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S’aprova el pla per al gran
barri del Calderí però encara
no es podrà implementar

Antoni Bassas serà la mà
dreta del granollerí Víctor Font
si acaba presidint el Barça
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El porno,
la cara B del
masclisme

Foto: Pexels

Un 50% de les
plataformes inclouen
vídeos d'abusos
o violacions
Parlen famílies
vallesanes sobre
l’educació sexual
dels seus fills i filles
GENT GRAN pàg 18

SANT FOST pàg 14

MONTORNÈS pàg 16

Els avis vallesans
tornen a patir els
estralls de la Covid

IUSF demana que s’anul·li
el sou de la regidora no
adscrita Josefa Sánchez

Centenars d’autònoms
protesten per la seva
situació laboral
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S’ha erotitzat la violència?
» Un 50% de les plataformes porno inclouen vídeos d’abusos o violacions, segons el CAC
» Línia Vallès parla amb diverses famílies vallesanes sobre l’educació sexual dels seus fills i filles
Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
“Padre viniéndose a chorros dentro de la hija”.“Sexo brutal, latigazos y violacion anal”. “Filmé a
mi hermana menor masturbándose en su habitación”. “Castigando a mi hija”. Aquest són alguns dels títols que acompanyen
els vídeos que ofereix la plataforma Pornhub. Aquesta pàgina web
s’ha convertit en el Youtube del
sexe i per entrar-hi només has de
dir que tens més de divuit anys a
un pop-up, totalment franquejable.
En aquesta línia, fa una setmana el Consell de l’Audiovisual
(CAC) alertava que un 50% dels vídeos d’actes sexuals de les plataformes mainstream estan etiquetats amb les paraules abús o violació. El president del CAC, Roger
Loppacher, també advertia del
perill que suposa per als menors
l’accés a continguts que “encara
que siguin de ficció transmeten un
relat que normalitza actes de violència masclista i de desigualtat”.
Línia Vallès s’ha posat en contacte amb dotze famílies vallesanes per conèixer quin impacte
creuen que té el porno en el comportament sexual dels seus fills i
filles. Algunes consideren que
aquest distorsiona la realitat i els
pot generar expectatives frustrants amb el sexe. D’altres pensen que s’haurien de prohibir segons quins continguts a les pàgines pornogràfiques, que els vídeos d’agressions sexuals existeixen perquè són els que tenen més
demanda o que no hi ha pornografia amb visió femenina. Però totes coincideixen en el fet que el responsable dels abusos en les relacions sexuals no és el porno, sinó
la manca d’educació sexual i afectiva que reben els seus fills i filles.
Un pare vallesà lamenta que

“s’hagi deixat en poder del porno
el paper d’educador sexual quan
el gènere només hauria de ser una
eina d’entreteniment”. Mentrestant, una mare de la comarca es
qüestiona “per quin motiu hi ha
tantes persones que necessiten
veure agressions per arribar a
l’orgasme”.
Quan navegues per Pornhub
trobes la resposta: s’ha erotitzat la
violència. La psicòloga especialis-

“Els joves són com
pissarres rases i el seu
manual d’instruccions
sexuals és el porno”
ta en violència sexual i victimologia, Alba Alfageme, explica a Línia
Vallès que el problema és que “els
vídeos sexuals amb agressions
arriben a ulls de menors cada
cop de menys edat”, mentre que
“les criatures no han rebut cap
mena d’educació sexual que els
permeti construir una mirada crí-

La pornografia mainstream s’oblida de la dona i utilitza una narrativa patriarcal. Foto: Pexels

tica davant d’aquests portals que
emmagatzemen tanta violència”.
En aquest sentit, el psicòleg especialitzat en sexologia clínica i
membre de la World Association
for Sexual Health (WAS), Alejandro Villeja, corrobora que “més
d’un 30% dels menors d’entre
vuit i nou anys” es topa de manera accidental amb el porno. “Això
provoca que aquest col·lectiu construeixi la seva narrativa sexual a
partir de vídeos que han eliminat
tot el contingut relacional (empatia, consentiment i comportament) i en els quals es mostra una
trobada sexual superficial, objectivadora i la majoria de vegades
denigrant cap a la dona”, alerta.
“Per una banda hi ha una desalfabetització sexual i per l’altra
una societat que consumeix pornografia que exerceix violència
contra la dona. El resultat d’aquest
combo és noies que banalitzen
agressions contra elles perquè el
relat pornogràfic les ha normalitzat i una societat que legitima la
violència sexual”, assenyala el
doctor, que recorda que hi ha

una campanya (Trafficking Hub)
activa contra Pornhub per la suposada distribució de vídeos on
s’explota sexualment menors.

ANALFABETISME SEXUAL
Mentrestant, s’han atès 12.433
víctimes i 9 dones han estat assassinades per la violència masclista a Catalunya el 2020. Aquestes xifres tornaran a unir els municipis vallesans aquest 25-N sota
una mateixa lluita: l’erradicació de
la violència masclista. Però alhora mostren la necessitat de reivindicar una educació sexual, social i
afectiva, tal com diu Alfageme. “Els
joves són com pissarres rases i el
seu manual d’instruccions sexual
és el porno. Per això comencen a
erotitzar situacions que realment
són violentes. Ningú els ha donat
cap criteri per saber identificar-les”,
detalla la psicòloga.
La coordinadora del projecte
Satisficció (adreçat a adolescents)
del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, Krizia Nardini, vol construir una relació sana i saludable
amb el sexe durant els seus tallers.

“El problema no és el porno. Malgrat que aquest influeix en l’imaginari dels joves no s’ha d’estigmatitzar. El discurs patriarcal també es troba a la cultura audiovisual
genèrica”, diu Nardini. Ella no
creu que s’hagi de demonitzar el
porno. “S’ha d’oferir un espai als
adolescents perquè s’expressin i donar-los eines perquè construeixin
una mirada crítica, on el sexe no sigui un tabú i el plaer de la dona estigui representat”, defensa.
Tanmateix, Alfageme considera que s’hauria de regular l’accés a aquestes plataformes i controlar que els vídeos on hi ha abusos sexuals “no es puguin amplificar amb absoluta impunitat, com
va passar amb els del cas de la Manada”. “És evident que el porno
mainstream manté un llenguatge
patriarcal i masclista brutal. Per
aquesta raó hem de derrotar l’analfabetisme sexual i afectiu, ja que
el patriarcat hi troba els seus forats
per incidir-hi”, conclou.
Ara, la nova reforma educativa vol introduir l’educació sexoafectiva a les aules.
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La lupa

Discursos paral·lels
per @ModernetdeMerda

U

n total de 70 milions de persones han votat
Donald Trump. D’entre les raons per les
quals poden haver-ho fet, n’hi ha una que
sembla bastant òbvia segons els que hi entenen: Trump parla clar, Trump s’expressa de la mateixa manera que s’expressa la gent que el vota. Hi ha
uns ciutadans que pensen A, un candidat que expressa sense subterfugis A i uns vots que conseqüentment
van a parar a A. El cercle es fa sol.
Aquesta realitat, matisada i adaptada a les circumstàncies, s’ha traslladat també a Espanya a través de Vox.
Hi ha gent que ha trobat un partit que utilitza la mateixa
demagògia que utilitzen ells amb els seus amics, amb
els mateixos titulars fàcils, les mateixes mentides autoproclamades i tot un patró d’estil basat en la no-política i l’odi cap al diferent. En veure Vox, tota aquesta
gent ha respirat tranquil·la.
Però, i a Catalunya? A Catalunya de moment no ha
emergit un fenomen populista postdemocràtic. Però
sí que els ingredients que tenim sobre la taula s’assemblen molt als que acaben provocant que apareguin
aquests fenòmens. A tall d’experiment, us recomano
que aneu a les xarxes socials dels principals partits independentistes i que feu una repassada al to i al contingut dels missatges que es comparteixen a granel. Us
servirà per veure la llunyania entre el missatge polí-

Les millors

tic dels partits i l’estat anímic dels votants. En cito només alguns exemples.
“La repressió no ens aturarà”. Ens ha aturat. És evident que ens ha aturat. ¿Quin sentit té dir que no ens
aturaran quan actues com si t’haguessin aturat i quan
el teu votant sap que, efectivament, ens han aturat? La
gent, amb el seu entorn, es lamenta que estem aturats.
No comenta que no ens aturaran.
“No podran contra tot un poble”. Han pogut contra tot un poble. I no només han pogut, amb prop de

Una part de l’independentisme no
se sent representada pels polítics,
no parlen el mateix idioma
3.000 represaliats, sinó que ni tan sols els ha calgut anar
contra tot un poble; n’han fet prou reprimint una part
d’aquest poble. La part independentista, concretament. La part que sovint confonem amb el tot per creure’ns un sol poble. ¿“No podran” és el missatge que busca sentir un votant envoltat de víctimes de la repressió?
“Prou repressió!”. A nivell polític, ¿té sentit cridar
prou repressió quan en cap moment estàs collant l’Es-

per Anna Utiel

Albert Segura / ACN

perles

tat perquè faci cas a la teva proclama? ¿Què passa quan
crides “prou repressió” però simplement com a prec, no
com a amenaça amb contingut polític? ¿Se sent representat, el votant, o sent un cert ridícul?
“Mai podran inhabilitar les idees”. És molt probable que sí. De fet, ja fa mesos que utilitzen la por per inhabilitar-nos-les. L’Estat vol atemorir-nos perquè la por
ens congeli l’activisme i, per tant, no puguem posar en
pràctica les nostres idees. Torno a la mateixa pregunta d’abans. ¿Hi ha algú al carrer que comenti que mai
ens podran inhabilitar les idees?
Són només alguns exemples ràpids, en trobaríem molts
més en la comunicació dels partits independentistes. I crec
que tots ells deixen entreveure des de fa mesos que el discurs polític, en general, està a anys llum del discurs del carrer. Diria que una gran part de l’independentisme no s’està sentint representada pels seus polítics, a dalt i a baix no
es parla el mateix idioma. I aquesta disfunció discursiva
pot acabar generant monstres que omplin aquest forat explotant el populisme, la mentida i l’odi per canalitzar tots
els sentiments que avui no estan sent canalitzats.
De moment, els partits respiren tranquils perquè saben que no hi ha substitut. Ni d’aquesta mena ni de cap
altra. Però estan jugant amb foc. I arreu del món trobem casos de partits convencionals que van jugar massa amb foc. Tant, que van acabar cremant la gent.

N

LA FOTO

ànnabis, amfetamina, metamfetamina, heroïna i cocaïna. En
tot això ha donat positiu un conductor navarrès que, a més,
no tenia assegurança, no havia passat la ITV des de 2017, duia
arma blanca i haixix i s’havia saltat confinament i toc de queda.

C

a missió per posar en òrbita el satèl·lit espanyol Ingenio
ha fracassat. El coet Vega, que transportava aquest i un
altre satèl·lit, s’ha desviat de la trajectòria poc després de
l’enlairament. Vuit minuts, concretament.

L

etflix Espanya pregunta als usuaris de Twitter per què
s’hauria de fer una sèrie sobre la seva vida. “A veure, per on
començo?”, respon Josep Maria Mainat. A Netflix (com a la xarxa
en general) li ha agradat la idea i ja ha triat títol: El cas Mainat.

N

es rates del cel. Així és com molta gent anomena els
coloms. Segurament no dirien el mateix del colom
missatger belga pel qual han pagat més d’un milió i mig
d’euros. Es diu New Kim i ha batut un rècord.

L
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Els semàfors

Aj. Granollers

La Carpa

CB Mollet
El + llegit

Safata d’entrada
L’Ajuntament crearà un espai
per dignificar els nounats al
cementiri municipal. Amb
aquesta acció, des del consistori
es vol oferir una zona de vetlla a
totes les famílies d’aquests
nadons morts, que abans eren
enterrats en una fossa comuna.
pàgina 8

L’entitat cultural de la Llagosta
ha decidit posar en marxa una
campanya de micromecenatge
al portal GoFundMe per poder
fer les reformes que el seu local
necessita per complir amb la
nova normativa. Fins ara han
recaptat uns 700 euros.
pàgina 17

El conjunt de Josep Maria Marsà
continua en plena forma i és
l’únic vallesà de la lliga que ha
guanyat tots els partits que ha
jugat en l’inici del curs 2020-21.
Superades les dues primeres
jornades, els molletans són
colíders amb la UE Mataró.
pàgina 20
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IUSF demana que s’anul·li el sou
de la regidora Josefa Sánchez
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Els avis vallesans tornen
a patir els estralls del coronavirus
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Un Vallès (in)sostenible? El projecte
contra la contaminació no convenç
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Segon derbi de la lliga:
el CB Lliçà d’Amunt rep el Granollers
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El català com a eina de país

Viure de cara al riu Tenes
per Rosa Martí i Conill (Sumem Esquerres a Parets)
L’Ajuntament de Parets del Vallès
acaba d’adjudicar el projecte de recuperació social, ecològica i paisatgística del riu Tenes a l’estudi
Martí Franch Arquitectura del
Paisatge, equip que pot fer molt
bona feina perquè ens consta que
ha participat en projectes molt integradors del paisatge, com és la
recuperació de la platja del Castell a Palamós o la recuperació del
Cap de Creus, entre molts d’altres.
Ara aquest arquitecte ha de
presentar tres propostes per procedir a iniciar el procés de participació ciutadana per escollir la
millor i seguidament redactar el
projecte. La previsió és fer-ho al
més aviat possible per veure si al
març poguéssim tenir ja la proposta que ha de donar lloc al projecte que s’esculli. Esperem poder
fer-ho ben aviat. Sempre hem
pensat que el projecte ha de ser viu
com ho és el riu i anar integrant en
la mesura del possible tot l’entorn.
L’encàrrec preveu un àmbit
més gran que el mateix àmbit del
riu, així com una passera a la dreta del camp de futbol que pugui servir de connexió amb la zona industrial i també de punt d’observació. El projecte vol recollir les zones de l’entorn del riu des del camp
de futbol i la petanca fins a la zona
dels pavellons, la verneda de Can
Isidre Coix i el bosc de les taules.
Ens consta que aquest estudi
d’Arquitectura del Paisatge és
un equip poc intervencionista
que procura que cada una de les
actuacions impacti el mínim en
l’entorn. Això és una garantia
que les coses poden evolucionar
sent molt respectuosos amb el
medi ambient.

Buscarem la col·laboració,
com no pot ser d’altra manera,
de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), del Consorci del Besòs
Tordera i també del sector industrial. Volem que el projecte sigui un projecte de tots i en
la mesura que puguin facin
aportacions tant tècniques com
econòmiques. També tenim
previst posar-ho en coneixement dels municipis veïns tant
de Mollet com de Lliçà de Vall
perquè es puguin lligar actuacions quan ho creguin oportú.
Buscarem i hem de trobar la
màxima col·laboració institucional i civil.
Actualment s’estan fent actuacions al riu tant per part de
l’Ajuntament com per part de
l’ACA que ja van en aquest sentit, aprofitant que estem a la tardor i la majoria d’espècies estan
hivernant. Des del pont de Francesc Macià fins al pont de la
Man. L’ACA està tallant i arrencant la canya americana al
marge dret a fi d’eliminar en la
mesura que es pugui aquesta espècie invasora. Tot això ho porta a terme l’empresa Naturalea,
que és una de les millors empreses mediambientals de Catalunya. Des del pont indicat
fins a Lliçà, un equip de tres persones contractades per l’Ajuntament està tallant la canya
americana i netejant el riu de residus sòlids, que n’hi ha molts.

Esperem que aquesta feina pugui seguir tot l’any vinent.
Treure les canyes és bàsic
fins i tot pel risc d’inundacions.
També aprofitem per retirar
residus. Val a dir que n’hi ha
molts. No ens podem creure que
algunes persones es pensin que
el riu és un abocador. Ens preguntem què pensa el seu cap si
és que va més enllà de poder
aguantar una gorra quan llencen runa, plàstics o un pneumàtic a la llera del riu. S’ha de
ser molt poc conscient i molt
poca cosa per adoptar aquesta
conducta quan hi ha una deixalleria a escassos 500 metres.
Per fi al riu potser li ha arribat l’hora de ser recuperat. L’any 1962, quan els aiguats de Sabadell i Terrassa es van desbordar abastament i la Confederació Hidrogràfica (l’equivalent avui a l’ACA) va procedir a
canalitzar el riu tal com està ara,
la canalització, per sort, es va fer
amb talussos de terres i no de
formigó. Per això la integració
serà més fàcil i de més qualitat.
El Consorci del Besòs Tordera ha fet una gran feina recuperant l’aigua, fet que ara ja trobem normal. Encara recordem
com baixava l’aigua els anys 70:
era una veritable claveguera.
Tots aquests passos que es
van fent a poc a poc ens portaran a gaudir del riu com hauria
d’haver estat sempre.

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

#OberturaDilluns23?

@agenciaacn: Restauració al 30% i esport a l’aire lliure i cultura al 50%, aquesta
és la primera fase de l’esborrany del pla de
desescalada.

#FusióBBVA-Sabadell

@Albertmvidal: N’hem parlat amb molta
gent i en parlarem més, però hi ha unanimitat: operació dolenta per a l’economia
catalana i molt dura per als treballadors.

#PfizerOModerna

@gmnzgerard: La vacuna de Moderna
presenta els mateixos resultats (fins i tot
millors) que la de Pfizer-BioNtech! L’hivern
del 2021 serà totalment diferent d’aquest.
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Condol | Mor Xavier Quer, un dels impulsors de Gran Centre
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L’economia granollerina ha perdut una gran figura. Xavier Quer va morir el passat
divendres als setanta anys. Quer va ser el gerent de Gran Centre des de la seva creació
el 1995 fins al 2001 i també de Tarafa Editora de Publicaciones (La Revista del Vallès).

Segueix baixant el risc de brot
i els ingressats als hospitals
» Granollers tindrà un punt per fer tests ràpids de coronavirus
» 100 persones multades en deu dies per no dur mascareta

COVID-194L’índex de risc de
brot segueix baixant al Vallès
Oriental, malgrat que tots els
municipis encara es troben en
una situació de perill, ja que
superen els 200 punts (valor
que indica que el risc d’expansió
del virus és “molt alt”, segons l’estudi de BIOCOM-SC de la UPC i
la Generalitat).
A Granollers l’índex de brot és
de 641,51 punts i a Parets de
486,22, sent totes dues xifres
més elevades que fa una setmana.
En canvi, a Mollet han arribat les
bones notícies, ja que per primer
cop en tres setmanes ja no supera la barrera dels 1.000 punts. Ara
té un risc de brot de 542,82 punts.
En la mateixa línia, els hospitals vallesans celebren la davallada de casos a les seves lliteres. Per desgràcia, es tracta d’una celebració agredolça. Des de
l’hospital granollerí informen
que tenen 84 positius de coronavirus, 12 persones menys que

Granollers dignificarà l’espai
dels nounats del cementiri

SOCIETAT4Mort perinatal. Així
se’n diu dels nadons que moren
durant la gestació o bé durant el
part o just després, i és una realitat encara molt invisibilitzada.
Ara, l’Ajuntament granollerí s’ha
sumat a la iniciativa d’altres
municipis i oferirà un espai al cementiri per reconèixer aquestes
vides perdudes. Aquest espai
serà a la zona del cementiri municipal on fins a l’any 2009 (actualment la llei obliga a enterrar
els nounats en nínxols o tombes)

es van enterrar els nounats
morts i les restes de cossos procedents d’amputacions o de circumstàncies traumàtiques.
Amb l’objectiu de dignificar
els nounats, el consistori de la
ciutat ampliarà l’actual espai de
200 metres a 275 i crearà un monument en memòria perquè les
famílies que han patit una pèrdua d’aquesta mena puguin acomiadar-se com cal i passar el dol.
El cementiri de Montjuïc i el
de Sinera també ho han fet.

A l’Hospital de Granollers tenen 12 ingressats menys que fa 7 dies. Foto: Arxiu

la setmana passada, i que no hi
ha hagut cap més pacient que
hagi necessitat entrar a l’UCI,
però han hagut de lamentar la
mort de set veïns.
Des de l’Hospital de Mollet
també han notat una considerable davallada dels ingressos. Ara
mateix, al centre hi ha 47 persones ingressades pel virus, nou
menys que fa una setmana, però
les defuncions han incrementat
lleugerament, passant de nou a

11. Per últim, a l’Hospital de
Sant Celoni hi ha 17 persones ingressades per Covid-19.
Tot plegat ha coincidit en
una setmana en què s’ha sabut
que la Cambra de Barcelona
habilitarà un punt a Granollers
per fer tests ràpids de Covid-19
al centre de serveis a les empreses Can Muntanyola i que la
Policia Local ha sancionat més
de 100 persones en deu dies per
no dur mascareta.

Una imatge d’arxiu del cementiri. Foto: Cabré Junqueras

S’anul·la el mercat dels dijous

COMERÇ4Granollers es torna a
quedar sense el mercat ambulant
dels dijous. L’Ajuntament de la
ciutat ha hagut de fer marxa endarrere en la reobertura del mercat no sedentari aquesta setmana, el qual s’havia de celebrar en
una altra ubicació.
Segons el consistori granollerí, aquesta decisió s’ha pres perquè la majoria dels marxants no
ha encaixat bé la proposta o no ha
manifestat la seva opinió (un
73% de les respostes han estat ne-

gatives o abstencions). Dels 372
paradistes que participen en el
mercat dels dijous, només 188
han contestat la pregunta de l’Ajuntament: “Muntaríeu la parada
a la nova ubicació provisional?”.
En aquest sentit, el consistori granollerí havia promès la setmana passada que aquest mercat
es reprendria al recinte firal del
Camp de les Moreres, ja que
l’emplaçament permetia garantir el compliment de les mesures
per aturar els casos de Covid-19,

decretades per la Generalitat el
passat 15 d’octubre i que limiten
al 30% l’aforament dels mercats
no sedentaris.
La nova ubicació volia allunyar el mercat del centre històric de
la ciutat, on tradicionalment s’han
muntat les 372 parades del mercat ambulant, amb l’objectiu de
mantenir la xarxa comercial sense posar en risc la salut dels
veïns. Tot i això, part del grup de
marxants ha mostrat el seu rebuig
ferm envers la nova ubicació.
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Mollet

Cultura | Mollet es presenta al festival Temporada Alta
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L’Ajuntament molletà ha col·laborat amb la producció de Jo vaig tenir un Cayenne,
un curtmetratge que es presentarà al festival Temporada Alta de Girona i que s’ha gravat
als horts del Calderí. L’obra està protagonitzada per l’actor molletà Jordi Coromina.
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S’aprova el pla del Calderí però
encara no es podrà executar
» La campanya de recollida de signatures engegada per
la plataforma Salvem El Calderí ja té més de 700 adhesions

URBANISME4El futur del Calderí sembla que serà el totxo. La Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’Arc Metropolità (òrgan que depèn
del departament de Territori) va
aprovar divendres passat la modificació puntual del POUM molletà que ha de permetre crear un
macrobarri a la zona del Calderí.
Tot i això, aquesta modificació
del POUM encara no es podrà
executar fins que l’Ajuntament
de la ciutat no presenti les especificacions que ha requerit Territori perquè el pla entri en vigor.
Cal recordar que el projecte
d’urbanitzar el Calderí ha generat
molt rebuig a la ciutat. Tant alguns
partits polítics de l’oposició (Mollet en Comú i ERC) com diversos
moviments locals estan lluitant
per protegir aquest terreny, que és
l’últim espai agrícola de la ciutat.
En la mateixa línia, ha nascut la
plataforma Salvem El Calderí,
que té com a objectiu defensar
“cada pam de terra, de cada racó

Absolts els vuit activistes
de la PAH de penes de presó

TRIBUNALS4Bones notícies per
a la PAH. Finalment, el jutge ha
absolt els seus vuit activistes, entre els quals hi ha una molletana,
de les acusacions de la Fiscalia, que
els imputava un suposat delicte de
violació d’establiment obert i demanava dos anys de presó i 900
euros de multa per a cada un
dels integrants.
El portaveu de la PAH molletana, Juanjo Ramón, ha remarcat
a Línia Vallès que el judici “va ser
un acte esperpèntic amb la vo-

luntat de reprimir el moviment de
l’habitatge”. “No només perquè el
cas era desproporcionat, sinó pels
testimonis que la Fiscalia va presentar”, argumenta.
Els fets pels quals se’ls ha jutjat van passar fa tres anys i mig,
quan es va organitzar una acció de
suport, tal com expliquen des de
l’entitat, “pacífica i festiva” al barri de Sant Andreu de Barcelona
durant una negociació amb el
BBVA per diversos casos d’afectats
de desnonament.

L’espai agrícola del Calderí que es pretén urbanitzar. Foto: Salvem El Calderí

dels nostres pobles i ciutats, del
nostre Vallès, que no volem veure convertit en asfalt i ciment”.
Sota el lema “Plantem-nos”, l’entitat ha engegat una recollida de
signatures al portal Change.org.
Més de 700 veïns ja s’han adherit a aquesta petició, que condemna la decisió que ha pres l’Ajuntament “de canviar la natura

pel ciment i aniquilar un espai del
patrimoni molletà”.
Paral·lelament, l’Ajuntament
de Santa Perpètua reclamava fa
dies una sèrie d’informes per determinar si el Calderí és zona inundable i per saber com l’afectaria en termes de mobilitat la construcció d’un nou barri a Mollet, demanant que s’aturés la tramitació.

Els membres de la PAH molletana durant una altra protesta pacífica. Foto: PAH

La neteja de les escoles, en vaga
PROTESTA LABORAL4La polèmica torna a estar servida a l’empresa que ofereix els serveis de neteja dels equipaments i les escoles
municipals de Mollet. El comitè
d’empresa de Ramcon (la companyia subcontractada per l’Ajuntament que s’encarrega de la
neteja) ha convocat una vaga indefinida que començarà aquest 30
de novembre davant “l’actitud
dictatorial de l’empresa”. A la
convocatòria de vaga s’han subscrit totes les organitzacions sin-

dicals que formen part d’aquest
comitè (CCOO, CGT, ICSC i UGT).
L’objectiu d’aquesta vaga és
denunciar, tal com expliquen
des del comitè, que l’empresa
no està respectant els dies de vacances, que incrementa la càrrega i pressió de treball constantment, que sanciona arbitràriament els treballadors i que
no està facilitant EPIs al personal.
La notícia de la vaga ha arribat en plena pandèmia, quan la
higiene és un factor essencial

per combatre la Covid-19. És per
això que l’Ajuntament molletà ja
ha demanat que es garanteixi el
100% de la neteja als espais que
presten serveis essencials, com és
el cas de les escoles. En aquesta
línia, el portaveu de la formació
local de Ciutadans, Iván Garrido,
ha exigit que Ramcon reconegui
la feina dels treballadors “d’una
manera àgil” i que trobi una solució “a aquestes reivindicacions
legítimes” perquè no es pot posar
en risc la neteja de Mollet.
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Parets

Participació | En marxa la creació del Consell de la Gent Gran
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L’Ajuntament paretà ha obert un procés participatiu per escollir els representants
del Consell de la Gent Gran. Aquest òrgan tindrà la funció de recollir propostes i promoure
projectes que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la gent gran a la ciutat.

Una nova línia de telèfon
per descongestionar el CAP
SALUT4Els grups públics de Parets que hi ha a les xarxes socials
s’omplen diàriament de queixes de
veïns que lamenten la dificultat
que tenen per contactar amb el
CAP de la ciutat. Ara, però, l’Ajuntament paretà ha volgut resoldre aquest problema i ha posat
a disposició del CAP de Parets una
nova línia de telèfon per descongestionar la saturació que està patint l’atenció primària local.
La primera tinenta d’alcaldia
i regidora de Salut, Casandra García, ha posat en relleu que “tot i no
ser competència municipal, l’Ajuntament paretà ha volgut fer un
pas endavant per intentar solucionar la saturació telefònica i
donar resposta a les inquietuds
dels paretans”.
En paral·lel, fa mesos que la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès denuncia la saturació que pateixen
els CAPs de la comarca. Segons
l’entitat, l’atenció primària vallesana està deixant d’atendre molts
veïns perquè “només està centrada en els casos de Covid-19” i la

Arrenquen les obres a la
residència Pedra Serrada

EQUIPAMENTS4La pandèmia ha
visibilitzat l’abandonament sistèmic que pateix el sector de la gent
gran des de fa anys. La residència
Pedra Serrada ja s’ha posat les piles en aquest sentit i, ara, ha començat les obres per rehabilitar un
dels seus patis interiors.
El projecte preveu ampliar la
zona de paviment d’aquest pati interior (que actualment és de sauló i té molta ombra) per convertirlo en una terrassa, que donarà accés a la part més assolellada d’aquest espai i el farà accessible a tots
els residents del centre. Es tracta

d’una actuació (conjuntament
amb altres) que hauria d’haver
arrencat fa mesos, però l’evolució
de la pandèmia ho va impedir.
CENTRE DE DIA
D'altra banda, les obres que permetran la separació de l'espai entre el centre de dia i la residència
ja estan pràcticament enllestides,
fet que permetrà reobrir aquest espai que actualment, per causa de
l'emergència sanitària, està tancat.
La Fundació Sanitària Mollet s'ha
fet càrrec de la despesa que ha
comportat aquesta actuació.

L’entrada del CAP de Parets un dia qualsevol. Foto: Sílvia Ferran/Aj. de Parets

majoria dels pacients han perdut
els seus metges de referència o són
“mal atesos telefònicament”.
“L’únic que provoca que l’atenció
primària no funcioni correctament és que la gent acabi anant
d’urgències als hospitals per buscar un remei a les seves malalties.
I que aquests, en conseqüència,

acabin bloquejats”, expliquen des
d’aquesta entitat.
Sigui com sigui, els paretans
que vulguin posar-se en contacte
amb el CAP de Parets poden utilitzar el número habitual (93 562
16 89) o, a partir d’ara, fer servir el
nou número que ha habilitat el
consistori (667 99 18 23).

Una imatge d’arxiu d’un dels patis de la residència. Foto: Aj. de Parets
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Martorelles | Sant Fost
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Mobilitat | Obres a les andanes de Mollet-Sant Fost

La setmana que ve començaran obres de millora a l’estació de Mollet-Sant
Fost. S’allargarà l’andana principal, s’instal·larà un nou sistema de llums
LED i es modificarà el sentit de circulació al vestíbul i a les andanes.

IUSF demana que s’anul·li
el sou de la regidora Sánchez
POLÍTICA4L’enfrontament entre Independents Units per Sant
Fost (IUSF) i l’actual regidora no
adscrita Josefa Sánchez (que
forma part del govern municipal
liderat per Carles Miquel) ha
viscut recentment un nou capítol. La formació liderada per
Montserrat Sanmartí va reclamar, fa uns dies, que s’anul·li el
sou de Sánchez i que l’antiga cap
de files dels socialistes passi a cobrar únicament per la seva assistència als Plens.
El partit de l’oposició va publicar als seus perfils de les xarxes socials el requeriment que ha

Sánchez, no adscrita,
va ser cap de llista del
PSC fins a les darreres
eleccions municipals
registrat, en el qual demanen
que es compleixi la Sentència
1401/2020 del 26 d’octubre de
2020, que diu que un regidor que

La 44a edició del Pessebre
Vivent, suspesa per la Covid

MARTORELLES4Una tradició
que no faltava cap Nadal des de
fa més de quatre dècades s’interromp per culpa de la pandèmia. L’entitat local Joventut Sardanista (l’entitat que s’encarregava de la representació) va decidir que enguany no escenificarà el Pessebre Vivent, que s’hauria celebrat per 44a vegada.
“Malauradament, el nostre
format de pessebre ens impedeix
poder realitzar les representacions garantint totes les mesures

sanitàries establertes a dia d’avui
per l’actual estat d’alarma i pel toc
de queda, així com les futures mesures que es puguin establir”,
deia l’entitat en un comunicat.
En aquest mateix text, des de
la Joventut Sardanista explicaven que tenen previst fer “tasques de manteniment a l’espai
del nostre pessebre perquè les
representacions es puguin tornar
a realitzar quan s’hagi superat
l’actual pandèmia i la situació sanitària ho permeti”.

Sánchez (a l’esquerra), en una foto l’any passat. Foto: Twitter (@jterrades)

abandona la candidatura per la
qual es va presentar i va ser elegit i passa a la condició de regidor
"no adscrit" no pot ostentar càrrecs o delegacions ni rebre més
retribucions que les que com a regidor electe li corresponen.
De la mateixa manera, IUSF
exigeix que l’Ajuntament li reclami “les retribucions percebudes indegudament”, que s’anul·lin
“les resolucions dictades en el període en què va ocupar l'alcaldia”
i que se la doni de baixa de la Seguretat Social des del dia 15 de

juny (dia en el qual va prendre
possessió del càrrec en un Ple
marcat per la polèmica).
Per la seva banda, Carles Miquel va dir que el seu govern municipal no comparteix la interpretació que l’únic partit de l’oposició ha fet de la sentència i que,
per tant, considera que Sánchez
no ha de retornar cap quantitat ni
ha de canviar la seva situació. “No
considerem que la situació sigui
assimilable, però en tot cas ho estem estudiant i ens assessorarem
al respecte”, va dir el batlle.

Una imatge d’una edició anterior. Foto: Aj. de Martorelles
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Henkel ha posat en marxa un nou magatzem automàtic d'última generació
a les seves instal·lacions de Montornès. Amb aquest nou pas, la companyia
aposta per convertir la planta en el seu hub logístic del sud d'Europa.

Centenars d’autònoms
protesten per la seva situació
MONTORNÈS4Uns 300 autònoms montornesencs van concentrar-se, diumenge passat, a
les portes de l’Ajuntament per
protestar per la seva situació
laboral, derivada per les mesures sanitàries de prevenció de la
Covid-19 que la Generalitat va
aprovar setmanes enrere.
No som el problema, el problema sou vosaltres, Si només
puc treballar al 50% per què em
cobren els impostos al 100%?,
Menys obligacions, més drets, Si
no treballem no paguem i Govern dimissió van ser algunes de
les consignes que els assistents
van mostrar en diferents pan-

Els treballadors van
denunciar que tenen
menys ingressos i les
mateixes despeses
cartes. I és que molts d’ells s’han
vist obligats a tancar els seus negocis (o a veure com els seus in-

Un moment de la concentració. Foto: Twitter (@CULIBLANCO)

gressos cauen de forma significativa) mentre que han de seguir
pagant despeses com factures i
les quotes d’autònom, entre altres, encara que no estiguin funcionant amb normalitat.
Aquesta situació afecta també greument les microempreses,
ja que moltes d’elles van tenir serioses dificultats per superar el
primer confinament (havent de
recórrer a estalvis personals o

demanant crèdits, entre altres
solucions) i que veuen aquest segon tancament com “un cop que
pot ser definitiu”.
Per això, una de les consignes
més repetides pels assistents va
ser que volen que se’ls respecti el
dret a treballar. Quan la concentració va acabar, els autònoms van deixar les pancartes
que duien a les escales d’entrada a l’edifici consistorial.

Formacions i ajudes per
al petit comerç de Montmeló

COMERÇ4A principis d’aquesta setmana es va posar en marxa un curs, orientat als comerciants de Montmeló, en el qual
aprendran a treure-li partit a totes les eines orientades al negoci que ofereix Instagram.
Aquest curs s’allargarà durant tres dilluns (és a dir, falten
les dues darreres classes) i es fa
al Centre de Formació i Recursos G2M. En la primera sessió
van participar-hi una quinzena
de comerciants del poble.
De la mateixa manera, l’Ajuntament ha explicat que el

departament de Promoció Econòmica està treballant en la
creació d’unes noves subvencions per ajudar els sectors que
estan patint més les restriccions:
els de la restauració i l’estètica.
Per últim, també s’està estudiant la possibilitat de programar activitats especials per a
dos dels dies més intensos de la
campanya de Nadal, el 18 i el 19
de desembre. De fet, el consistori
ha decidit invertir una xifra superior als 20.000 euros en una
nova campanya que convidi a
comprar a les botigues del poble.
Foto: Aj. de Montmeló

Montmeló | Montornès

Montornès | Hub logístic de Henkel al sud d'Europa
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Santa Perpètua ja viu un
Gran Recapte 100% virtual
SOLIDARITAT4Com cada any,
cap a mitjans de novembre, el
Banc dels Aliments impulsa el
Gran Recapte, una acció solidària
massiva arreu del país que vol ajudar a cobrir les necessitats de les
persones amb menys recursos.
Malgrat la pandèmia, enguany el
Gran Recapte no fallarà a la seva
cita, tot i que no veurem les enormes caixes a les portes i a l’interior dels supermercats: aquest
any serà 100% virtual.
En el cas de Santa Perpètua,
per exemple, hi participaran els
supermercats Bon Preu, Esclat,
Lidl i Mercadona que hi ha al poble. Des de dilluns (tot i que es
preveu que la immensa majoria

Quatre supermercats
del poble serveixen
com a punt de recollida
de donacions
de donacions es faran entre avui
i demà) és possible fer les dona-

Santa Perpètua | Troben la desapareguda

Abans-d’ahir al migdia la Policia Local de Santa Perpètua va avisar
que havia trobat la Tingting, una nena de 15 anys veïna del poble
de qui poques hores abans havien dit que no tenien notícies.

Campanya de La Carpa per
poder adequar el seu local

LA LLAGOSTA4El mes passat
La Carpa, una de les grans entitats culturals de la Llagosta, va
posar en marxa una campanya
de micromecenatge a la plataforma GoFundMe per “salvar el
seu projecte cultural”. Dit d’una
altra manera, l’entitat necessita
fer reformes al seu local (per
complir amb els nous requisits
sanitaris) i ha volgut explorar
aquesta forma de finançament
per aconseguir-ho.
En el moment del tancament
d’aquesta edició de Línia Vallès,
La Carpa havia aconseguit uns

700 euros (la xifra màxima que
podria obtenir mitjançant la campanya és de 8.000) d’una vintena de patrons diferents.
Des de l’entitat ja estan fent
algunes millores en l’espai que
fan servir i volen poder fer un espectacle de monòlegs diumenge
de la setmana que ve.
La Carpa es va posar en marxa fa tres anys i actualment oferia classes d’interpretació i de
cant a més de 150 alumnes, a
banda de funcionar com a espai
de representació de diferents
disciplines escèniques.

Les donacions no es faran com en els anys anteriors. Foto: Arxiu

cions econòmiques a la caixa
del supermercat a través del
Codi Gran Recapte. En aquests
establiments hi haurà voluntaris
de l’entitat organitzadora que
ajudaran qui ho necessiti.
Igualment, com han explicat
dirigents del Banc dels Aliments
a la comarca, a través del web
granrecapteonline.com també
es poden fer donacions (de l’import que es vulgui) sense haver
de sortir de casa.

12A EDICIÓ
La presidenta de la Federació
Catalana de Bancs dels Aliments,
Roser Brutau, va dir durant la presentació d’aquesta 12a edició del
Gran Recapte que aquest 2020 és
“més necessari que mai”.
L’any passat, en el format
habitual, es van superar les 4.000
tones d’aliments al conjunt del
país. Aquesta quantitat va servir
per ajudar prop de 200.000 persones de tot Catalunya.

Al local de l’entitat ja s’estan fent algunes millores. Foto: La Carpa
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Ocupació | Les microempreses continuen patint
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Les microempreses (10 treballadors o menys) vallesanes continuen patint per sobreviure
en el context actual. Segons un informe de la Cambra de Comerç, a finals de setembre
n’hi havia un 7,1% menys que durant el trimestre anterior (des d’abril fins al juny).
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Els avis vallesans tornen a patir
els estralls del coronavirus
GENT GRAN4La Covid-19 torna
a colpejar les residències vallesanes. La Plataforma en defensa de
la Sanitat Pública del Baix Vallès
ha explicat, a Línia Vallès, que a
la residència la Immaculada (Mollet) hi ha 13 avis amb coronavirus dels 38 residents habituals.
En aquest sentit, des d’aquesta plataforma lamenten que
no “s’hagi après res de la primera onada de la pandèmia” i no entenen per què s’ha produït aquest
brot “tan exagerat” d’infectats a
la residència, ja que el centre
està classificat com a verd (espai
sense risc de contagis). “Si s’ha estès el virus entre els avis és perquè algun treballador l’ha portat
de fora”, argumenten. Per això,
des de l’entitat incideixen en la
importància de fer testos diaris al
personal que treballa amb un
col·lectiu “tan vulnerable” com és
el de la gent gran.
A més d’aquest fet, la mateixa plataforma també ha volgut recordar que la residència les Masies de Mollet està fent la funció
“de coixí”. És a dir, que està servint per acollir residents amb

Una imatge d’arxiu de la residència les Masies de Mollet. Foto: Google Maps

coronavirus d’altres centres vallesans. “Fa poc hi ha hagut 29
avis infectats pel virus, molts
dels quals procedien de Lliçà”, detallen des de l’entitat.
El Departament de Salut ha
confirmat a aquest setmanari que
a la comarca hi ha quatre centres
per a gent gran que fan aquesta
funció de “dispositiu de suport”:
la residència les Masies, la Santa Rosa, la Palau i l’Asil Hospital

de la Garriga. Segons Salut, s’han
escollit aquests equipaments perquè tenen el “suficient espai” per
acollir les derivacions d’altres
residències. “Serveixen per donar
suport als centres que per manca de llits, espai o personal no poden sectoritzar els avis quan es
contagien”. “Ara ens agradaria saber si la Immaculada ho està
fent bé”, conclouen, però, des
de la plataforma.

Demanen mesures per frenar
la contaminació al Besòs

MEDI AMBIENT4L’Àgora dels
Moviments Sociambientals, que
aplega una quarantena d'entitats
ecologistes de la conca del Besòs,
ha alçat la veu per demanar a les
diferents institucions mesures
per frenar la contaminació que
pateix actualment el riu.
Aquesta entitat ha publicat
un comunicat en el qual denuncia els “greus problemes de sanejament” i la “degradació” que
pateix el riu, causats per la “cons-

trucció massiva” al seu voltant,
cosa que també passa en rius
com el Llobregat.
A més, l’Àgora apunta que les
“deficiències de les depuradores
s’agreugen els dies que plou” i
adverteix que s’estan contaminant aqüífers amb purins, pesticides i fertilitzants, i assenyala directament grans indústries
com la Central Tèrmica d’Endesa o la incineradora TERSA, situada a Sant Adrià.

Els comuns volen El ministre Illa
que l’R3 recuperi visita la planta de
la seva freqüència Grifols de Parets
MOBILITAT4Ens fan anar com
sardines és l’eslògan de la campanya que Mollet en Comú ha
posat en marxa, aquesta setmana, per demanar que la línia
R3 de Rodalies recuperi la seva
freqüència de pas habitual.
La seva portaveu, Marina Escribano, ha tornat a denunciar
“com aquesta línia està abandonada i va perdent qualitat” i va
reivindicar el transport públic
com “una necessitat prioritària”.

SALUT4El ministre de Salut (i
exalcalde de la Roca) Salvador
Illa va visitar, divendres passat,
la planta especialitzada en medicaments derivats del plasma
que Grifols té a Parets.
Aprofitant la visita es va celebrar una reunió entre Illa i els responsables de la companyia, el
president Víctor Grífols Roura i
dos dels màxims executius de la
farmacèutica vallesana,Víctor
Grífols Deu i Raimon Grífols.

Neix el Servei
Una plataforma
d’Atenció Integral per aturar la
LGBTI del Vallès
contaminació
DRETS4La comarca ja pot presumir de tenir un Servei d’Atenció Integral LGBTI. Abansd’ahir es va posar en marxa
aquest servei, fruit de l’acord
entre el Consell Comarcal i la Direcció General d’Igualtat.
Per obtenir més informació i
accedir al servei, cal concertar
cita prèvia a través del telèfon de
contacte 93 860 07 06 o del correu electrònic sai.lgbti@vallesoriental.cat.

LES FRANQUESES4“Han passat
molts anys de queixes reiterades
fins que el poble ha dit prou i s'ha
organitzat”. D’aquesta manera
s’anunciava, en un comunicat, la
creació de la plataforma Aturem
la contaminació.
La nova entitat assegura que
vol “vetllar tant per la salut pública de les persones com pel
manteniment dels ecosistemes”
i ha lamentat la “inacció” de les
institucions fins ara.

Nova campanya
de recollida
de joguines

L’Ametlla vol que
el 25-N no sigui
només un dia

SOLIDARITAT4Cap infant sense joguina és el lema de la vuitena edició de la campanya de recollida de joguines que ha posat
en marxa la Xarxa d’Acció Social
(XAS) de CCOO Catalunya.
Tothom que vulgui col·laborar amb la iniciativa pot portar les
joguines al local de CCOO a Granollers, als baixos del número 57 del carrer de Pius XII abans del
dia 18 del mes que ve.

FEMINISME4Taules rodones,
formacions, homenatges, conferències... L’Ametlla no vol que
el 25-N, el Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, sigui només un
dia i ha organitzat una sèrie
d’activitats, algunes de les quals
ja s’han celebrat.
La programació reivindicativa al poble s’allargarà fins divendres que ve.
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Futbol sala | Concòrdia i Caldes afronten la sisena jornada

El CD La Concòrdia i el CN Caldes rebran, respectivament, l’Atlético Mercadal i el CFS
Eixample en els partits de la 6a jornada de Segona Divisió. Sobre el paper, el repte que
afrontaran les llagostenques és més assequible, ja que les barcelonines són colíders.

Obligades a remuntar: el BMG
vol continuar amb vida a Europa
Pau Arriaga
GRANOLLERS
El BM Granollers no només haurà de derrotar l’Elche si vol seguir
viu a l’EHF European Cup, sinó
que està obligat a millorar el +4
(26-22) pel qual les granollerines
van caure dissabte passat a l’Esperanza Lag. L’equip de Robert
Cuesta, doncs, veu com la primera gran cita continental del
curs arriba ben aviat, ja que
aquest partit a cara o creu es jugarà demà passat a partir de
dos quarts de vuit del vespre. El
matx es jugarà a porta tancada,
però es podrà seguir en directe
per Esport 3.
Aquesta, però, és l’única cita
que l’equip ha d’afrontar en els
pròxims dies, de manera que
tan bon punt va acabar l’enfrontament a Elx, Cuesta, el seu staff
i la plantilla van començar a
pensar en el partit de tornada.
Tot i que l’afició no podrà seure
a les graderies del Palau d’Es-

Les de Cuesta van perdre de quatre a Elx. Foto: Pau Saiz / BMG

ports, diverses jugadores (i també algun dels veterans del sènior
masculí, com Antonio García)
han fet públic a les xarxes socials
que han activat el mode remuntada i que tenen ganes de superar el repte que se’ls presenta.

EL MASCULÍ, ATURAT
L’activitat del BMG, de fet, està
concentrada només en el sènior
femení, ja que el masculí està atu-

rat des de fa uns dies, concretament després del partit a la pista del Logroño.
Un cas de positiu en la plantilla d’Antonio Rama va portar el
club a sol·licitar l’ajornament
dels quatre partits previstos per
als dies els dies 15, 18, 20 i 25 d’aquest mes, cosa a la qual la Federació Espanyola ha accedit.
L’equip podria tornar a entrenar
la setmana que ve.

Lliçà d’Amunt i
Bassas, mà dreta
Mollet, vencedors del granollerí
de la 2a jornada
Víctor Font
BÀSQUET4El CB Lliçà d’Amunt,
guanyador del derbi contra el
CB Granollers (79-59), i el CB
Mollet, que va sumar la segona
victòria del curs (59-69 a la pista del CB Imprenta Bahía de S’Arenal), van ser els vallesans triomfadors en la segona jornada de la
conferència C de la lliga EBA.
D’aquesta manera, després
d’aquests dos primers caps de setmana de la temporada 2020-21,
el Mollet de Josep Maria Marsà
colidera el grup C-4 juntament
amb la UE Mataró (ambdós conjunts amb ple de victòries), mentre que el Lliçà és tercer amb un
triomf i una derrota. Tanca la taula, provisionalment, el CBG, que
encara no ha puntuat, ja que ha
perdut en el seu únic compromís.
L’únic equip que jugarà
aquest cap de setmana serà el
CBLA, que demà a dos quarts de
sis de la tarda s’enfrontarà a
l’Almozara a Saragossa. Per la
seva banda, el CBM visitarà el
Quart el dissabte de la setmana
que ve, dia en el qual el Granollers rebrà els de s’Arenal.

FUTBOL4“He dit que sí per tres
raons: pel Barça, per la societat catalana i el món i per en Víctor”.
D’aquesta manera s’anunciava,
dilluns passat, que Antoni Bassas
serà alt executiu del Club i estarà vinculat al gabinet de Presidència i a les àrees de Relacions
Institucionals, Comunicació i a la
Fundació en cas que el granollerí Víctor Font guanyi les eleccions
a la presidència del FC Barcelona.
Font és el cap visible de la
candidatura Sí al futur, que porta treballant des de l’estiu de
l’any 2015 (pocs mesos més tard
que Josep Maria Bartomeu revalidés mandat), i on també hi figuren noms com Toni Nadal i
l’exfutbolista Xavi Hernández.
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| Call of Duty: Black Ops Cold War
El joc de guerra més famós ja té nova entrega, la història de la qual es desenvolupa
en els anys de la Guerra Freda. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X.

Famosos

No t’ho perdis

La de Katy Perry (Santa Bàrbara, Califòrnia, 1984) és una de les veus habituals a
les ràdios d’arreu del món des del 2008,
quan es va donar a conèixer amb l’èxit
I kissed a girl. Anys després, per cert, va
dir que es penedia de la lletra d’aquesta
cançó perquè reproduïa “un parell d’estereotips”. Sigui com sigui, des d’aleshores s’ha mantingut com una de les cantants més exitoses, arribant a fer el prestigiós concert de la mitja part de la Super Bowl el 2015. Ara, en un any molt especial per a ella –ha sigut mare per primer cop amb Orlando Bloom i ha publicat el cinquè àlbum–, ha col·laborat
amb la cantant Aitana per fer el remix
de Resilient. “És un somni fet realitat”,
ha dit la jove del Baix Llobregat.

Zoom Festival
La 18a edició del Zoom Festival, el festival internacional
de continguts audiovisuals de Catalunya, se celebrarà
en línia entre el 24 i el 19 de novembre. Sota el lema
‘Believe!’ (creure, en anglès), aquesta edició fa una crida
a la confiança en els productes audiovisuals fets a casa
nostra. El festival s’inaugurarà amb 100×100 Tito, un documental en record a l’entrenador del Barça Tito Vilanova. En total, aquesta 18a entrega comptarà amb 45 produccions de cinc seccions diferents: Ficció, Cultural i
divulgatiu, Entreteniment, Esports i Informatius.
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Ser una de les grans dives del pop actual

Va fer el salt a la fama el 2008 amb ‘I kissed a girl’

Col·laborar amb la baixllobregatina Aitana

QUÈ HA FET

Han estrenat el remix de ‘Resilient’ de la mà de DJ Tiësto

...

A LES XARXES

Teatre

A T

La fitxa

Sorpresa positiva

La inesperada col·laboració ha tingut molt bona acollida

Música

Pelis i sèries

Per raó d’Estat
Sara González

La dona trencada
Francesca Piñón

Iceberg
Miki Núñez

The Crown
Peter Morgan

Com respon l’Estat quan se sent amenaçat, quan veu trontollar el seu ordre o algú
en qüestiona la unitat? Quins mecanismes
s’activen, fins i tot al marge del govern de
torn? Són les preguntes que es fa la periodista Sara González a Per raó d’Estat(Ara
Llibres), que inclou testimonis de represaliats per l’Estat, així com de Pablo Iglesias, Xavier Trias i Jorge Fernández Díaz.

Francesca Piñón ha adaptat el clàssic de
Simone de Beauvoir sobre la violència estructural dels rols de gènere. La dona trencada havia d’estar a la Sala Tallers del TNC
del 29 d’octubre a l’1 de novembre, però
no va poder ser. Per això, aviat arribarà a
l’espai virtual que ha creat el teatre. Un espectacle val 5€; la temporada sencera, 29.
Al TNC Digital.

Onze cançons (de les quals, tres en català)
formen el nou àlbum de Miki Núñez: Iceberg. Des que va sortir d’Operación
Triunfo 2018, el terrassenc ha sabut ferse un lloc a la indústria musical del país,
tal com va demostrar amb Amuza –el seu
primer treball, que incloïa èxits com Escriurem– i ho ha tornat a fer amb els singles Me Vale i Viento y Vida, del nou disc.

Netflix ja ha estrenat l’esperadíssima
quarta temporada de The Crown, centrada principalment en la dècada dels 80.
La reina Isabel II (Olivia Colman) veurà
amb inquietud com entren a la seva vida
dues dones: la primera ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson) i Diana
Spencer, que es convertirà en Diana de
Gal·les (Emma Corrin). Tres pesos pesants.
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ESTILS DE VIDA
La vitamina D quan no fa sol
i

SALUT

s diu que la vitamina D és la vitamina del sol. I, efectivament, la llum solar és una font molt important de vitamina D. Aleshores, d’on la podem obtenir quan no fa sol?
Als països nòrdics, on les hores de sol es veuen reduïdes al
no-res durant els mesos d’hivern, és habitual que la gent
prengui suplements de vitamina D. A casa nostra tenim la
sort que el sol ens acompanya tot l’any, però és cert que ara,
amb l’horari d’hivern, en plena tardor (i, per tant, amb força
dies plujosos) i amb la recomanació de no sortir gaire de casa,
la nostra dosi de vitamina D disminueix bastant.
Però hi ha maneres de fer que el nostre cos continuï rebent aquesta vitamina, que és essencial per a la salut dels ossos, entre altres coses. En aquest sentit, hi ha aliments que es
poden convertir en els nostres aliats. El peix blau n’és l’exemple més clar: el salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els
peixos que més vitamina D contenen. També en contenen la
llet sencera i els seus derivats, així com els ous (especialment
el rovell) i alguns bolets, com els xampinyons o els xiitakes.
Ara bé, sempre que puguis, deixa que et toqui la llum solar.

E

Les claus
PEIX BLAU
LACTIS

El salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els peixos
que més vitamina D contenen i, a més, són rics en Omega 3
La llet sencera (i no la desnatada ni la semi) i els seus derivats,
com el formatge o la mantega, són aliments rics en vitamina D

OUS I ALGUNS BOLETS
SI POTS...

El rovell de l’ou i alguns bolets, com els
xampinyons, són fonts de vitamina D

En la mesura que puguis, surt de casa en les hores de sol:
aquesta és la millor manera d’obtenir la teva dosi de vitamina D
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