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“Com ho fem? Doncs ho fem
com sempre. Tu no li pots dir a un
client: deixa’t la mascareta i fo-
llem”, expliquen a Línia Vallès
una parella de treballadores se-
xuals que comparteixen pis a
Granollers. Totes dues han pres la
mesura de només atendre clients
habituals perquè així corren
menys risc de contagi. Però el que
de debò els preocupa no és el co-
ronavirus, sinó enfrontar-se a la
pobresa. “Estem plantejant-nos
seriosament deixar de pagar el pis
perquè hem passat de fer 500 eu-
ros al dia a 50 a la setmana”, ex-
pliquen mentre lamenten que a
elles ningú les està ajudant. “No-
saltres també paguem els nostres
impostos”, reivindiquen. 

Contràriament a aquest testi-
moni, però, Línia Vallèsha pogut
corroborar que moltes treballa-
dores sexuals de la comarca se-
gueixen uns estrictes protocols per
prevenir la Covid-19. Aquest és el
cas de la Maite (nom fictici), una
vallesana de trenta anys amb for-
mació superior que va endinsar-
se al món de la prostitució perquè
la seva feina l’estava abocant a la
misèria. Ara viu amb por de con-
tagiar-se però no es pot permetre
“el luxe” de deixar de treballar. 

“Jo només m’estic veient amb
els clients estables. Ara mateix no
agafo cap sol·licitud nova. Quan
arriben al pis els comprovo la tem-
peratura, els dono gel hidroalco-
hòlic i durant l’acte sexual ens dei-
xem les mascaretes posades. Des-
prés de la trobada em dutxo i des-
infecto tot allò que s’ha tocat, poms
inclosos, i quan arribo a casa tor-
no a repetir tot el procés de desin-
fecció”, explica la Maite, que pren
moltes precaucions perquè té por
de contagiar-se o passar el virus als

seus estimats. A ella també l’està
colpejant la crisi econòmica del sec-
tor i ha passat de fer més de cinc
clients al dia a alegrar-se les jor-
nades que rep dues visites. “Crec
que la majoria dels meus clients
queden amb mi perquè necessiten
unes orelles, alguna persona amb
qui no sentir-se jutjats. Però, de la
mateixa manera, penso que estic al
podi dels capricis. És a dir, que
quan venen temps d’estrènyer-se
la butxaca, jo rebo menys trucades.
A més, ara la gent està molt es-
pantada”, relata.

COP MÉS DUR ALS PROSTÍBULS
La Maite comparteix un local a
mitges amb una altra prostituta i
ara els està sent “molt complicat”
assumir-ne les despeses. “Sempre
treballem juntes. Som com una
petita xarxa. Fins i tot tenim una
paraula clau per advertir-nos da-
vant de qualsevol situació perillosa.
Per sort, encara no l’he hagut de
fer servir”, detalla. 

“Per a les noies que treballen o
estaven treballant en prostíbuls, el
coronavirus encara ha estat un cop
més dur”, assegura la portaveu de
l’associació Putes Llibertàries i In-

dignades del Raval de Barcelona,
la Janet, que recorda que el març,
quan es va decretar el confinament
domiciliari, moltes companyes
que residien als seus llocs de tre-
ball (com va ser el cas dels ma-
croprostíbuls de Figueres) es van
quedar “tirades” al carrer sense
menjar ni un lloc per dormir. “A
nosaltres l’administració només
ens posa pals a les rodes. Per sort,
la xarxa que hem creat va aconse-
guir que les figuerenques no es
quedessin vagant i afamades”,
afirma, indignada, la Janet. 

Així mateix, la portaveu del sin-
dicat Otras, la Sabrina, lamenta que
les treballadores sexuals sempre es
troben sense cap mena de dret.
“Per a nosaltres no hi ha plans, ni
ERTOs, ni ajudes ni atenció. Nin-
gú pensa en nosaltres”, lamenta la
Sabrina, que recorda que durant el
confinament del març van obrir un
crowfunding per ajudar totes les
companyes que feia tres mesos que
no podien exercir. “Òbviament
s’estaven morint de gana, elles i les
seves famílies”, afirma. També
van distribuir un protocol de me-
sures per prevenir la Covid-19 als
espais de feina. 

“Només hi ha una manera que
el govern ens ajudi: si ens declarem
víctimes de tràfic sexual”, argu-
menta la Sabrina, fent èmfasi que
moltes noies que s’han posat en
mans de les institucions han estat
retornades als seus països, com la
famosa jove nigeriana Gladys John. 

La Sabrina destaca que durant
aquests mesos han intentat reunir-
se amb la Direcció General d’I-
gualtat però que no han aconseguit
establir “mai” cap mena de diàleg.
“Si no podem treballar i no ens aju-
den, com pretenen que sobrevi-
vim?”, es pregunta mentre l’en-
tristeix que s’estigui aprofitant el
context de la pandèmia per “abolir
de manera silenciosa la prostitució”. 

La coordinadora del Projecte
Dona d’Actua Vallès, Laura Sán-
chez, coincideix amb la Janet i la
Sabrina en el fet que les institu-

cions “són molt poc proactives”
amb aquest col·lectiu, que es man-
té “invisibilitzat”. Des de Projecte
Dona s’ofereix atenció i educació
sociosanitària a les persones que
es dediquen al treball sexual a la
comarca, però aquests últims set
mesos s’han dedicat a atendre
“una quantitat exagerada” de tru-
cades de dones que no sabien
com aconseguir menjar i que es
trobaven en una situació d’extre-
ma vulnerabilitat. 

“Moltes d’elles no estaven em-
padronades. És per això que els
ajuntaments ens han hagut d’a-
judar per poder-les incloure a la
roda dels Serveis Socials. Grano-
llers hi ha estat molt predisposat,
però Mollet ens ha posat moltes
traves”, afirma Sánchez, a qui
l’esgarrifa que s’estigui abando-
nant un col·lectiu que està treba-
llant amb la por de contagiar-se
del virus i amb la pressió d’haver-
ho de fer per menjar. 

A preguntes deLínia Vallès, el
Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha confirmat que
no s’ha fet res per a aquest col·lec-
tiu, el qual, mentrestant, sobreviu
com pot en temps de Covid.

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL

Prostitució en tempsdeCovid
» El col·lectiu de treballadores sexuals segueix actiu i amb protocols per prevenir el coronavirus

» Línia Vallès parla amb dues prostitutes vallesanes que expliquen com viuen la feina aquests dies

El col·lectiu de treballadores sexuals se sent abandonat per totes les polítiques institucionals contra els efectes de la pandèmia. Foto: Arxiu ACN

“Per a nosaltres no 
hi ha plans, ni ERTOs, ni
ajudes ni atenció. Ningú
pensa en nosaltres”



Opinió

| 4

líniavallès.cat 6 de novembre del 2020

Dipòsit Legal: B 22581-2001
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord 

i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

N

Crec que les preguntes
que cal fer sobre el cas

del desnonament de la
Ruth i la seva família són: és suficient
que l’Ajuntament de Barcelona enviï un
correu a una entitat bancària? S’asse-
gura la institució d’aquesta forma que
una família vulnerable no es queda al
carrer? Es fa un seguiment dels casos?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Han tingut cinc mesos
per preveure la segona

onada de la pandèmia,
exactament igual que jo, que torno a es-
tar sense feina, sense sofà digne, sen-
se nous jocs de la Play i sense galliner.
És a dir, no tinc res del que considera-
va el mínim per afrontar un segon con-
finament.

@joandemerda

El jutge no ha acceptat
la suspensió del tercer

grau: la Dolors Bassa i jo
continuarem sortint cada dia de la
presó. Alegria immensa i, a la vegada,
molta tristesa pels companys de Lle-
doners. Agraïment infinit a les persones
que sempre ens doneu suport. Us es-
timem.

[Sobre el Premi Ondas
a les actrius de Veneno].

Esto es muy importante.
Es un hito. Tres mujeres trans premia-
das por interpretar una vida trans. Por
contar sus historias. Enhorabuena a las
tres. Ojalá se convierta en más trabajo
y sirva para abrir un poco más la puerta
laboral a las personas trans de este país.

@ForcadellCarme@17Mn @RubenSerranoM

La lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient. 

La primera, i potser la més important, és l’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal feri-
da que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.

Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del te-
letreball. No sabem què en quedarà després de la pan-
dèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i ins-
titucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais re-
servats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una re-
acció ràpida dels responsables polítics per evitar l’a-
bandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi Muñoz

La metròpoli després de la pandèmia
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Porten l’Ajuntament de Mollet 
als tribunals per no empadronar un veí1

2
Granollers i Mollet, al Top 10 
de ciutats de l’Estat amb més virus

El grup Som* defensa 
la innocència d’Oriol Soler

La pandèmia i l’aïllament 
fan créixer les ludopaties

El cas de Traoré destapa traves 
per empadronar-se a Mollet

El + llegit líniavallès.cat

3

4
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Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

A les xarxes

@AlbertNogueras: Josep Maria Barto-
meu menjant-se més síl·labes que mai en
el seu discurs de comiat com a president
del Barça. Per la porta gran!

@EnricSurinach: Quan s’acabi tot això
de la pandèmia, també podrem comen-
çar els cap de setmana els divendres al
matí?

#TancamentPerimetral

@324cat: La jornada electoral als EUA acaba
a l'espera del recompte del vot per correu.
És l'esperança de Biden per endur-se la vic-
tòria i el camp de batalla legal de Trump.

#PendentsDelsEUA #BonVentBartomeu

Safata d’entrada

El 2022 es compliran els cent
anys de la inauguració, al barri de
les Corts de Barcelona, del vell
camp del Futbol Club Barcelona,
enderrocat el 1957 després de la
construcció de l’anomenat  Camp
Nou al costat de la Maternitat.
Una zona, en aquell temps, pràc-
ticament orfe d’habitatges.

La meva intenció no és ex-
plicar la història, prou sabuda
per tothom, sinó fer saber als so-
cis que no van viure aquelles efe-
mèrides per què va ser possible
que l’entitat, amb només 35
anys de diferència, necessités
imperiosament passar d’un es-
tadi de  45/55.000  espectadors
a un altre amb capacitat per a
85/90.000, tota una epopeia
que semblava increïble.   

Aquest creixement, fora de
tota mida, del nombre de socis va
tenir un responsable amb nom i
cognoms: Ladislao Kubala.
Aquest xicot hongarès, fitxat per
una llegenda del club, en Pep Sa-
mitier, ens va ensenyar que hi

El deute amb Kubala
per Antoni Moliné

havia una altra manera de ju-
gar a futbol. Ja en els primers
partits, la impressió dels que
vam tenir el privilegi de dis-
frutar d’ell va ser difícil d’ex-
plicar i, en un tres i no res, la
gent es va abocar a fer-se soci
per tal de gaudir d’aquella me-
ravella de futbolista. 

Després del seu traspàs, el
club li va retre homenatge pòs-
tum erigint-li una estàtua a les
instal·lacions del Camp Nou,
complint, amb escreix, el deu-
te moral que li devia pels seus
serveis, que van transcendir
més enllà del terreny de joc.

Tanmateix, la ciutat de
Barcelona segueix, per la seva
part, ignorant-lo, malgrat les
peticions que el propi Barça,
l’Agrupació Barça Jugadors i

jo mateix hem fet arribar al
consistori per tal que, com sí
que va fer en el seu moment
amb en Ricardo Zamora i en
Pep Samitier, els grans ídols
dels anys vint –dedicant-los
un carrer–, faci el mateix amb
en Kubala.

L’excusa que no es podia
canviar el nom d’un carrer o
d’una plaça per l’enrenou que
suposaria per als veïns a hores
d’ara ja està passada de moda,
quan, per simples raons ideo-
lògiques, l’Ajuntament de la se-
nyora Ada Colau no ha tingut
cap inconvenient a fer canvis
en algunes importants vies de
la ciutat.

Per tant, ja és hora de pa-
gar el deute. Barcelona no pot
esperar més.

Els semàfors

Després d’un any de periple
burocràtic, el veí de Mollet

Mohamedou Traoré encara no
està empadronat a la ciutat. Un
equip de juristes ha portat el seu
cas als tribunals, considerant que
el consistori incompleix la llei.

Les crítiques no s’han fet esperar.
pàgina 10Aj. de Mollet

Oncovallès ha escollit el
projecte de la montornesenca

Marina Viñallonga com a
guanyador de les Beques 

Bankia dels Treballs de Recerca
del curs 2019-20. El treball es
deia El dia a dia del pacient 

amb càncer fora dels hospitals.
pàgina 18Marina Viñallonga

Després d’11 temporades al BM
Granollers, aquesta setmana

s’ha conegut el fitxatge de Kaba
Gassama pel Nantes francès. La

fins ara capitana del sènior
segueix el mateix camí que

altres jugadors del planter com
Adrià Figueras i Ferran Solé. 

pàgina 21Kaba Gassama
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NLes millors
perles

Una càmera controlada per intel·ligència artificial esguerra
la retransmissió d’un partit de futbol en confondre el cap

d’un àrbitre calb amb la pilota. “Hi ha hagut gol però no l’hem
vist perquè estàvem veient el calb”, va dir el comentarista.

Un home toca Eternal Flamede The Bangles al piano en
ple carrer. Algunes persones l’envolten i el graven. De

fons, sirenes de cotxes policials i gent corrent, fugint dels
agents. Així és el vídeo de Barcelona que s’ha fet viral.

Burger King ha sorprès amb un tuit animant a fer comandes
a McDonald’s. També a KFC, Subway, Five Guys... El motiu,

segons l’empresa: ajudar la gent que hi treballa. Els usuaris,
però, han posat l’accent en la precarietat d’aquestes feines.

Un home ha estat detingut a Huelva per passejar 
amb un cap humà pels carrers de la ciutat i després

llençar-lo a un contenidor. Segons ha publicat l’agència
EFE, la víctima i l’arrestat eren amics.

LA FOTOper Anna Utiel Marta Casado/ACN

Mirada pròpia

La sentència que absol el major dels Mossos
d'Esquadra de Catalunya, Josep Lluís Tra-
pero, juntament amb la cúpula dels Mos-
sos d'Esquadra de l'1-O, Teresa Laplana,

Pere Soler i César Puig, de les acusacions pels fets
de setembre i d'octubre de 2017 és tan ferma, tan
sòlida, que ni tan sols la fiscalia la podrà recórrer.
El més potent de la sentència és que es basa en el
model policial. Els Mossos van complir estrictament
la legalitat aquell dia, i per això no van exercir vio-
lència contra la població pacíficament concentra-
da. Van aplicar els criteris estrictes de proporcio-
nalitat, oportunitat i con-
gruència per evitar un mal
major. Seguint la norma.
Que el poder judicial dicti
sentències justes amb argu-
ments escrupolosament tèc-
nics hauria de ser norma.
Però que dins la causa gene-
ral contra l'independentisme
la Sala de lo Penal de l'Au-
diència Nacional hagi dictat
una sentència justa esdevé la
notícia. Bona notícia, i notí-
cia bomba, perquè deixa al
descobert la trama criminal
d'aquesta causa general, obre
el camí a assenyalar que l'ac-
tuació violenta dels altres
cossos policials sí que va ser
delictiva i posa en evidència
que la presó del conseller
Forn no té cap altra base
que la venjança política. De
retop, però, posa els matei-
xos Mossos davant del mi-
rall, en un moment en què aquest cos, especialment
pel que fa a les unitats d'ordre públic (antiavalots),
ha abandonat precisament el model policial de pro-
porcionalitat, oportunitat i congruència que absol
els dirigents de 2017.

En la causa general contra l'Independentisme, l'a-
cusació plantejava un xoc entre el cos de Mossos pas-
sivament favorables al referèndum i la Guàrdia Ci-
vil i la Policia Nacional bel·ligerant fins i tot física-
ment contra els votants. I el xoc va existir, sí, però
entre dos models policials contraposats: l’exercici del

poder policial dins l’estricta legalitat dels primers i
l’aplicació d’abusos i brutalitat policial descontrolada
dels dos segons.  

Perquè existeix un model policial concebut com
a servei públic que té un funcionament democràtic
i es regeix per estrictes normes en l’ús de la violèn-
cia. És el model policial legal que estableix normes
estrictament democràtiques i garantistes per evitar
abusos o perseguir-los quan es produeixen. Abusos
policials, un problema etern i universal que afecta tot
tipus de cossos policials. Una societat no és lliure si
la ciutadania no pot vigilar la policia, afirma l’activista

de l’organització Wecopwatch, Jacob Crawford, que
fa servir el vídeo per a documentar els abusos poli-
cials als Estats Units. Però vigilar i controlar els abu-
sos policials requereix confiança en aquest marc le-
gal, una confiança que, en el cas de Catalunya, va que-
dar esmicolada a partir de l’a por ellos de l’1 d’octu-
bre de 2017. Perquè desemmascarar abusos, cor-
rupteles i comportaments viciats mai és tasca fàcil,
però en un marc garantista és possible. Casos com la
condemna de Jordi Arasa per la violència contra els
manifestants del 15M o les destitucions i imputacions

i l’impuls per la prohibició de l’ús de pilotes de goma
en el cas d’Esther Quintana generaven certa espe-
rança. Transmetien a la població el potent missatge
que hi ha mecanismes efectius contra la impunitat i
els abusos policials.

L’a por ellos de fa tres anys estableix un règim
d’impunitat policial promogut per la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional espanyola, amb el suport del po-
der polític i judicial, que merma la seguretat ciuta-
dana i la confiança a poder-se defensar dels abusos
policials. La connivència judicial i política no només
no persegueix la policia que actua saltant-se des-

caradament les normes de pro-
porcionalitat, oportunitat i con-
gruència, sinó que garanteix la
seva impunitat i l’aplaudeix, pre-
mia i condecora. Hi ha impunitat
i hi ha pèrdua de confiança ciuta-
dana en el garantisme dels drets.
Els cossos policials, especialment
els d'ordre públic, tenen un ca-
ràcter essencialment repressiu.
Ho veiem cada setmana en les
protestes per aturar desnonaments
i cada vegada que exercim el dret
a la protesta i ens manifestem
pels nostres drets. Caldrà treballar
perquè l’efecte revulsiu que pot te-
nir la sentència absolutòria a favor
de Trapero i la cúpula dels Mossos
comenci a revertir aquest règim
d’impunitat.

Des dels valors republicans
només es pot concebre el poder ju-
dicial completament separat del
poder polític i el model policial lli-
gat al judicial i no al polític. Però

des del poder polític es té la responsabilitat d’esta-
blir models de seguretat humana i models policials
professionals, democràtics, garantistes, que fun-
cionin com un servei públic i mai com un poder al
servei d’una ideologia. El perill de cossos policials
partidistes i connivents amb ideologies d’extrema
dreta és una de les principals amenaces contra la se-
guretat ciutadana que cal combatre a tots nivells,
també el local. A Badalona ho coneixem bé. Per això
és tan important centrar el debat en els models de
seguretat i els models policials.  

per Dolors Sabater

Xoc de models policials



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com
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@aladdin_azr: Dos atemptats gihadistes
en un dia. Almenys un mort i una quinzena
de ferits a Viena davant d’una sinagoga. 22
morts i uns 20 ferits a la Universitat de Kabul.

@anapolo_: Crec que ningú ha explicat bé
a l’Eduard Pujol què és l’assetjament. Feu el
favor de dir-li que no és *només* fotre mà en
un ascensor o forçar algú a tenir relacions.

@iuforn: Apujar ara la quota d’autònoms és
molt oportú, demostra molt de respecte i
ofereix una gran confiança en una adminis-
tració que sempre demana, però mai dona.

Flaixos

 Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim de lloguer o l’accés a la seva propietat–des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría Aznar a la segona dècada dels noranta. 

La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.

Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de conside-
rar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa manera.

Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitat-
ge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.

A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta dispo-
nible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les

d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge

com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de
la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament 
de la mateixa manera

“

“
per Josep Martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres
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CORONAVIRUS4Tant Grano-
llers com Mollet eren notícia la
setmana passada als diaris na-
cionals per situar-se entre les
deu ciutats de l’Estat espanyol
més afectades pel coronavirus. 

Ara mateix, però, a Granollers
sembla que el risc de contagi ha
baixat respecte de la setmana an-
terior: de 1.275,42 punts s’ha pas-
sat a 873,20. Ara bé, les xifres de
risc d’expansió del virus encara són
elevades a la comarca: 1.094,44
punts a Mollet, 1.296,54 a la Ga-
rriga, 1.189,33 a Canovelles i 734,35
a les Franqueses, per posar alguns
exemples. A Parets, en canvi, són
molt més baixes: 421,93 punts. 

Sigui com sigui, el nombre
d’ingressats als hospitals valle-
sans segueix en augment. A
l’Hospital de Granollers ja hi ha
114 pacients amb coronavirus, 22
més que dimecres passat. Des
del centre lamenten que no que-
den places lliures a l’UCI (20
llits),  ja que tenen 24 malalts que

necessiten cures intensives, i que
han perdut una desena de veïns a
mans de la Covid-19. L’Hospital de
Mollet també té una vintena més
d’ingressats respecte de la setma-
na passada. Concretament, hi ha
89 malalts de Covid al centre, on
han tingut lloc cinc defuncions. Per
últim, a l’Hospital de Sant Celoni
tenen 18 pacients ingressats. 

Davant d’aquesta situació, el
Ple molletà ha demanat més re-
cursos per a l’Hospital i els CAPs de
la ciutat, tot i que la moció elabo-
rada inicialment per la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública BV
s’ha convertit en una proposta de
model de gestió publicoprivada de
la sanitat a Catalunya a causa de la
intervenció de Junts, Cs i PSC. 

Infermeres de l’Hospital de Granollers organitzant-se la jornada. Foto: H.G.

Baixa el risc de brot a la ciutat
però augmenten els ingressats
» Els hospitals vallesans ja tenen més de 200 positius per Covid-19 

» L’UCI de Granollers funciona per sobre de la seva capacitat

Es posposa la celebració dels
esperats Premis Porxada

COMERÇ4Granollers ha suspès la
gala de lliurament dels Premis
Porxada del comerç, que s’havia de
celebrar aquest 18 de novembre al
Cinema Edison, “com a mesura de
prevenció davant el risc de conta-
gi de la Covid-19 i en previsió d’u-
na possible pròrroga d’aquesta
situació d’excepcionalitat”. De
moment, el consistori granollerí i
l’associació de comerciants Gran
Centre no han volgut fixar una al-
tra data concreta, ja que desco-
neixen quan serà possible celebrar

la gala. Durant l’acte s’havien de re-
conèixer cinc establiments histò-
rics granollerins que fa més de cent
anys que apugen les seves persia-
nes; lliurar dos premis honorífics
i entregar els guardons a les boti-
gues que enguany compleixen 25,
50 i 75 anys. 

Malauradament, però, la pan-
dèmia ha fet posposar aquesta es-
perada trobada del comerç gra-
nollerí, de la mateixa manera que
també ha deixat aquest sector en
una situació de vulnerabilitat.

COMUNICACIÓ 214La 21a edi-
ció del Mercat Audiovisual de
Catalunya (MAC) serà totalment
virtual i les sessions es podran
seguir en streaming a través
del seu portal. 

L’organització entén que
aquest nou enfocament provocat
per la pandèmia de la Covid-19
permetrà que els continguts si-
guin més accessibles i l’esdeve-
niment tingui una major pro-
jecció i arribi a una audiència
més diversa. El MAC 2020 tin-

drà lloc l’11 de novembre (ini-
cialment havia de ser el 10 de
juny) i comptarà amb un pro-
grama de 15 sessions en directe
i vuit de preenregistrades. 

L’esdeveniment s’articula a
través de tres grans blocs temà-
tics. Un és l’anàlisi de la situació
dels mitjans de proximitat abans
i després de la pandèmia. El se-
gon bloc estarà protagonitzat
pel fenomen emergent del pod-
cast, amb unes sessions dissen-
yades en col·laboració amb l’Ob-

servatori de la Ràdio a Catalun-
ya. El tercer bloc completarà
l’oferta amb un seguit de ses-
sions de caràcter tècnic que trac-
taran qüestions com l’operativi-
tat a distància o els continguts
per als assistents de veu. Aques-
ta part comptarà amb experts
com Judit Argila, cap de noves
plataformes i xarxes socials a
Mitjans Digitals de la CCMA; Xa-
vier Fisa, director de Lavinia
Voice; o Emili Planas, gerent
d’operacions de Mediapro.

Una imatge d’arxiu d’una edició anterior dels Premis Porxada. Foto: Aj.

ElMACes reinventavirtualment

Societat | Reciclos, amb les targetes moneder de la Creu Roja
El programa Reciclos de Granollers, que té l’objectiu de fomentar el reciclatge per part
dels veïns, permetrà bescanviar els premis que dona l’aplicació cada cop que es recicla 

degudament per la compra d’aliments per a les targetes moneder de la Creu Roja. 
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4”Hem d'actuar amb molta més contundència per su-
perar la situació crítica que estem vivint. És el moment
de l'aturada social”. Així s’expressava fa pocs dies el vi-
cepresident amb funcions de president, Pere Aragonès,
durant l’anunci de les noves mesures per aturar l’in-
crement de casos de Covid-19 a Catalunya per part de
la Generalitat. Exactament, però, què és el que cal te-
nir present durant aquests 15 dies?

MOBILITAT
Pel que fa a la mobilitat, cal recordar que està restrin-
gida l’entrada i la sortida sense motiu justificat del te-
rritori català tots els dies de la setmana. Una mesura que
en cap de setmana es complementa amb un confina-
ment dels municipis: hi està restringida l’entrada i la sor-
tida des de les 6h del matí de divendres fins a les 6h del
matí de dilluns. Resumint, entre setmana ens podem
moure per tot Catalunya (sense sortir-ne ni entrar-
hi des d’altres territoris), mentre que els caps de set-
mana no podem sortir del nostre municipi de re-
sidència. Hi ha algunes excepcions, lògicament, que
es poden consultar al web canalsalut.

CONFINAMENT NOCTURN
L’altra gran mesura és el confinament nocturn. Cal re-
cordar que no es pot circular pel carrer des de les 22h
de la nit fins a les 6h del matíde l’endemà. No com-
plir-ho implica multes que poden arribar a ser severes.

ACTIVITATS SOCIALS
A banda de les reduccions de mobilitat, des de la Ge-
neralitat es recorda que estan prohibits els grups de
més de 6 persones en les activitats socials perme-
ses. Així mateix, es recomana relacionar-se només en
el marc dels nuclis estrets de convivència o de nuclis am-
pliats habituals.

ESPORTS
Pel que fa als esports, estan tancades les instal·lacions
esportives a excepció d’entrenaments i competicions
professionals. Els esports individuals estan permesos
a l’aire lliure i, en cap de setmana, es poden travessar
municipis fronterers mentre es practiquen.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Els museus i les sales d’exposició estan oberts al 33%
d’aforament. Els parcs infantils també continuen
oberts i se’n pot fer ús fins a les 20h del vespre.Ara
bé, els espais infantils lúdics interiors, les festes majors,
els bingos, els casinos i les sales de joc queden clau-
surades, així com els cinemes, els teatres, els auditoris
i les sales de concerts.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
Per altra banda, els comerços que tenen menys de 800
metres quadrats i els mercats no sedentaris poden
seguir oberts amb un aforament màxim del 30%.
No obstant això, s’han tancat els centres comercials (ex-
cepte les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els cen-
tres veterinaris i l’alimentació que estiguin a dins) i els
serveis de bellesa, excepte les perruqueries.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Pel que fa als actes religiosos i les cerimònies civils, con-
tinuen permeses però amb un aforament màxim
del 30%.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
En el cas de l’hostaleria i la restauració es manté el tan-
cament i només es permet el lliurament a domicili
fins a les 23h de la nit o la recollida amb cita prèvia.
Els restaurants dels hotels només poden atendre els
clients que hi pernocten.

UNIVERSITATS I ESCOLES
Pel que fa a les universitats, la docència teòrica ha de
ser en format virtual, mentre que en el cas del Batxillerat
i els cicles formatius s’ha de reduir l’activitat presencial.
Les escoles i instituts segueixen obertes, però s’han
suspès les activitats extraescolars i esportives no or-
ganitzades pels centres educatius.

EMPRESES
Per últim, el Govern remarca que les empreses han
de permetre el teletreball excepte quan no sigui
possible. Queden suspesos tota mena de congressos,
convencions i fires.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONSULTEU CANALSALUT.GENCAT.CAT/CORONAVIRUS

La Generalitat recomana sortir de casa només quan sigui necessari. Foto: Roger Segura/ACN

Frenem el coronavirus
» La Generalitat impulsa noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19 a tot el país
» La consigna principal és fer una “aturada social” que permeti reprendre el control de la pandèmia

Recorda 
el més important
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Mollet

POLÈMICA4Després que la set-
mana passada l’entitat Mollet Acull
fes públic el cas de Mohamedou
Traoré (un veí de Mollet que fa un
any que viu un periple burocràtic
amb l’Ajuntament per aconseguir
empadronar-se), tant l’oposició
com Podemos (partit que forma
part de l’equip de govern) s’han
pronunciat al respecte. 

Per la seva banda, els comuns
han exigit al govern municipal
que solucioni “la problemàtica
dels empadronaments”. La for-
mació ha lamentat que no s’hagi fet
res per arreglar la situació, “quan
des de fa sis mesos reben queixes
d’entitats solidàries”. La portaveu
de Mollet en Comú, Marina Es-
cribano, ha denunciat una “man-
ca de sensibilitat incomprensible”
amb aquest tema per part del
consistori molletà i ha exigit que “se
solucioni aquesta problemàtica
d’una vegada per totes”. 

Mentrestant, des de Podemos
han defensat que, per tal de garantir

el dret a l’empadronament, s’aca-
ba d’implementar el procediment
de sol·licitud telemàtica al web de
l’Ajuntament i que dimecres vinent
el segon tinent d’alcalde, Xavier Bu-
zón, i la regidora d’Habitatge, Nú-
ria Muñoz, es reuniran amb l’A-
juntament de Barcelona per as-
sessorar-se “sobre com imple-
mentar la fórmula que  serveix per
empadronar les persones sense
domicili fix”. Tanmateix, la set-
mana passada fonts oficials del con-
sistori asseguraven a Línia Vallès

que “no hi ha cap problema d’em-
padronament a la ciutat”.

Sigui com sigui, un equip de ju-
ristes ja ha portat el cas de Trao-
ré als tribunals, considerant que el
govern municipal ha incomplert la
llei, mentre que Mollet Acull s’ha
trobat amb “traves administrati-
ves” durant els 18 acompanya-
ments per sol·licitar el padró que
ha fet enguany. Des de l’entitat re-
corden que quan es nega el padró
també es “tanquen les portes a tots
els altres drets bàsics”. 

Traoré i membres de Mollet Acull denunciant la situació del padró a Mollet. Foto: M.A. 

El cas de Traoré destapa traves
per empadronar-se a Mollet

» L’oposició exigeix una solució,  des del consistori neguen cap mena
de problema amb el padró i Podemos busca consell a Barcelona

S’ajorna el judici pel crim 
del vigilant de l’Esclat 

TRIBUNALS4El judici contra el
presumpte autor de la mort a ga-
nivetades del vigilant de segure-
tat del supermercat Esclat ha
quedat suspès a causa de la Co-
vid-19. Després de disset anys de
l’assassinat que va commocionar
la ciutat de Mollet, la resolució
del cas s’ha hagut d’ajornar per-
què un dels advocats ha presen-
tat símptomes de coronavirus. 

El presumpte autor de l’ho-
micidi (un home d’uns quaran-
ta anys veí del Prat del Llobregat)
va ser detingut el juliol del 2015,
després d’una llarga investigació

dels Mossos d’Esquadra. Els
fets, però, es remunten al 18
d’octubre de 2003, quan dos
homes amb la cara tapada i ar-
mats amb ganivets de grans di-
mensions van atracar l’establi-
ment comercial de Can Borrell.
L’aldarull va alertar el vigilant,
Ángel de Mingo, que va mirar de
dissuadir els atracadors de for-
ma verbal. Va ser aleshores quan
un dels dos individus va atacar
aquest vigilant, que anava des-
armat, i li va ocasionar diverses
ferides d’arma blanca al tòrax
que li van provocar la mort.  

Desenes de molletans s’alcen
per donar suport a la cultura 

CULTURA4L’actriu molletana
Cinta Moreno (membre de la
companyia teatral La Copla de
Wisconsin), animava per Twitter
els molletans a sortir al carrer per
recordar que “les treballadores de
la cultura (ja precaritzades)” es
troben “abandonades per les ma-
teixes institucions que les prohi-
beixen treballar”. Alhora, una
altra veïna piulava: “La cultura ha
de seguir viva. Reobertura dels es-
pais culturals ja!”.  

Desenes de molletans es van
concentrar, dissabte al vespre, da-
vant del Mercat Vell de la ciutat
per reclamar la reobertura dels
espais culturals sota el crit “la cul-
tura és segura”. La convocatòria
de la concentració va ser espon-
tània. Es va moure a través de les
xarxes socials després que en al-
tres ciutats de Catalunya, com ara
Barcelona, s’organitzessin actes
en contra de les mesures impo-
sades en l’àmbit cultural.

Societat |Veïns netegen voluntàriament espais de la ciutat  
Una molletana ha començat una iniciativa de neteja solidària a la ciutat. El 25 d’octu-
bre el grup de voluntaris es va dedicar a netejar el parc dels Pinetons i diumenge pas-
sat es va encarregar de la zona que envolta el Parc de Bombers (on es fan botellons). 

Foto: Twitter (@fmsMorales)

Vist per a sentència el cas 
d’abús sexual a una nena

PEDERÀSTIA4La Fiscalia ha
demanat aquest dimecres 12
anys de presó per al presumpte
autor d’un abús sexual a una me-
nor durant uns campaments. 

Al monitor, de 26 anys, se l’a-
cusa d’haver agredit sexualment
una nena de sis anys dins d’una
de les tendes de campanya que
s’utilitzaven per dormir durant
els citats campaments, l’any
2014. De fet, aquest monitor ja
va ser condemnat per un altre
delicte d’abús sexual el 2018. 

Els fets, segons la Fiscalia, són
constitutius d’un presumpte de-

licte d’abús sexual a una menor
de 16 anys amb accés carnal i d’un
altre d’abús de superioritat, pels
quals li demana 12 anys de pre-
só i la inhabilitació per a l’exercici
de qualsevol professió que com-
porti contacte regular i directe
amb menors per un temps supe-
rior a sis anys al temps de la pena
de presó imposada. La Fiscalia
també demana una indemnit-
zació de 6.000 euros pels danys
morals causats. 

El cas, que ha estat instruït
pel jutjat de Mollet, ha quedat
vist per a sentència. 
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària. 

Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones  d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni. 

Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.

L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931. 

Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino. 

Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar la hipoteca si visquessin sols.

NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Camp-
sentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la co-
lla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona. 

“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que ne-
cessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé. 

En moltes ocasions s’ha estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un 
de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una 

de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van ven-
dre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu. 

“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.   

El setembre es va allargar la prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

39 m2 i ratolins

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.

LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’enca-
rregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es po-
den fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà 
on han nascut

què encara està en tràmits de ne-
gociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.

Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el

veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes
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IGUALTAT4La famosa campanya
paretana contra el masclisme
“Prou d’Hòsties!” arrencarà la
seva vintena edició aquest mes de
novembre. El programa s’iniciarà
amb una exposició de llibres a la
Biblioteca Can Rajoler. La Sala Co-
operativa també acollirà el projecte
de creació artística per a dones ma-
jors d’edat ‘Amor a l’art’, a càrrec
de Queralt Riera. D’altra banda, el
13 de novembre se celebrarà un
grup de suport mutu a la Sala Co-

operativa. Finalment, el dia 25N,
el Dia Internacional per a l’elimi-
nació de la violència masclista, es
farà la lectura del manifest insti-
tucional amb l’actuació de Pilu Ver-
ver i la col·laboració de Dona Can-
çó. A més, es durà a terme la ini-
ciativa ‘Posa’t les ulleres liles’, una
acció del consistori paretà que
consisteix a descarregar-se unes
ulleres liles i fer-se una fotografia
dient “no a la violència masclista,
#ProudHosties20”.

POLÍTICA4L’equip de govern de
l’Ajuntament de Parets va pre-
sentar a l’últim Ple municipal les
ordenances fiscals de l’any que ve,
que volen incentivar les accions
mediambientals i lluitar contra el
canvi climàtic. La regidora d’E-
conomia i Hisenda, Carme He-
rrero, va destacar que “les orde-
nances fiscals del 2021 volen ser
una eina per desenvolupar una po-
lítica fiscal justa i progressiva”. La
proposta es va aprovar amb els
vots a favor de l’equip de govern
(Ara Parets Esquerra Republica-
na, Sumem Esquerres a Parets i
Parets per la República-Junts per
Catalunya) i l’abstenció de l’opo-
sició (PSC i Ciutadans). 

Amb l’objectiu de fomentar
les energies renovables i l’estal-
vi energètic, el govern donarà una
bonificació del 50% en el rebut de
l’IBI durant 5 anys als habitatges
que optin per l’energia fotovol-
taica o tèrmica. Aquesta aposta
també s’estendrà al sector co-

mercial i industrial. En el seu cas,
els negocis  que instal·lin sistemes
d’energia renovable gaudiran
d’una bonificació del 10% en el
rebut de l’IBI durant 3 anys.
D’altra banda, l’Ajuntament pa-
retà ha plantejat una rebaixa del
2,5% de l’IBI amb la intenció d’a-
conseguir una reducció del 10%
sobre aquest impost l’any 2023.
Per contra, el consistori de la ciu-
tat aplicarà un augment de 12 eu-

ros al mes a la factura d’escom-
braries dels veïns. 

Durant el Ple, celebrat el 29
d’octubre, també es va aprovar un
procediment sancionador per a les
persones que no respecten la nor-
mativa de gossos perillosos i es van
validar (amb l’abstenció dels so-
cialistes) les bases específiques
per a la concessió dels ajuts per
pal·liar els efectes de la Covid-19
i reactivar el teixit comercial.

La sessió plenària telemàtica del passat 29 d’octubre. Foto: Aj. de Parets 

Parets rebaixa l’IBI i incentiva
les energies renovables

Parets donarà la seva vintena
‘hòstia’ contra el masclisme 

MARTORELLES4Una de les de-
cisions més importants que es
van prendre al Ple de Martore-
lles de l’octubre, celebrat dijous
de la setmana passada, va ser el
canvi de model de la taxa de re-
sidus municipal, que passarà a
ser progressiva l’any que ve (qui
més residus generi serà qui més
pagarà), però també ha anunciat
bonificacions que poden arribar
al 40%. El punt va tirar endavant
amb els vots a favor de l’equip de
govern (ERC), el PSC-MAPM i

Units per Martorelles i el vot en
contra dels regidors de Marto-
relles En Comú Podem.

El regidor de Medi Ambient,
Joan Marc Flores, va defensar
aquest nou model dient que serà

“més just” i va assegurar que es
tindran en compte variables
com el nombre de persones que
visquin en cada domicili. 

Per altra banda, les bonifi-
cacions s’aplicaran als veïns que
facin servir més cops el servei de
deixalleria. D’aquesta manera,
anar cinc cops cada any a la
deixalleria tindrà una bonifica-
ció del 10%, mentre que anar-hi

un mínim de 10 vegades en sig-
nificarà una del 20%. 

També com a novetat, l’or-
denança incorpora reduccions
en funció del nivell de renda de
les famílies. Tots els veïns que
vulguin beneficiar-se d’aquest
descompte han d’autoritzar l’A-
juntament a consultar les dades
econòmiques que gestiona l’A-
gència Tributària.

Martorelles penalitzarà qui generi més residus. Foto: Arxiu

Qui més residus generi 
pagarà una taxa més alta

Martorelles | Sant Fost

Cultura | L’Arxiu estrena un portal web de consulta
L’Arxiu Municipal ha obert aquesta setmana un web amb totes les actes de la

ciutat que s’han publicat des del 1854 fins a l’any 2008. A més, a la pàgina 
també s’han afegit fotografies, cartells i fons orals per difondre el patrimoni. 

Economia | Sant Fost congela els impostos
En el Ple del mes passat l’Ajuntament de Sant Fost va anunciar que
congela els impostos de cara al 2021. Entre altres, el consistori manté 
la reducció de la taxa que els bars i restaurants paguen per les terrasses.

SANT FOST4Anna Martínez
hauria d’haver rebut, divendres
passat, el premi TalentJoveVO
que el Consell Comarcal ha lliu-
rat per primer cop aquest 2020.
La situació sanitària, però, va
obligar a suspendre la gala en la
qual la santfostenca havia de re-
bre aquest reconeixement.

“Em va fer molta il·lusió saber
que l’Ajuntament havia presen-
tat la meva candidatura perquè al
poble els joves són molt actius, i
encara me’n va fer més ser la
guanyadora”, confessa Martínez

a Línia Vallès. La jove, que està
estudiant un Màster en Engin-
yeria Aeronàutica a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya
(UPC), aplaudeix que s’impulsin
iniciatives d’aquesta mena des del
Consell Comarcal i diu que espera
“que premis així ajudin i espero-
nin els joves a emprendre i a tre-
ballar fort”.

En total hi va haver 12 candi-
dats i candidates de pobles com
Granollers, Figaró-Montmany,
l’Ametlla, Cànoves, Parets i Lli-
nars, entre altres.

Martínez: “Tant de bo premis
així esperonin els joves”

El consistori ha
anunciat bonificacions
que podrien arribar 
a ser del 40%
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.

La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals
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ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.

El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i des-
plaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma més àgil i completes, i això és molt important”.

Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.

PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any an-
terior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix perí-
ode de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”. 

La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació
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Montmeló | Montornès

MONTORNÈS4La vila va ser un
dels municipis en els quals les
protestes del cap de setmana per
les mesures de confinament de-
cretades per la Generalitat es van
fer notar més. De fet, dilluns pas-
sat l’Ajuntament va emetre una
nota assegurant que canviar els
contenidors cremats farà que el
govern municipal hagi de gastar
uns 50.000 euros.

Segons la Policia Local, durant
el cap de setmana (les nits de dis-

sabte a diumenge i de diumenge
a dilluns) 17 incendis van calcinar
33 contenidors de residus ubicats
a diferents punts del poble.

El cos policial ha obert una in-
vestigació i “no descarta cap hipò-
tesi” i també ha augmentat “el
nombre de patrulles i els serveis
preventius de seguretat ciutadana
contra l’incivisme i la delinqüència”.
De fet, en un dels dos dies d’inci-
dents nocturns, unitats dels Bom-
bers i efectius de la Policia Local de
Vilanova van actuar com a reforços
dels agents montornesencs. 

CREMEN COTXES A MOLLET
Aquests episodis, però, no van
ser aïllats, ja que també va haver-
hi protestes similars (tot i que
d’una intensitat menor) a altres
municipis de la comarca com Pa-
rets, Sant Fost i la Roca. 

Per altra banda, aquest di-
mecres nou vehicles van cre-
mar a l'aparcament de davant
del Parc dels Colors de Mollet.

Contenidors cremats a l’av. Mare de Déu de Montserrat. Foto: Aj. de Montornès

Canviar els contenidors
cremats costarà 50.000 euros

SANTA PERPÈTUA4Des de
principis d’aquesta setmana, el
Centre d’Atenció Primària
(CAP) de la Florida ha recupe-
rat el servei d’urgències noc-
turnes, una de les reivindica-
cions que més havien demanat
entitats com la Plataforma Sa-
nitat Pública del Baix Vallès. De
fet, el CAP perpetuenc ja ha
passat a ser el punt d’atenció
continuada no només de Santa
Perpètua sinó de la resta de po-
bles de la subcomarca, com la
Llagosta, Montornès, Montme-
ló, Sant Fost i Martorelles.

D’aquesta manera, el nou
horari nocturn del CAP és entre

les vuit del vespre i les vuit del
matí, mentre que els caps de

setmana i els dies festius l’aten-
ció serà ininterrompuda, durant
les 24 hores del dia.

Tant la regidora de Salut com
l’alcaldessa de Santa Perpètua,
Sandra Gómez i Isabel Garcia,
s’han felicitat per la reobertura
d’aquest servei “que havíem rei-
vindicat constantment” (estaven
tancades des de l’agost del 2011)
i han lloat la feina de l’anterior
responsable de Salut del poble,

Carmen Aguirre, i de les entitats
perpetuenques i vallesanes.

En la mateixa línia, les asso-
ciacions de veïns i les entitats
que reclamen la reobertura del
CAP han valorat positivament la
decisió però han advertit que “la
feina no està acabada”, ja que
diuen que no renunciaran “a la re-
cuperació total dels serveis del
CAP, ni als serveis d’urgències, ni
a cap servei sanitari públic”.

Una imatge d’arxiu del Centre d’Atenció Primària. Foto: Google Maps

El CAP de la Florida recupera 
el servei d’urgències nocturnes

La Llagosta | Santa Perpètua

Montmeló | Subvencions per poder pagar l’IBI
Des de dimarts de la setmana passada està en marxa el termini perquè
els veïns demanin subvencions per pagar l’Impost de Béns Immobles

(IBI). Es pot demanar una ajuda total o parcial per a aquesta taxa.

Santa Perpètua | Menys visites al cementiri
Les visites de veïns al cementiri de Santa Perpètua durant el dia
de Tots Sants van caure un 80% respecte de les xifres de 2019.
Les restriccions d’accés expliquen aquest retrocés.

LA LLAGOSTA4Balanç positiu.
A finals de la setmana passada,
l’Ajuntament de la Llagosta va
mostrar la seva satisfacció per la
celebració del mercat ambulant
dels dijous, malgrat les noves
restriccions d’aforament impo-
sades per la Generalitat.

L’alcalde, Óscar Sierra, va
lloar “la col·laboració i bona dis-
posició dels paradistes que han
complert amb les normes” i va
destacar també “el comporta-
ment exemplar” dels veïns.

El consistori, però, va de-

tectar “comportaments irres-
ponsables” en un parell de pa-
radetes, als encarregats de les
quals ja s’ha comunicat que no
podran seguir-les reobrint. “No
permetrem que es posi en risc la
salut dels veïns”, va dir Sierra.

Durant les hores en les quals
les paradetes van estar obertes,
una quinzena de tècnics muni-
cipals i personal de seguretat
van informar i vigilar que no hi
hagués aglomeracions. El con-
sistori creu que el resultat va ser
“satisfactori”.

Satisfacció pel mercat
ambulant tot i les restriccions

TREN4Adif ha anunciat millo-
res en les tanques de seguretat
que hi ha en el tram de la línia
d’alta velocitat que passa per
Montmeló i Montornès, en con-
cret al voltant dels túnels que hi
ha als dos municipis.

Amb aquest reforç, la vo-
luntat dels responsables de les
infraestructures ferroviàries és
construir-les en els trams de via
on actualment no n’hi ha o que
estan fetes malbé. Això signifi-
carà que aquests trams de via no
puguin ser utilitzats com a zones
de pas (el risc d’atropellament
que es corre és enorme), aug-
mentant la seguretat tant dels
combois com dels veïns de
Montmeló i Montornès.

En total, Adif reforçarà dos
trams de tanca de seguretat de la
línia d’alta velocitat, una més a
banda de la del Vallès, situada
entre Barcelona i Montcada.
L’import total del contracte que
es licitarà és de 600.000 euros.

Reforçaran les
tanques de la línia
d’alta velocitat

Premi per a la
montornesenca
Marina Viñallonga

INVESTIGACIÓ4Oncovallès ha
escollit el projecte de la jove
montornesenca Marina Viña-
llonga com a guanyador de les Be-
ques Bankia dels Treballs de Re-
cerca del curs 2019-20, anome-
nat El dia a dia del pacient amb
càncer fora dels hospitals.

Viñallonga va recollir el guar-
dó a la seu que l’entitat té a Gra-
nollers, en un acte marcat per les
noves mesures de seguretat im-
posades per la Generalitat.
Aquesta beca, d’un import de
500 euros, vol servir per incen-
tivar futurs investigadors.33

contenidors van
cremar entre les nits 
de dissabte i diumenge 
en 17 incendis al poble
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L’equipament serà 
el punt d’atenció
continuada dels 
pobles del Baix Vallès
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HABITATGE4A finals de la set-
mana passada, la PAHC del Baix
Montseny va fer una crida perquè
tothom qui pugui col·laborar
amb l’entitat ho faci. “Som cons-
cients que aquesta crisi i la si-
tuació actual no afecta a tothom
per igual. És per això que us
proposem que, les persones que
pugueu, feu una aportació eco-
nòmica a la plataforma”, dema-
naven en un comunicat difós
també a les seves xarxes socials.

Crit d’alarma de 
la PAHC del Baix
Montseny 

LES FRANQUESES4Des d’aquest
mes i fins que s’acabi el curs, els
docents i monitors de les escoles
de les Franqueses i d’equipa-
ments com l’Escola Municipal
de Música, l’Escola d’Adults, els
casals infantils, el Centre de Jo-
ves i l’Espai Zero portaran mas-
caretes transparents per millorar
la comunicació amb els alumnes.

L’acció, que forma part del Pla
de Xoc, farà que se’n reparteixin
unes 1.000 unitats.

Mascaretes
transparents
a les escoles

LLEURE4Demà estava prevista
la celebració del Túnel del Ter-
ror, però dimarts passat l’Ajun-
tament va anunciar la cancel·la-
ció d’aquesta terrorífica pro-
posta de lleure per les noves
mesures de la Covid-19.

El govern municipal, però,
està estudiant la forma i la data
de fer-ho més endavant, ja que
és una activitat molt popular en-
tre els veïns més joves.

La Garriga
suspèn el seu
Túnel del Terror

CONDOL4A finals de la setma-
na passada es va conèixer la mort
de Josep Cardús, rector de Ma-
rata i Corró d’Amunt. Tot i néixer
a Terrassa l’any 1930, Cardús va
arribar a Marata quan només
tenia 27 anys i va decidir ins-
tal·lar-s’hi definitivament, con-
vertint-se també en una part ac-
tiva del teixit associatiu.

L’any 1986 també es va fer cà-
rrec de l’església de Sant Mamet,
a Corró d’Amunt.

Les Franqueses
plora la mort 
de Josep Cardús

CANOVELLES4Ahir l’Ajunta-
ment va anunciar que està ha-
bilitant portes d’accés alternati-
ves a les escoles Congost i Joan
Miró, amb la voluntat d’imple-
mentar i millorar el pla de me-
sures adoptades per prevenir
les aglomeracions.

El consistori ha invertit uns
9.500 euros en aquests dos ac-
cessos i ha comunicat que les
obres s’han fet de forma consen-
suada amb els centres escolars.

Portes d’accés
alternatives 
a dues escoles

LLIÇÀ DE VALL4L’Ajuntament
de Lliçà de Vall va anunciar, di-
vendres passat, el tancament
del Casal de Joves El Kaliu de
forma permanent (fins a nou
avís) com a mesura de prevenció
dels contagis de coronavirus en
aquesta onada de la pandèmia.

Alguns dels serveis que es
prestaven als adolescents des
de l’equipament podran fer-se de
forma telemàtica.

El Casal de Joves
El Kaliu, tancat
fins a nou avís

SALUT4Com cada any, els pro-
fessionals mèdics dels hospitals
que configuren l’Aliança Estra-
tègica C-17 (els tres de la comar-
ca, el Clínic de Barcelona i l’Uni-
versitari de Vic) van celebrar la
jornada d’innovació Sumem pel
ciutadà, que enguany se cele-
brava per quarta vegada. Les
restriccions sanitàries van obligar
a fer totes les activitats de forma
telemàtica durant divendres pas-
sat, però els metges van incidir,
un cop més, en la importància del
treball en xarxa.

Aquest, de fet, va ser un dels
eixos en la ponència de la docto-
ra Cristina Iniesta, coordinadora
de l’entitat, i del director general
de l’Hospital de Mollet, el doctor
Jaume Ferran, que va assegurar
que els hospitals “hem de posar
el pacient com a protagonista
del sistema”.

La directora assistencial mè-
dica de l’Hospital de Mollet, Sa-
bina Molina, va ser la responsa-
ble de coordinar la taula central,
en la qual es va parlar sobre la in-
tegració dels processos d’assis-
tència als pacients amb el sistema

IS3 de CatSalut, la creació d’una
plataforma que permetrà com-
partir informació, protocols i as-
saigs clínics oberts de farmàcia i
la posada en marxa d’un meca-
nisme de coordinació entre els
serveis d’anatomia patològica i el
circuit per fer l’estudi de bio-
marcadors moleculars del càncer
de pulmó entre els pacientals
dels tres hospitals de la comarca
i de l’hospital de Vic.

La jornada d’innovació va
servir també per lliurar el premi

al grup de treball d’anatomia pa-
tològica de la C-17, liderat per la
doctoria Inma Méndez, de
l’Hospital de Granollers.

CINC ANYS DE FEINA COMUNA
L’Aliança Estratègica compleix
enguany cinc anys de vida (els
centres van signar el conveni el 13
d’abril del 2015) i vol sumar di-
nàmiques en matèria de gestió as-
sistencial de la salut en un terri-
tori en el qual viuen actualment
milions de persones.

Cristina Iniesta, coordinadora de l’entitat, en la seva intervenció. Foto: AEC17

El treball en xarxa, clau per 
a l’Aliança Estratègica C-17 

El sector turístic ja comença 
a mirar cap a l’any que ve

TURISME4Els principals agents
turístics de la comarca han posat
fil a l’agulla per començar a pla-
nificar un 2021 que esperen que
sigui molt més favorable que
aquest 2020 al qual li queden poc
menys de dos mesos.

En una reunió telemàtica
mantinguda la setmana passada,
coordinada pel Consell Comarcal,
es va reflexionar sobre l’estat del
sector i es va aprovar el Pla d’Ac-
cions del 2021, el full de ruta que,

si la situació sanitària ho permet,
seguiran els establiments.

Algunes de les idees que es
començaran a aplicar serà la
creació de paquets turístics amb
especial atenció en la sostenibi-
litat, el fet de posar l’accent en el
turisme familiar, actiu i de na-
tura, i la instal·lació de tanques
publicitàries al llarg de l’AP-7 i al-
tres carreteres. També es treba-
lla en la creació d’un nou portal
web de Turisme Vallès.

Ocupació | L’octubre es tanca amb 25.735 aturats 
El Consell Comarcal va fer públiques les dades d’atur de finals del mes
passat, que diuen que 25.735 vallesans estan sense feina. Això significa
que l’octubre es va tancar amb un petit descens de l’atur a la comarca.



Aquesta setmana s’ha confirmat
el que era un secret a veus: la Fe-
deració Espanyola de Bàsquet
(FEB) ha reconfigurat la confe-
rència C de la lliga EBA i aques-
ta reordenació fa que els tres
equips de la comarca, el CB Mo-
llet, el CB Lliçà d’Amunt i el CB
Granollers, passin a estar en el
mateix grup, el C-4. De fet, mo-
lletans i lliçanencs es veuran les
cares en la primera jornada,
demà a la tarda, en un derbi que
es jugarà a porta tancada al Pla-
na Lledó.

Els granollerins, per la seva
banda, descansaran en l’estrena,
ja que en el cas del grup 4 hi ha
set equips, cosa que provocarà
que cada cap de setmana un
dels contendents no jugui. L’es-
trena del CBG, doncs, serà el cap
de setmana de la setmana que ve
en un altre derbi, a la pista del
CBLA. Els altres equips del grup

contra qui els vallesans s’en-
frontaran són la UE Mataró, el
Palma Air Europa, el CB Quart i
l’Almozara de Saragossa.

La primera volta s’allargarà
fins a finals del mes de gener de
l’any que ve, mentre que la se-
gona es jugarà entre el febrer, el
març i l’abril.

INSTAL·LACIONS TANCADES
Avui, de fet, es compleix una
setmana d’ençà de l’entrada en vi-

gor de les noves restriccions de la
Generalitat que prohibeix no no-
més la pràctica esportiva, sinó
també els entrenaments, que fins
a la setmana passada podien se-
guir en marxa, tant per a equips
sèniors com per als de formació.

Com va passar mesos enrere,
les autoritats sanitàries no han
posat data límit per a l’aixecament
d’aquestes restriccions, que es po-
dran deixar d’aplicar quan la si-
tuació de la Covid ho permeti.

El primer partit de la lliga 2020-21 es jugarà al Plana Lledó. Foto: CBM

Derbi per començar l’EBA: 
el Mollet rep el Lliçà d’Amunt

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Futbol | L’ECG rep una UE Vilassar de Mar en hores baixes
L’EC Granollers de Jose Solivelles, amb la moral pels núvols després del 0-7 de la
setmana passada contra el Figueres, rep una UE Vilassar de Mar que ha perdut els

tres partits que ha jugat. Els blancs buscaran la primera victòria del curs a casa.

Un Caldes efectiu s’endú 
el derbi de futsal a la Llagosta
FUTBOL SALA4El CN Caldes va
ser l’equip més inspirat de cara a
porteria en el derbi de dissabte
passat al Municipal Antonio Gar-
cía Robledo i va derrotar el CD La
Concòrdia (1-2).

Just abans del primer gol vi-
sitant, cap a l’equador de la pri-
mer part, Marta Villagrasa havia
xutat al pal. Laura Botifoll, però,
va aconseguir equilibrar les for-
ces pocs minuts més tard. Les cal-

derines tindrien una ocasió cla-
ra abans del descans amb un
xut al pal, igual que les locals a la
segona meitat. El gol del triomf
calderí va arribar quan faltava poc
més d’un minut per al final.

Demà a les quatre de la tarda
l’equip calderí rebrà la visita de
l’Atlético Mercadal, mentre que el
conjunt de la Llagosta visitarà la
pista de l’AECS de l’Hospitalet el
mateix dia mitja hora més tard.

Gassama marxa al Nantes
després d’11 anys al BMG

La capitana del BM Gra-
nollers, Kaba Gassama,
s’acomiada després de

més d’una dècada al club, ja que
fa uns dies es va anunciar que el
Nantes Atlantique, de la màxima
categoria de l’handbol francès,
havia pagat la seva clàusula de
rescissió.  

“M’agradaria donar les gràcies
al club, és on he jugat des de ben
petita. Tothom m’ha tractat sem-
pre molt bé i estic molt agraïda”,

va dir la pivot en declaracions als
mitjans del club com a comiat de
la que ha estat casa seva durant
11 temporades, entre la base i el
primer equip.

Gassama, doncs, segueix el
mateix camí que en les últimes
temporades han recorregut dos
dels grans jugadors sorgits del
planter granollerí, com Ferran
Solé (actualment al PSG, previ
pas pel Fénix Toulouse) i Adrià
Figueras (pivot de l’HBC Nantes).
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Després de la mort de la seva mare, la Ga-
briele torna al poble de la seva infància i
es retroba amb el seu pare, amb qui fa
anys que no parla. Ho fa per complir l’úl-
tim desig de la mare: que la seva filla, el seu
marit i la seva cunyada llencin les seves
cendres allà on havien estat feliços. San-
dra Barneda ha estat finalista del Premi Pla-
neta 2020 amb Un océano para llegar a ti.

Llibres

Un océano para llegar a ti
Sandra Barneda

Amb una subscripció o comprant un ví-
deo en concret, el Teatre Lliure ofereix tot
un ventall de propostes per veure des de
casa, ara que han tornat a tancar els te-
atres. Una d’elles és l’adaptació de Carlota
Subirós de la gran novel·la de Doris Les-
sing, El quadern daurat, amb Nora Navas
encapçalant un repartiment de primera.

A la sala onlinedel Teatre Lliure.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El quart disc de Buhos, El dia de la victò-
ria, arriba aquest novembre per mirar de
fer més fàcil un moment complicat per
al país i el món sencer. El singlehomònim,
que es va estrenar el juliol passat en col·la-
boració amb Miki Núñez, Lildami i Suu,
ja supera el mig milió de reproduccions
a YouTube. Tenint en compte això, es pre-
veu que l’àlbum sigui tot un èxit.

Música

Ha estat la gran sorpresa de Netflix per ce-
lebrar Halloween. His house, traduïda al
castellà com Casa ajena, és una pel·lícu-
la de por diferent. De fet, és més aviat un
drama, però amb uns quants ensurts que
acaben de deixar-te una sensació estranya
al cos. Una parella de refugiats de Sudan
arriba a Anglaterra i es veuen obligats a
viure en una casa no gaire acollidora. 

Pelis i sèries

Casa ajena
Remi Weekes

El dia de la victòria
Buhos

Art Primer
L’exposició ‘Art Primer. Artistes de la prehistòria’ del Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha estat nomina-
da als Global Fine Arts Awards. Això, dit ràpidament, vol

dir que val molt la pena. I encara més bones notícies:
fins al 22 de novembre, la mostra es pot visitar a la seu
del MAC a Barcelona, que continua oberta amb l’afora-
ment al 33% i totes les mesures de seguretat que exi-

geix la pandèmia. L’exposició permet als visitants desco-
brir les primeres manifestacions artístiques a Europa,

centrant-se especialment en l’art rupestre llevantí.

L’any 2000, un jove Antonio Orozco (Barcelona,
1972) estrenava el seu primer disc, Un reloj y

una vela. Va funcionar bé i, només un any des-
prés, ja publicava el segon àlbum, Semilla del
silencio, que incloïa una de les cançons més

exitoses de la seva carrera, Devuélveme la vida,
en col·laboració amb la cantant Malú. Des d’a-
leshores, Orozco ha sabut mantenir-se al pa-
norama musical espanyol i aquesta tardor ha
publicat el setè disc de la seva carrera: Avióni-
ca. En paral·lel, conscient del moment difícil

que viu el món, el cantant no ha dubtat a
aportar el seu granet de sorra. Fa uns dies, es

va enfilar a la teulada de l’Hospital de Bellvitge
de l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat on va

créixer, i va oferir un concert que va emocionar
tothom. Es tracta d’una acció en el marc de La

Marató de TV3 d’enguany.

A N T O N I O  O R O Z C O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser cantant i compositor
Fa vint anys que es dedica i triomfa al món de la música 

Famosos

Publicar nou disc i fer un concert a l’hospital
Està en boca de tothom per les dues coses

Comentaris positius
Tant pel disc com pel gest de portar la música on més falta fa

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Bakugan
Amb Bakugan: Champions of Vestroia els jugadors coneixeran unes criatu-

res poderoses i viuran batalles èpiques. Només disponible per a Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESPAIS

Gaudeix de la teva estona d’oci fent el que més t’agradi, 
és igual si prefereixes fer esport o mirar una sèrie

VIDEOTRUCADES

DISTRACCIÓ

ABANS DE DORMIR

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

i OCI

El tancament de bars i restaurants i l’entrada en vigor del
toc de queda de deu de la nit a sis del matí han suposat,
per a molta gent, veure reduït el seu temps d’oci pràctica-

ment al no-res. D’aquesta manera, han tornat vells (i mals) re-
cords del confinament, quan s’havia de buscar la forma de des-
connectar sense sortir de casa, una tasca especialment difícil
per a les persones que fan teletreball: per a elles, la feina i el
descans tenen un mateix escenari. Aquesta és, de fet, la prime-
ra qüestió que s’ha d’intentar canviar: quan acabi la teva jorna-
da laboral, canvia d’espai per sentir que “has sortit de la feina”.
El següent pas a seguir és fer una activitat que et distregui o
t’ajudi a descansar la ment, és igual si prefereixes fer una mica
d’esport o ets més de mirar sèries. Si trobes a faltar la teva vida
social (sortir a prendre alguna cosa o a sopar et salvava les set-
manes més dures), potser és hora de tornar a acostumar-se a
les videotrucades. És probable que n’acabessis fart o farta du-
rant el confinament, però ara és la manera de socialitzar més
enllà de les persones amb qui convius. Per últim, deixa de ban-
da les pantalles i la informació les hores prèvies a anar a dormir.

Desconnectar sense sortir de casa

Si treballes des de casa, quan acabi la teva jornada laboral 
canvia d’espai: així sentiràs que has “sortit de la feina”

Les claus

Potser les vas avorrir durant el confinament, però ara 
és la manera de socialitzar fora dels teus convivents

Deixa de banda les pantalles i l’excés d’informació
durant les hores prèvies a anar a dormir
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