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El teixit social rep amb
fredor el projecte per
reduir la contaminació

Damià Calvet anuncia que
el tercer carril de la C-17
en sentit nord es licitarà aviat
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Clam per l’R3
La comarca torna a reivindicar el
desdoblament de la línia de tren
mentre l’Estat reserva una partida
per al tram Parets-La Garriga

Foto: Recolons A./ACN
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Baixa el risc de brot
i els ingressats als
hospitals vallesans

‘Resistents i deportades’:
Santa Perpètua recorda
les dones de Ravensbrück

Segon derbi de
bàsquet: Lliçà d’Amunt
contra Granollers
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L’aglomeració de cotxes és una constant a les carreteres vallesanes. Foto: Arxiu Línia Vallès

Un Vallès (in)sostenible?
» La Generalitat impulsa un projecte pilot per reduir la contaminació en els desplaçaments a la feina
» Les entitats ambientalistes de la comarca reben la proposta del Govern com una rentada d’imatge
Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
“El pla que han anunciat és pura
façana, un greenwashing”, diu
indignat el portaveu de No ens
vendreu la moto, Pep Marina, a Línia Vallès. Fa referència al projecte
d’1,4 milions que es destinarà a millorar la mobilitat laboral en clau
ambiental a la comarca que va
anunciar Damià Calvet divendres.
Segons el conseller, la tria no ha
estat casual. S’ha escollit el Vallès
Oriental (en concret, el corredor
Besòs-Congost-Mogent) perquè
es tracta d’un territori “obert i actiu” i amb unes dimensions òptimes per a aquesta prova pilot: una
població de 409.638 habitants,
3.518 empreses emplaçades en
127 polígons i grans eixos viaris
(AP-7, C-33 i C-17) i ferroviaris.

Amb aquesta inversió, l’ATM,
el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, l’Ajuntament de Granollers i l’empresa Cimalsa engegaran un paquet de 26 mesures
que tenen com a objectiu reduir en
cinc anys 371 tones de NO2, 24,4
de CO2 i 18,1 de PM10. Les propostes consistiran a fomentar l’ús
de la bicicleta i els patinets elèctrics; millorar l’eficiència del vehicle privat quan el seu ús sigui imprescindible; afavorir el transport
a demanda en polígons aïllats i
apostar pel bus elèctric.
Ara, però, la realitat és que
aquest 5 de novembre Mollet ocupava el podi de les ciutats més contaminades de Catalunya. Tot i
això, Mollet i Granollers van tancar el 2019 havent respectat els límits legals de concentracions de
PM10 i NO₂. Tanmateix, des de
l’entitat Granollers Pedala posen
en relleu que a totes dues ciutats

no hi ha hagut una tendència decreixent d’aquests contaminants a
l’aire els darrers anys i que la mitjana de PM10 el 2019 a Granollers
ha estat de 27μgr/m3, set punts
per sobre del llindar que l’OMS
considera perillós per a la salut. A

“Sha de deixar de posar
la catifa vermella al
lobby del motor”, diu
l’activista Pep Marina
més, des de l’entitat assenyalen
que a la ciutat hi ha un problema
sistèmic de mala qualitat de l’aire
els matins dels dies laborables “a
causa de la mobilitat obligada”.
Per la seva banda, des de Mollet Pedala segueixen denunciant
que les mesures contra la contaminació a la comarca són “més que

insuficients”. “Ara acaba d’entrar
en vigor l’ordenança Mollet ciutat
30 km/h i des de l’Ajuntament només s’han posat uns quants cartells
per assegurar-ne el compliment”,
lamenta el portaveu d’aquesta entitat, Albert Rodríguez.
Fa anys que des de Mollet Pedala lluiten perquè es faci un carril bici que uneixi les ciutats vallesanes i que serveixi d’eix per
anar a treballar. Els ambientalistes molletans també consideren
que una solució al trànsit de cotxes seria fer un conveni de mobilitat amb les empreses “que les
obligui a activar autobusos o mobilitat sostenible per als seus treballadors”. En aquesta línia, opinen que s’hauria de fer un control
més exhaustiu de les emissions de
partícules contaminants provinents de les indústries.
Tant Rodríguez com Marina
asseguren que el principal factor

contaminant a la comarca és l’automoció i el motor. “No serveix de
res fer projectes de protecció ambiental quan, per una altra banda,
s’està afavorint la continuïtat del
Circuit de Catalunya, s’està fent
l’ampliació de 6 carrils de la C-17
i promovent el quart cinturó”, argumenta Marina, que creu que les
polítiques municipals vallesanes
segueixen anant en direcció contrària del que hauria de ser un model sostenible. De fet, considera
que s’hauria de promoure models
urbanístics que acollissin la indústria a les ciutats i evitar les mobilitzacions laborals obligades.
“S’ha de deixar de posar la catifa
vermella al lobby del motor”, conclou Marina.
Per últim, des de la plataforma
Perquè no ens fotin el tren recorden a Línia Vallès que el setembre es van eliminar sis trens entre
Granollers i l’Hospitalet.

|4

líniavallès.cat

Opinió

13 de novembre del 2020

La lupa

El català com a eina de país
per Apri Singh, Daniela Estefania Gil, Jossef Koumia, Lisbeth Murga, Omar Noumri i Zainab Tamara

L

a cançó del grup Ginestà Estimar-te com la
terra és un clam de tendresa cap a la terra ple
de reivindicació que ens apropa a un sentiment col·lectiu que és l’amor. És aquest
amor, en totes les seves formes, el que transmet aquest
missatge que ens arriba a l’ànima. Però en quina llengua ho fas? Quina és la llengua que utilitzes en el teu
dia a dia? Com fas ús d’aquesta llengua?
El català és una llengua molt antiga que ha passat per moltes etapes i moltes circumstàncies socials.
Una llengua que ve de la lluita i que ha de ser sinònim d’estima per part de tots els que la utilitzem en
el nostre dia a dia. També dels que no en fan ús però
que l’estan aprenent, i fins i tot d’aquells que no l’han
après però que l’entenen, perquè una llengua per ser
útil i mantenir-se en el temps ha de ser socialment viva.
Això implica comunicar-nos en català amb els nostres veïns i veïnes, però també facilitar l’aprenentatge dels que per moltes raons no l’han pogut aprendre
des del principi. Perquè sovint es pot pensar que hi ha
veïns i veïnes que no tenim el català com a llengua materna i que no la volem aprendre, però, si ens canvieu

Les millors

la llengua pel nostre aspecte, no ens en facilitareu l’aprenentatge i no aconseguirem que la situació canviï.
Entitats com Plataforma per la Llengua, entre d’altres, lluiten dia a dia pels drets de la llengua en la política, en les empreses i en l’àmbit judicial. Però és un
deure col·lectiu que el català sigui una llengua so-

Si ens canvieu la llengua pel
nostre aspecte, no ens en
facilitareu l’aprenentatge
cialment viva i amable per a tothom. Relacionar-nos
en català, ser voluntaris en entitats per practicar el català o ensenyar la llengua a la veïna són eines bàsiques
que poden ajudar a mantenir la nostra llengua.
Estimar en català, tot i sonar molt poètic, és una
eina súper potent i imprescindible d’inclusió per a
aquelles persones que hem arribat al nostre país. Els
Països Catalans són sinònim de multiculturalitat i

per Anna Utiel

Bernat Vilaró / ACN

perles

podem dir ben alt que som terra d’intercanvi social
i cultural. El present i el futur de la nostra llengua
depèn, en una part molt important, dels i les que
hem triat aquesta terra per construir el nostre futur. Perquè som la terra de “l’arròs” (paraula d’origen àrab), dels “xavals” (paraula d’origen caló-gitano), del “balcó” (mot d’origen italià) i del “folklore”
(d’origen anglès). Totes elles, paraules que enriqueixen la nostra llengua i la nostra història, exemples de com la nostra és una llengua d’inclusió
que genera riquesa cultural.
Com a poble, tenim la gran responsabilitat d’ensenyar i fer accessible la nostra llengua a aquelles persones que no la tenen (o no la tenim) com a llengua
materna. Sobretot, hem de saber estimar i valorar la
multiculturalitat que hi ha a casa nostra i, al mateix
temps, aprendre de les altres cultures i llengu
̈es, ja que
aquest fet és un fidel reflex de la realitat dels Països
Catalans i del seu futur: una terra que estima a tothom, vingui d’on vingui, una terra que ensenya i aprèn.
En definitiva, una terra que està permanentment amb
els braços oberts. I tu, ho fas en català?

N

LA FOTO

oventut compromesa. En Mikel, un noi de Bilbao, va anar
a l’institut amb faldilla i el professor va aturar la classe per
portar-lo al psicòleg del centre. Com a resposta, molts nois
i noies van anar a classe amb faldilla l’endemà.

J

ndreu Buenafuente ha fet de tot a la televisió, però
encara sap com sorprendre els espectadors. Per
exemple, deixant que un vident, el Mestre Joao, li llegeixi
el cul en directe per saber com serà el seu futur.

A

’amistat pot sorgir amb les persones que menys t’esperes.
I el mateix passa en el món animal. Un bon exemple d’això
són la Lundy, una chihuahua, i l’Herman, un colom. Són
inseparables i les seves fotos plegats ja s’han fet virals.

L

n mosso d’esquadra de la Unitat de Trànsit es va
arribar a embutxacar, presumptament, 1.500 euros
quedant-se l’import que ell mateix posava a infractors
estrangers, segons ha publicat El Caso.

U
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Els semàfors

Granollers Pedala

Damià Calvet

Aj. de Sant Fost

Tribuna

Exemple de bona gestió

El Gremi d'Hostaleria del Vallès
Oriental i Granollers Pedala han
anunciat que han arribat a un
acord perquè el lliurament
d'àpats a domicili o a empreses
dels restaurants que formen part
del gremi es faci amb bicicleta,
cosa que no contamina.

per Jordi Seguer, alcalde de Parets del Vallès

pàgina 8

El conseller de Territori i
Sostenibilitat va visitar
divendres passat les obres del
tercer carril de la C-17 en sentit
sud, a l’altura de Parets, i va
anunciar que la Generalitat ja té
"molt avançat" el projecte del
tercer carril en sentit nord.
pàgina 12

Prop d'una cinquantena de
persones van manifestar-se
davant l'Ajuntament de Sant
Fost com a protesta per
l'acomiadament d'un
treballador municipal. El seu
sindicat, la UGT, creu que
aquesta decisió és "injustificada".

El + llegit

pàgina 14
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1

Sense treva: el coronavirus no atura
una prostitució amb més risc

2

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

3

Mollet Acull denuncia un
altre cas com el de Traoré

4

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

5

Mollet en Comú segueix
lluitant pel futur del Calderí

Som conscients del gran impacte que ha tingut la Covid-19 sobre la salut de les persones usuàries dels centres de dia i les residències de persones grans.
Sens dubte, es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable i
més encara, com ha quedat palès, davant d’aquesta malaltia.
La Residència Pedra Serrada
de Parets no ha estat una excepció. Malauradament hem hagut
de plorar la pèrdua d’avis i àvies
del nostre poble, en una situació
molt excepcional que ens ha fet
aflorar sentiments d’impotència i ràbia, però sobretot de gran
tristor.
La primera onada de la pandèmia va sacsejar especialment
les residències. L’elevat índex de
defuncions per Covid en aquests
equipaments va donar lloc a investigacions per comprovar possibles casos de negligència. En
aquest sentit, ens congratulem
que la Fiscalia de Granollers
hagi arxivat les diligències obertes a les residències gestionades
per la Fundació Sanitària Mollet,

entre les quals hi ha la Residència Pedra Serrada de Parets. Clarament, i tal com esperàvem, no s’ha trobat cap indici de mala praxi.
Val a dir que, des del primer moment, hem confiat plenament en la bona gestió de la
Fundació, a qui ja vam traslladar tot el suport de l’Ajuntament de Parets.
Som coneixedors del gran
esforç amb què han treballat
per establir totes les mesures
preventives i de seguretat per
protegir tant les persones residents com els familiars i els
professionals del centre residencial.
Vull fer arribar el màxim
agraïment del municipi de Parets i de la institució que represento a tot l’equip assistencial i de professionals que

treballen a la Residència i al
Centre de dia, a l’equip directiu i als responsables de la
Fundació per la tasca desenvolupada en aquest complex
escenari. Us encoratgem a seguir treballant amb aquesta
gran vocació de servei a l’atenció i cura dels nostres avis
i àvies.
D’altra banda, no podem
deixar d’agrair també el suport rebut per part de les famílies, que en tot moment
han confiat en la Residència
Pedra Serrada.
Desitgem que es restableixi ben aviat la normalitat
i que ens permeti tornar a
gaudir de les estones de companyia amb els nostres familiars, que encara a hores d’ara es veu truncada per una situació tan imprevista.

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

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#Judici17-A

@annateixidorcol: Als familiars de les víctimes, als ferits i als testimonis presencials.
El judici de l’Audiència Nacional ha de buscar justícia per als supervivents del 17-A.

#PfizerVolDirEsperança

@ToniTrilla: Vacuna de Pfizer. Anàlisi preliminar de l’assaig en curs (es prova en
condicions reals): 90% efectivitat, segons
la companyia. Són molt bones notícies.

#TàndemBidenHarris

@EscurcoNegre: Apa, ja podeu deixar de
fer prediccions fallides sobre política americana per tornar a fer prediccions fallides
sobre política catalana.
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Comiat | Tanca el projecte social i cafeteria La Gata Parda
13 de novembre del 2020

La Gata Parda feia temps que arrossegava pèrdues, però el tancament temporal de la
restauració per motius del coronavirus ha accelerat el seu comiat. Aquest projecte,
gestionat per Apadis, afavoria la inserció laboral de persones amb diversitat funcional.

Baixa el risc de brot
i els ingressats als hospitals
» L’índex de risc ha començat a decréixer a tota la comarca
però hi ha ciutats com Mollet on encara supera els 1.000 punts
CORONAVIRUS4L’índex de risc
de brot comença a baixar al Vallès Oriental, malgrat que encara hi ha bastants municipis que
superen la barrera dels 1.000
punts, com ara Mollet (1.254,8)
o Canovelles (1.187,4 punts).
Granollers i Parets, que també registraven fa dues setmanes
unes xifres alarmants, han començat a veure els bons resultats
del confinament municipal els
caps de setmana i el toc de queda. A Granollers l’índex de brot
és de 563,8 punts i a Parets de
449,3, sent totes dues xifres,
però, encara molt elevades.
En la mateixa línia, des de
l’Hospital de Granollers han celebrat que sembla que la pitjor
setmana de la segona onada del
coronavirus ja ha passat. Ara
mateix té 96 ingressats positius
que ocupen cinc unitats d’hospitalització de les nou que es dediquen a lluitar contra aquest virus al centre. Entre aquests ma-

Granollers Pedala repartirà el
menjar per endur-se a la ciutat

COMERÇ4A Granollers el menjar per emportar-se es distribuirà a dues rodes i sense contaminar. El Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental i Granollers Pedala
han anunciat que han arribat a un
acord perquè el lliurament d’àpats
a domicili o a empreses dels restaurants que formen part del gremi es faci amb bicicleta. Segons ha
explicat el Gremi en un comunicat, aquesta proposta neix amb
l’objectiu d’afavorir un transport
que no contamini. “El repartiment

dels plats dels restaurants serà
sostenible”, destaquen.
En el mateix comunicat, el
Gremi també ha puntualitzat que
aquest servei, que ara es posarà a
prova, “té la intenció de consolidar-se i mantenir-se fins a finals
d’any”. A més, asseguren que s’inicia a Granollers però que preveuen implementar-lo a altres
municipis vallesans. Les entregues amb bicicleta es faran els
migdies de dilluns a dissabte i les
nits de divendres i dissabte.

Infermeres granollerines que recorden la vacunació de la grip. Foto: H.G.

lalts n’hi ha 20 que es troben a
l’UCI, quatre menys que la setmana passada. Ara bé, l’hospital
granollerí ha lamentat la mort
d’11 pacients.
Des de l’Hospital de Mollet
també han notat una davallada
“notable” dels ingressos. Aquesta setmana tenen 56 persones

positives de coronavirus, 33
menys que la setmana anterior.
Per desgràcia, han comunicat
que la mortalitat s’ha doblat i que
han perdut nou pacients.
Per últim, a l’Hospital de
Sant Celoni el ritme d’ingressos,
de moment, es manté estable i
tenen 22 casos.

L’annex de les bicicletes que serveix per transportar el menjar. Foto: G.P.

Es reprèn el mercat dels dijous

SOCIETAT4Bona notícia per als
paradistes que treballen al mercat no sedentari de Granollers.
L’Ajuntament de la ciutat ha
anunciat que es reprendrà el
mercat ambulant dels dijous en
una nova ubicació.
El consistori granollerí ha informat que es preveu reprendre
l’activitat del mercat a partir de dijous vinent, després d’haver estat
un mes sense parades a causa de
la Covid-19. Aquest mes, que se
suma als altres mesos d’inactivi-

tat que van viure els paradistes
durant la primera onada del virus, ha deixat el sector ambulant
greument tocat.
En aquests moments s’està ultimant la infraestructura, situada al recinte firal del Camp de les
Moreres, on s’instal·larà aquesta
nova edició del mercat. Segons
l’Ajuntament, aquest emplaçament permetrà garantir el compliment de les mesures per aturar els casos de Covid-19 que va
decretar la Generalitat el passat

15 d’octubre, que limiten al 30%
l’aforament dels mercats no sedentaris. Abans, el mercat del dijous acollia 370 parades que es
col·locaven entre els carrers i les
places del centre, convivint amb
el ritme de vida de la ciutat, l’anada i vinguda dels seus veïns i altres comerços.
La nova ubicació vol allunyar
el mercat del centre neuràlgic
amb l’objectiu de mantenir la
xarxa comercial sense posar en
risc la salut dels veïns.
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Mollet

Padró | Mollet Acull denuncia un altre cas com el de Traoré

líniavallès.cat

Mollet Acull, que fa uns mesos que denuncia les “traves” que posa l’Ajuntament de la ciutat a
l’hora d’empadronar-se, ha donat a conèixer a Línia Vallès un altre cas similar al de Mohamedou Traoré, el de T.B., que tampoc s’ha pogut empadronar. Llegeix-ho a liniavalles.cat.

13 de novembre del 2020

Hi haurà més morts evitables
a les residències vallesanes?
» La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública adverteix que hi ha
residents que no es deriven als hospitals tot i necessitar assistència
GENT GRAN4La Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès ha aixecat la veu aquesta setmana per mostrar la seva preocupació per l’arxivament de les diligències que tenia obertes la Fiscalia de Granollers contra les residències Santa Rosa (Mollet) i
Pedra Serrada (Parets). A més, ha
advertit a Línia Vallès que s’està
tornant a no derivar als hospitals
residents que necessiten assistèn-

22.000
són els residents que
han mort a l’Estat,
segons les dades del
Ministeri de Sanitat

cia mèdica, com va succeir durant
la primera onada de la pandèmia.
“Respectem la decisió de la Fiscalia, però ens continua preocupant
que, després de les experiències

Imatge d’arxiu de l’exterior de la residència Pedra Serrada. Foto: Aj. de Parets

viscudes en mesos anteriors, la situació segueixi fora de control”, exposa en un comunicat l’entitat.
És per això que demana testos
setmanals als treballadors i a tots
els residents quan hi hagi un cas
positiu, l’aïllament dels malalts
fora de les residències i que es facin les derivacions als hospitals
quan calgui. Des de l’entitat recorden que ja han mort “uns
22.000 residents a l’Estat espan-

yol per la Covid-19 i que ningú n’ha
assumit la responsabilitat política,
siguin gestors privats o públics”. Ja
és hora, conclouen, “d’acabar amb
les morts evitables”.
El Ministeri Públic va obrir investigacions en aquestes dues residències per esclarir si hi havia hagut irregularitats a causa de l’alt
nombre de víctimes que van registrar durant la primera onada, però
finalment les ha acabat arxivant.

La cultura molletana surt
al carrer contra el tancament

Foto: Twitter (@fmsMorales)

PROTESTA4Mollet s’ha omplert
d’artistes, però no pas d’artistes
que volen entretenir i fer somriure els veïns. Aquest dimarts la plaça de Catalunya acollia una performance reivindicativa del sector
cultural de la ciutat, el qual està
profundament indignat amb l’actual normativa del Govern que ha
deixat els equipaments culturals
tancats i els artistes sense feina.
La concentració va estar protagonitzada per un escenari, un

micròfon i un seguit d’actuacions de tots els artistes locals que
s’hi van congregar per dir-hi la
seva a través de l’art.
‘ARTS I ESCENES’
Per la seva banda, l’Ajuntament ha
presentat la programació ‘Arts i Escenes’, amb les propostes culturals
de petit format que es podran
gaudir a la ciutat fins al febrer. Tot
plegat després de la concentració
del sector cultural molletà.

Denuncien el mal ús de
Gallecs durant les restriccions

CONFINAMENT4Si una cosa ha
posat en evidència el confinament
és la necessitat inherent que tenim
de sentir a prop la natura. En
aquesta línia, alguns molletans
s’han queixat a les xarxes socials del
mal ús que uns quants veïns estan
fent del parc natural de Gallecs.
Concretament, denuncien que s’hi
estan fent pícnics a l’aire lliure i botellons, activitats que van en contra de les restriccions marcades pel
Govern per frenar la Covid-19.
Per aquest motiu, diversos
agents de Protecció Civil es van
instal·lar a les zones de Gallecs

que fan de frontera amb altres
municipis aquest passat cap de
setmana. Els agents van muntar
un control al punt que connecta
Mollet amb el municipi de Palausolità i Plegamans. Des de Protecció Civil informen que la majoria dels veïns van respectar la
normativa del confinament municipal. Per contra, des de l’Ajuntament lamenten que la setmana passada es van interposar
50 denúncies per incompliment
de les mesures, algunes d’aquestes relacionades amb el consum
de begudes en espais públics.

Vist per a sentència el judici a
la PAH amb peticions de presó

TRIBUNALS4Els vuit encausats de
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) es van presentar
aquest dilluns davant el Jutjat Penal
número 25 de Barcelona per respondre a les acusacions de la Fiscalia, que els imputa un suposat delicte
de violació d’establiment obert al públic i un altre de lleu de danys perquè el 2 de març del 2017 van ocupar una sucursal del BBVA del barri barceloní de Sant Andreu durant
una protesta per intentar paralitzar
dos expedients de desnonament.
La Fiscalia demana dos anys de
presó i 900 euros de multa per a

cada un dels vuit activistes de la
PAH, entre els quals hi ha una molletana, alhora que els exigeix una indemnització simbòlica per al banc.
El portaveu de la PAH molletana, Juanjo Ramón, ha explicat a Línia Vallès que el judici apunta “molt
bé” per als encausats. “Dilluns va ser
tot un sense sentit per part de la Fiscalia. De moment, el cas queda vist
per a sentència, però les nostres advocades ja canten victòria. El discurs
de l’acusació va ser tan desmesurat
com els càrrecs i el fet d’haver-nos
portat davant la justícia”, conclou
Ramón, visiblement optimista.
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Habitatge | Més de 100.000 euros per fer pisos socials
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La darrera modificació de crèdits del govern paretà inclou una partida de 105.000
euros que anirà destinada a la reforma de l’edifici que actualment és la seu de la Policia
Local i del Jutjat de Pau i que es convertirà en un bloc de pisos de lloguer social.

Pròxima parada: el tercer carril
de la C-17 en sentit nord
INFRAESTRUCTURES4El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, va visitar divendres
passat les obres del tercer carril
de la C-17 en sentit sud, a l’altura de Parets, i va anunciar que la
Generalitat ja té “molt avançat” el
projecte del tercer carril en sentit nord. De fet, va avançar que és
probable que les obres es licitin
a finals d’aquest any o a principis
del vinent.
Calvet va visitar les obres del
tercer carril de la C-17 en sentit
sud –que estan en marxa des de
fa dies– acompanyat pel president
del Consell Comarcal, Francesc Colomé, l’alcalde de la ciutat, Jordi Seguer, i el de Granollers, Josep
Mayoral.
La construcció del tercer carril,
segons Calvet, acabarà amb un dèficit històric a la comarca, millorarà la fluïdesa del trànsit i evitarà les habituals retencions. El
conseller també va subratllar que
“la voluntat del Govern és impulsar l’obra pública en un moment
de contracció econòmica” i que, en
total, les actuacions de la C-17 a

La foto de família de la visita de Calvet. Foto: Sílvia Ferran/Aj. de Parets

la comarca suposaran una inversió de 50 milions d’euros.
Les obres que s’estan executant en aquests moments (sentit
sud) també reordenaran les connexions d’entrada i sortida dels
enllaços. Els accessos des de la carretera C-155 (de Sabadell a Lliçà
de Vall) i de la C-35 es canalitzaran a través dels carrers dels polígons industrials i d’una nova sortida des del tronc de la C-17.

Sigui com sigui, des de la
plataforma No ens vendreu la
moto ja han denunciat que l’ampliació de la C-17 no aporta solucions, sinó “més contaminació”
a una de les comarques més
afectades per aquest problema.
“Mentre Territori continuï venent
el fals mite que més carrils vol dir
menys congestió, no té cap autoritat per parlar d’emergència
climàtica”, conclouen.

Grífols donarà 40.000 euros
cada any a l’Ajuntament

CONVENI4Grífols i l’Ajuntament de Parets han signat un
conveni de col·laboració pel qual
la farmacèutica aportarà 40.000
euros anuals al consistori, durant
els pròxims quatre anys, que
estaran destinats a diversos projectes al municipi.
Concretament, col·laborarà
amb els projectes de caràcter solidari, cultural i mediambiental i,
de forma més específica, amb les

actuacions referents al manteniment i conservació de l’arbrat, les
zones verdes i l’entorn fluvial, així
com amb les actuacions relacionades amb la promoció de l’esport.
Com a contrapartida, i ja que
Grífols pretén promocionar les
seves marques comercials a Parets, es farà esment del seu patrocini en les activitats d’interès
públic local promogudes o impulsades per l’Ajuntament.

El gegant Amazon s’instal·la
al polígon de Parets

ECONOMIA4La multinacional
de comerç electrònic Amazon
segueix apostant per Catalunya.
En aquesta ocasió ha decidit instal·lar-se al polígon industrial
Can Volart de Parets, on hi ha
col·locat la seva segona seu del
Vallès Oriental.
“El gegant de la venda en línia
s’ha instal·lat al carrer Mestral, 1,
dins del polígon industrial Can
Volart”, anunciava l’alcalde paretà, Jordi Seguer, a les xarxes so-

cials. El batlle també ha informat
que els equips de neteja paretans
ja han netejat integralment la
zona del polígon Can Volart. La
nova nau d’aquesta empresa estatunidenca té una superfície de
15.300 metres quadrats envoltats
de set zones d’emmagatzematge
d’un total de 300.000 metres
quadrats, que seran les encarregades de satisfer la creixent demanda del mercat de Barcelona
i tota la seva àrea metropolitana.
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Sant Fost | L’equip de govern municipal es confina

Dimarts passat l’alcalde de Sant Fost, Carles Miquel, va anunciar que ell i
la resta de membres del govern municipal teletreballaran després d’haver
estat en contacte amb un positiu. Tots han donat negatiu en les PCR.

Protesta per l’acomiadament
d’un treballador municipal
SANT FOST4Prop d’una cinquantena de persones van manifestar-se davant l’edifici de l’Ajuntament de Sant Fost la tarda
de dimarts com a protesta per l’acomiadament, mitjançant decret
d’alcaldia, d’un treballador municipal que també era delegat
sindical de la Unió General de
Treballadors (UGT).
Segons el sindicat, l’argument que ha fet servir el consistori santfostenc, el context actual
de la Covid-19, és “injustificat”.
El treballador va ser contractat
fa gairebé dos anys i mig (el 14 de
maig de 2018) com a tècnic au-

UGT, el sindicat al
qual pertany, creu
que aquesta decisió
és “injustificada”
xiliar de serveis personals amb
caràcter d’urgència per a un termini de tres mesos o fins que es
cobrís, de forma reglamentària

21 multes a Martorelles per
no complir les restriccions

SOCIETAT4A finals de la setmana passada la Policia Local de
Martorelles va fer públic el balanç de sancions de la primera
setmana després de l’entrada
en vigor de les noves restriccions
de la Generalitat, com el toc de
queda nocturn o la prohibició de
sortir el poble entre les 6 del matí
del divendres i les 6 del matí del
dilluns de la setmana següent.
El total de sancions dels primers dies va arribar a 21: una per
incompliment de la restricció
nocturna, tres per la de confi-

nament perimetral del cap de
setmana i 17 més per incompliment d’altres mesures (no portar mascareta i estar dins de locals, entre altres).
Tot i això, el cap de la Policia
Local, Daniel Limones, va assegurar que no han hagut de reforçar el servei amb més agents,
tot i que sí que van haver de
muntar dispositius especials per
controlar que els locals es tanquessin a l’hora que toca (les 10
de la nit) i que no hi hagués cap
mena d’incident.

Un moment de la manifestació de dimarts a la tarda. Foto: UGT

i definitiva, la seva posició. El sindicat considera que el caràcter
d’urgència “no té sentit si la durada final d’un contracte acaba
sent de dos anys” (com ha passat en aquest cas) i denuncia que
aquest acomiadament “sembla
apropar-se més a un acte de
persecució sindical”.
L’Ajuntament, però, nega
que aquesta decisió tingui res a
veure amb els arguments de la
UGT. En declaracions a Som

Sant Fost, Carles Miquel assegura que el que s’ha fet des del
consistori és “regularitzar una situació de nomenaments” i afegeix que actualment hi ha més
casos de treballadors que van obtenir el seu lloc de feina amb caràcter d’urgència.
Qui també es va pronunciar
sobre aquest cas és Sant Fost En
Comú Podem, que en un comunicat va demanar la readmissió
del treballador acomiadat.

Un dels controls que va fer la Policia Local. Foto: Aj. de Martorelles
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Montornès desbloqueja
l’augment de la taxa de residus
PLE MUNICIPAL4Tot i que a la
Sessió Plenària Ordinària (celebrada dijous de la setmana passada) l’oposició va negar-se a
l’augment de la taxa de residus
proposada per l’Ajuntament de
Montornès, en un Ple extraordinari celebrat abans-d’ahir el
govern de José A. Montero va
aconseguir tirar endavant la pujada. Així, a partir de l’any que
ve, l’import d’aquest impost passa dels 119 als 133 euros.
Després del ‘no’ inicial en
bloc de l’oposició, el govern municipal va aconseguir el suport
del regidor de Més Montornès,
Joffre Giner, per poder tirar endavant aquest punt de les orde-

L’oposició en bloc havia
votat ‘no’ a l’augment
al Ple Ordinari de
la setmana passada
nances fiscals. En aquesta segona votació, Montornès per la

El Ple es va tornar a celebrar telemàticament. Foto: Aj. de Montornès

República, el Partit Popular i
Ciutadans van votar-hi en contra, mentre que els representants
del PSC no van voler votar, en senyal de protesta.
A l’hora de pagar aquest impost, com ha passat en altres pobles de la comarca, hi haurà bonificacions. Els veïns que hagin
patit un expedient de regulació
temporal d’ocupació (ERTO) podran ampliar la seva bonificació
fins al 50%, quantitat de la qual

també estaran exempts els veïns
que tinguin uns ingressos que no
arribin al salari mínim interprofessional (950 euros mensuals, vigent des de principis
d’aquest any). De la mateixa manera, les bonificacions de la meitat del cost de l’impost s’aplicaran també a totes les botigues, comerços, bars i restaurants de
Montornès que durant la pandèmia hagin patit una davallada
d’ingressos superior al 50%.

El 25-N seran dues setmanes
reivindicatives a Montmeló

FEMINISME4Cap agressió sense resposta. Aquest lema, clar i directe, és el que s’ha escollit a
Montmeló per celebrar el 25-N,
el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones... que enguany serà més
que una jornada reivindicativa:
les activitats s’allargaran durant
dues setmanes, des de dilluns que
ve fins al dia 30 d’aquest mes.
La regidoria de Feminisme i
Igualtat ha treballat en diferents
propostes, que enguany es faran
virtualment. Una d’elles serà la
gravació d’un vídeo (d’un minut
com a màxim) en el qual els ve-

ïns que vulguin podran desmuntar mites sobre el discurs
masclista, opinar sobre la lluita feminista o parlar de dones importants al llarg de la història, entre altres possibilitats.
Aquestes gravacions (s’han
de fer en horitzontal) s’han d’enviar al correu igualtat@montmelo.cat i es podran començar a
veure al portal web municipal a
partir de dilluns que ve.
La regidoria anunciarà més
activitats pròximament i ha volgut tirar endavant els actes del
25-N “perquè la pandèmia no
ens faci callar”.
Foto: Aj. de Montmeló

Montmeló | Montornès

Montornès | La Policia estrena WhatsApp i mail

La Policia Local ha habilitat el número de WhatsApp 667 993 685 per
poder rebre consultes i col·laboracions per part dels veïns. Igualment,
els veïns poden contactar-hi al mail policialocal@montornes.cat.
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‘Resistents i deportades’:
dones al camp de Ravensbrück
SANTA PERPÈTUA4Des de fa
uns dies (i fins al dia 29 d’aquest
mes), l’Espai 1 de La Granja Espai Cultural acull la mostra Resistents i deportades, organitzada per l’Amical de Mauthausen i que és un testimoni de la
història de la resistència i la deportació femenina als camps de
concentració i d’extermini nazis
durant les dècades dels anys 30
i 40 del segle passat.
La mostra posa l’accent en diferents dones espanyoles que
després de ser capturades pel
Tercer Reich van ser enviades al
camp de Ravensbrück (situat al

L’exposició es podrà
visitar fins al dia
29 d’aquest mes a
l’Espai 1 de la Granja
nord d’Alemanya, a uns 85 quilòmetres de Berlín).
L’exposició és una barreja
d’informació històrica amb tex-

Alguns dels documents de l’exposició. Foto: Amical Mauthausen

tos i dibuixos extrets d’obres que
van fer les deportades. En total hi
ha exposades 27 banderoles.
Resistents i deportades comparteix espai amb una altra mostra temàtica sobre una part de la
història europea dels anys 30 i 40
del segle XX (K.L. Reich. La veu
de l’infern nazi), que es pot visitar a l’Espai 2 de la Granja, de manera que el consistori reforça les
activitats culturals relacionades

amb la memòria històrica. Fa
setmanes, es va homenatjar i es
va col·locar una stolpersteine per
recordar Projecte Forns, veí del
poble assassinat en un dels camps
durant el nazisme.
Per culpa de les restriccions
imposades per la Generalitat per
combatre la pandèmia de la Covid-19, les sales d’exposició només poden acollir un terç del seu
aforament màxim.

Sanció per abocar
200 pneumàtics a la Llagosta

SUCCESSOS4A finals de la setmana passada l’Ajuntament de
la Llagosta va anunciar que dies
enrere havia obert un expedient
sancionador a una empresa de
Badalona per un abocament
il·legal d’uns 200 pneumàtics a
la zona de Can Donadéu. La
Policia Local, en una de les seves
rondes, va trobar les gomes el
passat 23 d’octubre.
El consistori va poder identificar els responsables d’aquest
fet perquè entre els residus hi havia una etiqueta amb les dades

d’aquesta companyia i es va posar en contacte amb el responsable de l’empresa perquè retirés tots els pneumàtics.
Tot i que en un principi la
resposta que va rebre l’Ajuntament era que una altra empresa
ho faria i que l’abocament l’havia fet una tercera persona, finalment el passat dia 2 el responsable de la companyia badalonina va retirar les gomes.
Tot i això, el consistori llagostenc
assegura que l’expedient obert
segueix el seu curs.
Foto: Aj. de la Llagosta

líniavallès.cat

Feina | Suport a TE Connectivity

Dilluns passat l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va reunir-se
amb els treballadors de TE Connectivity, una empresa de Montcada
que podria tancar. Alguns d’ells són veïns de la Llagosta.
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El Consell Comarcal ha anunciat la convocatòria de 10 llocs de feina per a joves
vallesans que tinguin un màxim de 30 anys. Les contractacions es faran en el marc
del Programa de Garantia Juvenil i s’accepten candidatures fins diumenge.

El Vallès clama de nou
pel desdoblament de l’R3
MOBILITAT4El desdoblament
de la línia R3 de Rodalies és un
dels grans debats de la mobilitat
comarcal en els darrers anys... i
en els últims dies torna a estar
sobre la taula.
De fet, divendres passat el
president del Consell Comarcal, Francesc Colomé, va dir que
el desdoblament és “un dels
grans reptes de la mobilitat”
que s’han d’afrontar durant l’acte de presentació virtual d’un
projecte pilot de mesures ambientals en la mobilitat laboral
per al corredor Besòs-CongostMogent [veure pàgina 3]. “No hi
ha dates concretes i portem cent
anys amb la mateixa línia. És cert
que ara s’han notat millores i
avançaments amb supressió de
passos a nivell o millores amb les
estacions, però cal fer l’empenta final”, va afegir Colomé.
La petició del dirigent va tenir continuïtat hores després, en
l’Assemblea General de la Xarxa
C-17. L’alcalde de Granollers i
president de l’organisme, Josep
Mayoral, va apuntar (en la mateixa línia que Colomé) que de

Colomé ha tornat a posar el debat sobre la taula. Foto: Aj. de les Franqueses

moment s’han dut a terme les inversions pactades pel que fa a aspectes com la supressió de passos a nivell i la millora de les instal·lacions de comunicació i seguretat en diversos punts.

PENDENTS DELS PRESSUPOSTOS
Que el desdoblament sigui una
realitat (o com a mínim que se
segueixin fent passes endavant)
depèn en bona part de l’aprovació dels pressupostos del 2021

que ha de presentar el Govern de
Pedro Sánchez.
De fet, en aquests comptes es
contempla una partida de 245
milions d’euros per a diferents
inversions a la xarxa de Rodalies
de la demarcació de Barcelona,
entre elles el desdoblament de
l’R3 en el tram comprès entre
Parets i la Garriga, cosa que
aniria acompanyada també d’altres millores en àmbits com la seguretat, entre altres.

El PSC inicia la precampanya
incidint en els barris

POLÍTICA4“Volem millores als
nostres barris, a la via pública, per
dinamitzar els sectors econòmics
locals i garantir una millor vida
per als ciutadans. Tot això només
serà possible amb un futur Govern català socialista”. Amb
aquestes promeses, el PSC del Vallès Oriental va donar dimarts el
tret de sortida a la precampanya
per a les eleccions del 14 de febrer.
L’acte es va celebrar amb l’alcalde molletà Josep Monràs, el de

la Llagosta, Óscar Sierra, el de
Montmeló, Pere Rodríguez, i el
primer secretari comarcal davant
del centre de serveis El Lledoner
(Mollet), espai que es va crear amb
la Llei de barris que va permetre
la reforma integral de Plana Lledó. En el mateix acte, Monràs va
reivindicar la “gran feina que va fer
el Tripartit al país amb la Llei de
barris”, la qual, segons els socialistes, va millorar els barris i va dinamitzar l’economia local.

Una xerrada
sobre l’entorn de
Corró d’Amunt

LES FRANQUESES4Patrimoni i
paisatge serà el nom de la conferència que aquesta tarda coordinarà Èlia Montagud, llicenciada en Biologia i graduada en
Geografia i Ordenació del Territori. La xerrada es podrà seguir
en directe al canal de YouTube de
Salvem Corró a partir de les set
i s’hi es parlarà sobre la qualitat
del paisatge vinculada a la qualitat de vida de la gent que hi viu
o que el gaudeix.

Ajornen la mostra
de microteatre i el
Festival ArtMov

CANOVELLES4Les restriccions
sanitàries pel coronavirus han
portat l’Ajuntament de Canovelles a anunciar l’ajornament de
dues cites culturals: el Festival
ArtMov i la mostra de microteatre es faran el 2021.
L’ArtMov s’havia de celebrar
entre avui i diumenge a Can Palots (es mou a la primavera de
l’any que ve), mentre que la
mostra de microteatre estava
programada per a demà passat.

La Garriga enceta Càritas impulsa
la campanya de
una recollida
poda d’arbres
d’aliments

MEDI AMBIENT4Des de fa uns
dies, tècnics i operaris de l’Ajuntament de la Garriga han començat a fer la poda d’arbres que
és habitual a meitat de la tardor
i que serveix també per a tota
l’estació hivernal.
Els treballs s’aniran fent de
mica en mica a una trentena llarga de carrers de tots els barris i
es calcula que no estaran del tot
enllestits fins al mes de gener de
l’any que ve.

L’AMETLLA4La secció local de
Càritas posarà en marxa, la setmana que ve, una campanya de
recollida d’aliments. D’aquesta
manera, tothom que vulgui
col·laborar en aquesta acció solidària podrà fer-ho a partir de
dilluns que ve i durant tota la setmana (fins dissabte), portant
menjar (preferentment articles
com tonyina en conserva, oli i sucre, però també sabó pel cos) al
local de l’entitat.

Obres a les escales Creen un nou web
del passatge
amb informació
d’AnselmTurmeda dels polígons

LLIÇÀ D’AMUNT4A finals d’octubre va començar la reparació
de les escales del passatge d’Anselm Turmeda, al barri de Can
Salgot. Les escales serveixen
com a espai de trànsit entre el
Carrer de Santiago Rusiñol i el
passeig de Can Salgot.
Si els terminis que té l’Ajuntament es compleixen, aquestes
obres podrien estar enllestides la
darrera setmana d’aquest mes.

EMPRESA4El Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental
Avança han impulsat el portal
web poligons.vallesoriental.cat,
una pàgina que serveix com a
agregador de tota la informació i
l’activitat econòmica dels polígons
industrials de la comarca.
Al web s’hi pot trobar un
mapa interactiu que, segons els
impulsors, ha d’ajudar a visibilitzar la feina que s’hi fa.
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Waterpolo | El CN Granollers comença el curs a Madrid

El sènior masculí del CN Granollers arrencarà la temporada 2020-21 demà a la
piscina del Concepción Ciudad Lineal de Madrid. Els de Tomas Bruder van poder
tornar a entrenar a l’aigua la setmana passada i estan a punt per encetar la lliga.

Segon derbi de bàsquet:
Lliçà d’Amunt vs. Granollers
Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL
Segona jornada d’EBA... i segon
derbi vallesà a la vista. El CB Lliçà d’Amunt rebrà, demà a les set
de la tarda, el CB Granollers en
un nou partit del subgrup C-4 de
la darrera categoria del bàsquet
estatal. Els lliçanencs voldran
refer-se de la derrota en la seva
estrena, mentre que per als granollerins la visita a Lliçà significarà l’estrena a la lliga.
El partit, com tots els de la jornada, serà a porta tancada, perquè així ho determinen les restriccions sanitàries de la Generalitat, que prohibeixen les concentracions de gent en qualsevol
mena d’esdeveniment esportiu.
Per la seva banda, el CB Mollet afrontarà el primer desplaçament (i l’únic que haurà de fer
a les Balears) també demà a la 1
del migdia. Els molletans es veuran les cares contra el CB Imprenta Bahía de S’Arenal.

El matx es jugarà al Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt. Foto: Google Maps

DERBI DE PUNTUACIÓ BAIXA
L’estrena del curs basquetbolístic (Lliga Catalana a banda) va posar sobre la taula un derbi entre
Mollet i Lliçà, resolt a favor del
conjunt de Plana Lledó en un partit amb pocs punts (58-51), amb
molt protagonisme defensiu.
El partit, de fet, no acabaria
caient del bàndol molletà fins al
darrer parcial; els de Josep Maria Marsà es van adjudicar el

primer parcial, però el partit arribaria al descans amb els visitants al capdavant (24-27). La distància es reduiria al mínim al final del tercer parcial, mentre
que l’últim seria el de la culminació de la remuntada del CBM.
El molletà Albert Serra (17
punts i 7 rebots) i el lliçanenc Roger Guàrdia (15 punts i 7 rebots)
van ser els dos jugadors més
destacats del derbi.

El CD la Concòrdia vol sumar
el segon triomf lluny de casa

FUTBOL SALA4El CD la Concòrdia serà l’únic equip de Segona que jugarà aquest cap de
setmana. Les llagostenques jugaran demà a un quart de cinc de
la tarda a la pista de l’FS Castelldefels amb l’objectiu de sumar
la segona victòria de la temporada lluny de casa, després del
clar 0-4 aconseguit a Mataró el
passat 25 d’octubre.
De fet, aquesta és l’única vic-

tòria que ha pogut celebrar l’equip de Javi Ruiz, que ha perdut
l’únic partit que ha jugat a casa (el
derbi contra el Caldes) i va empatar la setmana passada a la pista de l’AECS de l’Hospitalet.
El CN Caldes, per la seva banda, gaudirà del cap de setmana de
descans de la primera volta. Les
calderines, líders amb set punts,
podrien veure com l’AECS les
supera al capdavant de la taula.

Europa torna a demanar pas:
el BMG visita la pista de l’Elche

L’European Cup torna a
escena. El BM Granollers
de Robert Cuesta visitarà, demà a les sis de la tarda, la
pista del BM Elche en el partit
d’anada de la tercera ronda d’aquesta competició continental.
Després de superar l’Alavarium portuguès amb claredat el
mes passat (i ja sense Kaba Gassama), les granollerines es veuran les cares contra un rival a qui
coneixen a la perfecció de la lli-

ga (tot i que el partit que haurien
d’haver jugat a finals del mes passat es va ajornar).
Passi el que passi al Pavelló
Esperanza Lag, aquesta eliminatòria es resoldrà al Palau d’Esports granollerí diumenge de la
setmana que ve.
El sènior masculí, per la seva
banda, rebrà demà passat el
Nava després d’haver vist com el
partit intersetmanal a la pista del
Logroño La Rioja s’ajornava.
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| Fuser
Un joc on el ritme és el protagonista. Un festival de música que no s’acaba mai. Fuser
et permet crear el teu so i compartir-lo amb el món. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

El misterio de la cripta embrujada (1978), La ciudad de
los prodigios (1986), Sin noticias de Gurb (1990)... Qui
més qui menys ha llegit alguna d’aquestes novel·les
i s’ha endinsat en la Barcelona –o les Barcelones–
d’Eduardo Mendoza (nascut, efectivament, a Barcelona l’any 1943). Mendoza és considerat un dels millors escriptors en castellà dels nostres temps i així
ho avalen les vendes, traduccions i premis que han
acompanyat les seves obres des del principi. La verdad sobre el caso Savolta (1975), la seva primera novel·la, va rebre el Premi de la Crítica de narrativa castellana. Però aquest no és el guardó més destacat
que li han atorgat: el 2010 va guanyar el Premi Planeta amb Riña de gatos. Madrid 1936 i el 2016 va rebre el Premi Cervantes, considerat el Nobel de les
lletres espanyoles, en reconeixement a la seva trajectòria. I encara més: aquest novembre ha rebut el
Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino.

Soc totes les que he sigut
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
acull l’exposició ‘Fina Miralles. Soc totes les que he sigut’, un homenatge i un repàs a la trajectòria d’una de
les artistes més significatives de l’Estat des dels anys setanta fins ara. Fina Miralles (Sabadell, 1950) va començar a crear durant el franquisme i va trencar tots els
motlles de l’academicisme de l’època. Tot i això, la seva
obra no és tan coneguda com hauria de ser i el MACBA
ha decidit posar-hi remei amb aquesta exposició, que
es pot visitar des del 5 de novembre fins al 5 d’abril.

Llibres

?

E D U A R D O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

M E N D O Z A

Ser un dels grans escriptors barcelonins

Ha retratat Barcelona en obres com ‘La ciutat dels prodigis’

?

Rebre el Premi Barcino

QUÈ HA FET

Dins del festival Barcelona Novel·la Històrica

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Admiració

Els lectors el feliciten i consideren que el premi és merescut

Música

Pelis i sèries

Aquitania
Eva García Sáenz de Urturi

La nostra parcel·la
Lara Díez Quintanilla

Positions
Ariana Grande

Nieva en Benidorm
Isabel Coixet

Un thriller històric que inclou venjança,
incest i batalles. Així és, a grans trets, Aquitania, la novel·la amb què l’escriptora basca Eva García Sáenz de Urturi va guanyar
el Premi Planeta l’octubre passat i que ha
arribat ara a les llibreries. La protagonista del llibre és Elionor d’Aquitània, que va
regnar amb intel·ligència França i Anglaterra durant el segle XII.

El Teatre Lliure continua apostant per la
programació online mentre duren les restriccions pel coronavirus. La novetat d’aquesta setmana és La nostra parcel·la, una
obra de Lara Díez en què dues desconegudes es troben de sobte en un espai
tancat sense saber com hi han arribat, què
hi han de fer i com en poden sortir.
A la sala online del Teatre Lliure.

La carrera d’Ariana Grande fa justícia al seu
cognom. Amb només 27 anys, la cantant
de Florida ja ha publicat sis àlbums i ha
vist com el seu èxit anava in crescendo. El
seu darrer treball, Positions, ha arribat
pràcticament per sorpresa: va començar
a fer-ne promoció només dues setmanes
abans de l’estrena. Sigui com sigui, l’artista ha tornat a convèncer els seus fans.

A Peter Riordan (Timothy Spall) el jubilen
de forma anticipada al banc de Manchester on ha treballat tota la vida i decideix anar a buscar el seu germà Daniel,
que viu a Benidorm. Però quan hi arriba
s’adona que el Daniel ha desaparegut i només sap que era propietari d’un club de
burlesque on treballa l’Alex (Sarita Choudhury), una dona misteriosa que el fascinarà.
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ESTILS DE VIDA
Suport real a la cultura
i

OCI

a tornat a passar. La cultura, com tants altres sectors,
ha rebut un segon cop tot just quan començava a recuperar-se, a pas de tortuga, del primer. De nou, la
pandèmia del coronavirus ens priva de concerts, obres de teatre, espectacles de dansa i circ i un llarg etcètera, però no
ens treu la necessitat ni les ganes de consumir cultura.
“Si la cultura et toca, ara et toca a tu”. Aquest és el lema de
la campanya que han impulsat l’entitat Cercle de Cultura i la
xarxa Fundraising.cat per animar els espectadors a donar suport real al sector en aquests moments tan difícils. “La cultura
ha estat sempre al teu costat, des de la teva infància fins ara.
En els moments feliços i en els més complicats, com quan vas
haver de confinar-te”, es pot llegir al web laculturaemtoca.cat.
En aquesta pàgina, ofereixen la possibilitat d’ajudar la cultura
de tres maneres possibles: comprant entrades (anticipades
per a actes presencials o bé per a actes virtuals), difonent projectes i espectacles a les xarxes socials o fent donacions.
Aquesta última opció, diuen, és molt habitual a altres països i
pot ser la clau de la supervivència d’algunes entitats.

H

Les claus
COMPRA

Compra entrades anticipades per a espectacles presencials
o bé entrades per a propostes virtuals: la cultura es paga

DIFON

Si t’enamores d’una proposta cultural, recomana-la a les xarxes
socials: ajudaràs el creador i faràs que algú descobreixi una joia

DONA

Si t’ho pots permetre, fes una donació a una entitat o projecte
cultural que t’hagi marcat i vulguis ajudar a sobreviure

TORNA-HI

I el més important: quan la situació ho permeti, no dubtis
a tornar a omplir teatres, sales de concerts, cinemes...
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