmana va
servir també perquè es posés en
marxa, en competició oficial, l’EC
Granollers de Jose Solivelles. El
conjunt blanc va empatar (1-1)
contra el Cerdanyola FC en el
primer partit de lliga jugat en més
de set mesos.
Ñito Martín pot presumir de

ser el primer golejador de l’ECG
en la lliga 2020-21 (a més va ser
un dels millors gols de la jorna-
da, un gran xut amb la dreta des
d’uns 30 metres de la porteria),
però els visitants acabarien ras-
cant un punt gràcies a un cop de
cap de Dani Martí en la recta fi-
nal de la segona meitat.
El primer desplaçament del

curs, si no hi ha ordres en sentit
contrari, portarà els granollerins
a Vilatenim, el camp del Figueres,
demà passat a les quatre.

Un moment del triomf de la Concòrdia a Mataró. Foto: FSM

El CD la Concòrdia, a punt per
rebre el CN Caldes al derbi

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Motor |Volen que el Circuit sigui “pol de dinamització econòmica”
En una de les seves primeres intervencions com a director del Circuit, el conseller Ramon Tre-
mosa va assegurar que vol convertir el traçat en un “pol de dinamització econòmica” per al país.
A més, Tremosa va dir que les converses per garantir la continuïtat de la Formula1 van avançant.

Un inici que no arriba: l’EBA,
suspesa fins a la 3a jornada

BÀSQUET4Fa vuit dies, dijous
de la setmana passada, es va
confirmar que l’inici del grup C
de la lliga EBA encara trigarà uns
dies més. La Federació Espa-
nyola de Bàsquet (FEB) confir-
mava “l’ajornament amb caràc-
ter general de les jornades 2 i 3”,
tot i que donava llibertat als
equips que ho vulguin per sol·li-
citar la disputa dels partits.
D’aquesta manera, els tres

clubs vallesans que juguen la com-
petició (CB Mollet, CB Granollers
i CB Lliçà d’Amunt) ja saben que
caldrà esperar fins al cap de set-
mana de la setmana que ve, com
a mínim, per començar a jugar.
A més, la FEB ha comunicat

als clubs que la data límit per pac-
tar les dates dels partits ajornats
és el 2 de desembre, si no ella fi-
xarà la data. S’han de jugar abans
del final de la primera volta.

Un any sense Mitja de
Montornès: suspesa de nou

ATLETISME4D’aquí a poc més
de dues setmanes, el diumenge
15 de novembre, s’hauria d’haver
disputat la Mitja de Montornès,
però a principi d’aquesta set-
mana es va conèixer la suspen-
sió de la prova. La cursa ja s’ha-
via ajornat a principis de la pri-
mavera d’aquest any (el dia 29 de
març), però la situació sanitària
segueix sense ser aconsellable per
poder celebrar-la.
La decisió es va prendre des-

prés que el Club Atletisme Mon-
tornès, l’organitzador de la cur-
sa, mantingués reunions amb
els ajuntaments de Montornès,
Montmeló, Vilanova i la Roca, els
quatre pobles per on passa el re-
corregut.
Amb aquesta confirmació, la

gran pregunta és quan es podrà
disputar la Mitja de 2021. De mo-
ment, però, aquesta qüestió no té
resposta, ja que de nou dependrà
de la situació sanitària.

| 20
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Un bon cel. El zelador d’Olot i la banalitat
de la mort. Aquest és el títol complet del
nou llibre de Toni Soler, que recupera una
història que va passar la tardor del 2010
a la ciutat d’Olot: els veïns es van com-
mocionar en conèixer la detenció de Joan
Vila Dilmé, un zelador que havia propi-
ciat la mort d’onze persones grans a la re-
sidència geriàtrica de La Caritat.

Viu en línia

Llibres

Un bon cel
Toni Soler

A principis del segle XX, un boxejador
nord-americà arriba a Barcelona. Es diu
Jack Johnson i ha estat el primer afroa-
mericà que s’ha proclamat campió mun-
dial de pesos pesants després d’enfron-
tar-se a Jim Jeffries en l’anomenat Com-
bat del segle i, contra tot pronòstic, guan-
yar-lo. Una victòria contra el racisme.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

El combat del segle
Denise Duncan

Després de presentar-lo amb èxit al
Mercat de Música Viva de Vic, Gemma Hu-
met publica aquest mes d’octubre el seu
nou àlbum: Màtria. En aquest treball
discogràfic, la cantant i pianista terras-
senca ha volgut aconseguir “una sonoritat
més electrònica”, tal com ella mateixa ha
explicat a l’ACN. “Tenia ganes d’explicar
coses noves i reinventar-me”, ha afegit.

Música

Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto
San Juan i Griselda Siciliani. Aquest és el
repartiment de luxe amb què ha comp-
tat el director de cinema barceloní Cesc
Gay en la seva nova pel·lícula, Senti-
mental. Al film, una parella que fa anys
que estan junts i que han perdut la mà-
gia coneixen els seus veïns, una parella
més jove i amb més vida sexual que ells.

Pelis i sèries

Sentimental
Cesc Gay

Màtria
Gemma Humet

BCN Jazz Festival
El Festival de Jazz de Barcelona ja és aquí i s’allargarà
fins al 29 de gener amb concerts d’artistes de primer
nivell. Els amants d’aquest gènere musical estan d’en-
horabona perquè, malgrat les noves restriccions que

ha imposat la Generalitat per frenar la pandèmia, la 52a
edició del festival s’ha pogut mantenir. Això sí, l’orga-
nització de l’esdeveniment ha hagut de canviar els ho-
raris arran de l’establiment del toc de queda: els con-

certs que inicialment havien de començar a les 20.30 o
a les 21.00 hores, hauran de fer-ho a les 20.00 h. 

G U I L L E M  C L U A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser dramaturg, guionista i director
Ha treballat sobretot al teatre, però també a la televisió

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Literatura Dramàtica
L’hi ha atorgat el Ministeri de Cultura per l’obra ‘Justícia’

L’enhorabona de companys, polítics i públic
L’han felicitat moltes personalitats de la cultura i la política

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Llicenciat en Periodisme a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Guillem Clua (Barcelona, 1973)
va començar la seva formació teatral a Londres i,
des de l’any 2000, està vinculat a la Sala Beckett.
La seva opera prima com a dramaturg, Invisibles,
va rebre el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi el 2002.
El va tornar a guanyar dos anys més tard amb La
pell en flames, una de les seves obres més cone-
gudes juntament amb Smiley i L’oreneta, traduï-
des a diverses llengües i representades arreu del
món. Clua també ha treballat a la televisió, àmbit
en què destaca la seva feina com a guionista i di-

rector argumental de la famosa sèrie de TV3
El cor de la ciutat. Ara, l’obra Justícia, estre-
nada el febrer passat al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), li ha valgut el Premi
Nacional de Literatura Dramàtica que

atorga el Ministeri de Cultura.

| Ghostrunner
Arriba un nou videojoc de parkour i acció en un món cyberpunk. Es tracta
de Ghostrunner, ja disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

GRUPS REDUÏTS

Només dins dels grups de convivència estable, 
rentant-se les mans molt sovint i portant mascareta

HALLOWEEN TAMPOC

FER PANELLETS

ALTERNATIVES

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

i OCI

Quan ve el temps de collir castanyes... ja sabem què toca.
O, més ben dit, què tocava. Les trobades amb tota la fa-
mília, les celebracions amb amics i, per descomptat, les

festes multitudinàries no es podran fer aquest any. El coronavi-
rus s’ha anat carregant, una a una, totes les festes i tradicions i
ara, tant si ets més de Castanyada com si prefereixes el Hallo-
ween, no podràs viure aquesta data com t’agradaria. D’entrada,
com cada dia, a les deu de la nit tothom haurà de ser a casa
seva. Tot i això, Protecció Civil ha fet diverses recomanacions
per viure una Castanyada diferent i respectuosa amb les mesu-
res contra la Covid-19. El text parla de celebrar la festa “en famí-
lia”, però haurà de ser en grups de màxim sis persones (excepte
si tots viuen junts) i de dia. No es podran fer balls ni botellons a
la via pública, i s’haurà de respectar sempre la distància inter-
personal. Una de les tradicions més arrelades, la de fer panellets
en família, es podrà fer només dins dels grups de convivència
estable, rentant-se les mans amb aigua i sabó molt sovint i por-
tant mascareta. Els fans de Halloween hauran de prescindir del
‘truc o tracte’ i fer passatges de terror amb els seus convivents. 

Temps de collir castanyes

Recomanen celebrar la festa “en família”, 
sense superar el màxim de sis persones a les trobades

Les claus

Els fans de Halloween no tindran ni ‘truc o tracte’
ni passatges de terror convencionals

Protecció Civil proposa organitzar cursos virtuals de 
panellets o una nit temàtica només amb els convivents
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