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El Calderí, sobre la taula
» La Generalitat ha aprovat el pla del Calderí de Mollet, però de moment no permet aplicar-lo
» Entitats i partits de l’oposició titllen d’error construir un macrobarri en aquests terrenys agrícoles
Júlia Gamissans
MOLLET
Sembla que el futur del Calderí de
Mollet serà el totxo, però l’associacionisme local segueix lluitant perquè es torci aquest destí.
“Aprovació definitiva del Calderí”, titulava l’Ajuntament divendres passat en un comunicat per
anunciar que el pla de construcció d’aquests terrenys agrícoles ja
era una realitat. Però, de moment,
la Comissió Territorial d’Urbanisme n’ha suspès l’executivitat.
Mentrestant, més de 950
veïns ja han firmat la petició per
aturar el projecte, promoguda
per la plataforma Salvem El Calderí a Change.org. El portaveu
d’aquesta entitat, Txus Carrasco,
considera que “s’ha fet una tramitació del POUM molt matussera” i que la modificació del
Calderí s’ha apartat intencionadament del debat general. “Considerem que la congelació del
pla és una bona notícia. Nosaltres
ara començarem la mobilització
popular per aturar-lo definitivament”, diu Carrasco.
Des d’aquesta plataforma
consideren que Mollet no necessita més asfalt ni un macrobarri. Tampoc un nou centre comercial, “ja que la ciutat està
farcida d’aquesta mena de negocis que destrueixen el petit comerç”. “El Calderí no pot ser una
moneda de canvi amb la qual el
consistori tapi els seus forats
econòmics d’una gestió bastant
discutible. Estan especulant amb
l’última zona agrícola de la ciutat,
amb la qualitat de vida de les generacions actuals i de les futures”,
lamenten des de la plataforma.
Segons el govern molletà, en
canvi, una de les grans virtuts que
oferirà la construcció del macrobarri del Calderí és que dota-

El Calderí, l’última zona agrícola de Mollet que el consistori local vol urbanitzar malgrat que la decisió no ha tingut bona acollida. Foto: Salvem El Calderí

rà la ciutat de 480 edificis de protecció oficial. “Si ho fan per aquest
motiu, seria molt més fàcil expropiar tots els pisos buits que hi
ha a la ciutat i convertir-los en habitatges socials reals”, diu el portaveu de la PAH molletana, Juanjo Ramón, advertint que els pisos
de protecció oficial molts cops són
una “estafa” perquè el lloguer
dels mateixos pot rondar els 600
euros. “El que es necessita és un
lloguer social de veritat que no exclogui els més vulnerables. És a
dir, un lloguer que no sobrepassi els 200 euros”, conclou Ramón.
Actualment, al registre d’habitatges buits de la Generalitat de
Catalunya consta que a Mollet hi
ha 119 pisos desocupats. “A nosaltres ens sembla molt bé que es
vulguin construir pisos de protecció oficial, però la realitat és
que el 64% dels habitatges (853
pisos) que es construiran seran
de règim normal. I ens preguntem si el preu d’aquests pisos no
expulsarà els nostres joves cap a
fora de la ciutat”, argumenta la

portaveu de Mollet en Comú,
Marina Escribano. Aquesta formació segueix lluitant perquè
s’inclogui la urbanització del Calderí a la planificació del POUM.
“No té cap sentit tramitar la planificació de tot el municipi excloent l’últim sector urbanitzable
que queda a la ciutat. El futur del

“El Calderí no pot ser una
moneda de canvi amb la
qual el consistori tapi els
seus forats econòmics”
Calderí s’hauria de debatre dins
del POUM i no fora d’ell”, insisteix Escribano.
ERC de Mollet també es mostra contrària a l’edificació d’aquests terrenys. “Es menjaran
l’última zona que queda sense
construir de la trama urbana. La
gent haurà de travessar l’autopista per arribar a un espai verd
com és Gallecs o Can Prat. Con-

sidero que és important guardar
una part del sòl de la ciutat sense edificar per a possibles necessitats futures”, expressa el portaveu d’Ara Mollet ERC - MES,
Oriol López. Al republicà també
el preocupa el disseny del macrobarri. “En teoria els immobles
no tindran cap planta baixa lliure, cosa que tanca les portes al comerç de proximitat i alhora crea
un barri aïllat i sense possibilitats
d’integració”, diu López.
SANTA PERPÈTUA, TAMBÉ
El debat del Calderí ha saltat
fronteres i ha arribat a Santa Perpètua. A l’Ajuntament d’aquesta
població també els neguiteja la
seva construcció perquè pot afectar la mobilitat dels veïns del seu
municipi. En aquest sentit, el
consistori perpetuenc ha demanat
“la revisió del pla i la realització
dels estudis necessaris per prevenir la possible afectació en mobilitat i inundabilitat que pot suposar aquesta urbanització”.
Per últim, des de Mollet Pe-

dala consideren que no s’ha estudiat bé la construcció d’aquest
macrobarri. “Passarà com amb el
barri de la Vinyota, que després
hi ha hagut molts problemes de
mobilitat i s’han hagut de fer rotondes i altres modificacions”,
alerta el seu portaveu, Albert Rodríguez. “El que provocarà l’edificació del Calderí és que se saturi
la C-59. Estem parlant d’un barri
on viuran aproximadament unes
4.000 persones que hauran de
moure’s en cotxe. Això no té res
de sostenible ni d’amable per a la
ciutat”, afegeix.
Sigui com sigui, Territori ha
detallat a Línia Vallès que l’Ajuntament molletà encara ha de
presentar un text refós del pla on
s’inclogui la regulació dels pisos
de protecció oficial, una anàlisi de
l’ordenació (tenint en compte la
perspectiva de gènere), justificar
on aniran els comerços, la rendibilitat econòmica de l’operació i
quins seran els terminis per iniciar i acabar la construcció dels
edificis de protecció oficial.
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Al poble, el que és del poble
per Joan Casajoana (Unió de Pagesos)

C

om sempre hem dit, les immatriculacions de
l’Església han estat un procés ple d’irregularitats i privilegis sense garanties ni seguretat
jurídica, en virtut del qual l’Església s’ha
apropiat de béns històrics i culturals dels pobles. Sense informació pública, ni publicar edictes, ni informar
a les propietats confrontants, sense passar per les notaries, ni aportar cap document probatori: no els ha calgut contracte, ni escriptura, ni acreditar-ne la titularitat, ni fer cap expedient de domini, ni cap sentència judicial. Tampoc els ha calgut donar a conèixer les immatriculacions: ni als ciutadans, ni a les administracions,
ni als feligresos ni als parroquians. És una actuació clandestina feta pels bisbats amb nocturnitat i traïdoria que
provoca indefensió als afectats.
L’únic que ha necessitat l’Església per accedir a la
propietat és un autocertificat d’un bisbe en funcions
de notari (els bisbes van exercir de notaris del 1947
al 2015 per privilegis de la dictadura) que, com a part
interessada, certificava: “Aquest bé és de l’Església des
de temps immemorials”. Així van crear aquest desgavell, vulnerant la Constitució, l’Estat de dret, la democràcia, el dret europeu i els drets garantits per la
Convenció Europea de Drets Humans. Això ho va destapar i denunciar Unió de Pagesos a principi del 2018

Les millors

[vegeu La Terra núm. 467, pàgs. 16 i 17] i aquest juliol ho va constatar la Generalitat dient: “L’Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol de
propietat”.
DEFENSA DE LA HISTÒRIA I CULTURA PAGESES
Unió de Pagesos no va dubtar a liderar la defensa de la
història i la cultura pageses i rurals. Els patrimonis immatriculats per l’Església són béns comuns, col·lectius
i comunitaris de cada poble, construïts i conservats pels
veïns amb el protagonisme total dels pagesos a través
dels seus propis mètodes d’autoorganització solidaris i
ancestrals, com el comú o la Universitat (assemblea dels
caps de casa), que actuaven com a poder popular.
A més, durant segles i generacions, els veïns van oferir aportacions amb diners, treball o materials de construcció... En canvi, els bisbats no han construït mai cap
església, ni rectoria, ni cementiri, ni han participat en
la seva conservació, ni tan sols ho han pressupostat mai!
Això ho feia i ho ha fet sempre el poble i en els últims
anys també hi han ajudat ajuntaments i diputacions.
EL PECAT DE L’ESGLÉSIA
Els bisbats, com a entitats de dret privat, no poden registrar al seu nom, ni a la seva seu central ni al seu CIF,

per Anna Utiel

Jordi Bataller / ACN

perles

béns que són comuns, col·lectius i comunitaris dels pobles. Això és un robatori, una usurpació i una apropiació
indeguda. Aquesta no és una lluita confessional o anticlerical contra l’Església, sinó un debat jurídic, patrimonial i democràtic contra la jerarquia de l’Església, que ha pecat d’avarícia.
MEMÒRIA I REPARACIÓ
No podem oblidar els esforços dels nostres avantpassats que, tant en temps de dificultats com de bones collites, van contribuir a crear solidàriament els
patrimonis històrics i culturals dels pobles. Per exemple, amb la Llei de sindicats agrícoles del 1905, la
pagesia va construir més de 600 sindicats agrícoles
en només 30 anys, la majoria dels quals, per cert, van
ser confiscats per la dictadura.
Ara, en democràcia, els polítics han permès a l’Església el robatori i la confiscació dels patrimonis dels
pobles, sense voluntat aparent d’esmenar-ho. Els
ajuntaments i els alcaldes tenen el deure de vetllarlos. Des del sindicat hi continuem treballant: hem
signat un conveni amb Micropobles i hem de contactar de nou amb l’Associació Catalana de Municipis per treballar i recuperar els patrimonis històrics i culturals dels pobles.

N

LA FOTO

s contagia i les companyes de pis la volen fer fora. És Elena
Cañizares: fins al diumenge no n’havíem sentit a parlar i aviat
l’oblidarem, però aquests dies està en boca de tothom, també
dels mitjans. Periodisme amb fils de Twitter i converses privades.

E

oben un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols. Ho ha avançat SER
Catalunya, que ha apuntat que el lladre només pot haver
estat un policia amb accés a la clau de la caixa forta.

R

osta imaginar-se que l’expressió “suar tinta” pugui ser literal.
Però Rudy Giuliani, l’advocat de Donald Trump i exalcalde
de Nova York, ho ha fet possible. Fa uns dies, en una roda de
premsa, el tint dels cabells li va començar a regalimar per la cara.

C

l compte oficial del Papa Francesc fa like a la foto
pujada de to d’una model brasilera a Instagram. De
seguida, el Vaticà diu que està investigant què ha passat.
Ella afirma, contenta: “Almenys aniré al cel”.

E
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Safata d’entrada

Els semàfors

Aj. de Granollers

Aj. de Martorelles

AFA Sta. Perpètua

Portes violetes als locals de CCOO

L’AMPA de l’Escola Ponent de
Granollers s’està mobilitzant
perquè el nou menjador, que es
farà en un edifici municipal cedit a
Educació, tingui cuina pròpia. Des
de l’Ajuntament han rebutjat la
construcció d’aquest equipament
perquè no volen hipotecar l’espai.

per Lluïsa González (CCOO)

pàgina 8

El Ple d’aquest mes va servir,
entre altres coses, perquè es
doni llum verda a la creació d’un
nou Espai Jove, que ha de ser
l’eix vertebrador del Pla de
Joventut 2020-24. En la redacció
d’aquest Pla es va tenir en
compte l’opinió dels joves.
pàgina 14

Fa uns dies, l’Associació de
Famílies d’Alumnes de l’Escola
Santa Perpètua va anunciar la
compra de 18 purificadors d’aire
per al centre. Aquesta acció vol
reforçar les mesures que es
prenen a l’escola per evitar
el contagi de la Covid-19.

El + llegit

pàgina 17
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El porno, la cara B del masclisme

2

Lliçà d’Amunt i CB Mollet,
vencedors de la 2a jornada d’EBA

3

Mollet retrà homenatge
a Neus Català amb un carrer?

4

Mollet en Comú vol una
unitat antidesnonaments

5

Comencen els cribratges
massius a Mollet i a la Llagosta

CCOO de Catalunya ha posat en
marxa el projecte Portes Violetes,
que té com a objectiu principal que
els nostres locals esdevinguin un
punt de referència i de confiança
per a les dones que pateixen violència masclista, un lloc segur on
les dones esdevinguin subjectes de
les seves decisions i on trobin
una porta violeta per on poder
trencar amb les violències, respectant en tot moment, des d’un
model d’abordatge ecològic, les seves necessitats.
Aquest programa és un valor
afegit a l’hora de reforçar el que
oferim a les dones en situació de
violències masclistes i que s’adrecin a nosaltres. Volem funcionar com a nexe d’unió entre les dones afectades per la violència masclista i els recursos disponibles de
cada territori per facilitar que puguin tenir accés a atenció jurídica,
psicològica, sanitària i policial.
També volem ser referent en l’a-

bordatge de l’assetjament sexual a la feina i, per aquest motiu,
treballarem en xarxa amb totes
les nostres organitzacions.
Es tracta de convertir els
nostres locals en un referent de
confiança per a les dones que
ofereixi informació, orientació
i acompanyament, contactes
amb els recursos i serveis del
territori, punts d’informació
generalista o assessorament en
temes laborals (especialment en
matèria d’assetjament sexual i
per raó de sexe) i que serveixi de
punt de la xarxa de recursos i
serveis de referència al territori, com a contacte d’emergència en cas de tractar-se d’una situació de risc.

Les seus de CCOO esdevenen un espai més de la xarxa de
recursos de Catalunya i se sumen a la lluita per una vida
lliure de violències masclistes.
Aquest projecte forma part del
model d’atenció integral que
estem implementant a CCOO de
Catalunya.
Enguany més que mai el
25 de novembre és una data
que esdevé un altaveu per denunciar i visibilitzar les violències masclistes. Unes violències que tenen una dimensió global, són estructurals i
suposen un motiu d’alerta
constant per a tota la societat,
institucions i organitzacions
de tots els àmbits.

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

#PlaDeVacunació

@tv3cat: Segons els càlculs de la Generalitat, 175.000 catalans podrien rebre la vacuna de Pfizer abans del març. Els primers
serien sanitaris i gent gran de residències.

#UnTretAL’Abdomen

@Fakerragut: Si aquest home duia un
braç en cabestrell i una bossa a l’altra, com
s’ho va fer per córrer cap a la policia amb
un “ganivet de grans dimensions” a la mà?

#TrumpCedeix

@nanisimo: La administración de Trump
da a Biden como ganador aparente de las
elecciones y da comienzo formal a la transición de poder.
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Empreses | Evonik tanca la seva fàbrica
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La multinacional química alemanya Evonik deixa l’activitat a Granollers. El centre
productiu que ha estat actiu al polígon Congost de la ciutat des de l’any 1986
tancarà definitivament a finals de l’any vinent, acomiadant 51 treballadors.

Les famílies de l’Escola Ponent
volen una cuina per als seus fills
» L’AMPA d’aquest centre lamenta que les administracions
tinguin “tan abandonat” aquest centre educatiu d’alta complexitat
SOCIETAT4“Tot i que el servei de
càtering ha assolit nivells de qualitat molt alts, mai serà tan bo com
el menjar acabat de fer”. Des de
l’AMPA de l’Escola Ponent de Granollers han començat una mobilització per exigir que el menjador
d’aquest centre tingui una cuina
pròpia on poder preparar cada
dia un menú de qualitat, “perquè
per a molts dels seus alumnes és
l’únic àpat nutritiu del dia”.
L’associació de mares i pares
d’alumnes de l’Escola Ponent denuncia que el centre “està tornant
a ser abandonant per les administracions públiques”. Fa temps
que les famílies d’aquesta escola de
màxima complexitat lamenten
que el seu centre està invisibilitzat.
Van haver de lluitar perquè els seus
fills aprenguessin dins d’aules i no
en barracons i perquè no es fes una
fusió d’escola-institut que els privés de conèixer altres realitats de
la ciutat, tal com expliquen des de
l’AMPA. Ara, posen el crit al cel

Un Ple en clau feminista i amb
un conveni amb el banc dolent

POLÍTICA4“Recordem les quaranta dones que han mort a tot
l’Estat espanyol assassinades
per les seves parelles. Alhora, ens
comprometen amb totes les que
estan vivint episodis de violència masclista”. Amb aquestes
paraules i xifrant el nombre de
veïnes que ha atès el SIAD de la
ciutat enguany (186 dones), l’alcalde granollerí, Josep Mayoral,
va començar la sessió plenària
d’aquest 24 de novembre.
En aquest mateix Ple es va
aprovar per unanimitat la signatura d’un conveni amb la Sareb

(banc dolent), la qual cedirà al
consistori la gestió durant quatre
anys de 17 pisos per a lloguer social. El PSC i Cs també van aprovar una moció sobre les ocupacions que ha estat durament criticada per la PAH per “criminalitzadora”.
Per altra banda, es va donar
llum verda el conveni entre l’Ajuntament i el Club Natació Granollers per reformar les antigues
piscines del municipi, cosa que tindrà un cost total de 4,6 milions
d’euros. I, per últim, es va aprovar
inicialment el pressupost del 2021.

Els familiars de l’Escola Ponent denuncien abandó institucional. Foto: Google Fotos

perquè l’Ajuntament de Granollers
no vol instal·lar una cuina a l’espai
municipal que ha cedit per crear el
nou menjador de l’escola. Segons
l’AMPA, el consistori no vol fer una
cuina en aquesta zona perquè
“prefereix tenir-lo buit que hipotecar-lo amb aquest servei”.
El regidor granollerí d’Educació, Francesc Arolas, ha confir-

mat a Línia Vallès que no es farà
una cuina perquè es tracta d’un espai municipal que l’Ajuntament ha
posat a disposició d’Educació per
cobrir les necessitats de l’escola,
però que no volen hipotecar-lo
“per sempre”. “S’estudiarà, això sí,
la possibilitat de fer una cuina
pròpia a la zona que ara s’utilitza
com a menjador”, matisa Arolas.

El Ple del 24 de novembre va homenatjar les víctimes del masclisme. Foto: Aj.

50.000 imatges de solidaritat

SOCIETAT4David contra Goliat o
les persones contra la pandèmia.
En l’últim cas es tracta d’un monstre emmascarat de virus. L’artista Joan Fontcuberta ha enllestit el
macromural fotogràfic encarregat
per Òmnium Cultural i que compta amb la col·laboració del Festival Cruïlla, el qual vol ser un testimoni de la força de la gent davant la Covid-19.
El mural parteix del projecte
Mirades des del confinament
que, en poc més de 15 dies, va re-

bre 50.000 imatges, les quals
mostraven els actes de solidaritat
que van néixer durant el primer
estat d’alarma quan tothom va
quedar-se tancat a casa.
Amb aquesta recopilació d’imatges, el prestigiós artista resident a Roca Umbert ha creat un
macromural en el qual es veuen
en primer pla 11 fotografies conformades per 14 persones en representació d’alguns dels sectors professionals que s’han vist
més impactats per la Covid-19.

Aquestes fotografies expressen amb les seves mans la paraula
‘solidaritat’ a través de l’alfabet
dactilològic, fent d’aquesta obra
d’art una peça inclusiva. La gran
obra de Fontcuberta, que tindrà
prop de 50 metres de llarg, s’instal·larà de manera permanent a
Igualada en record a un dels epicentres de la pandèmia a Catalunya. “La solidaritat de la societat civil organitzada és motor de
canvi”, ha assegurat el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart.
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Successos | Roben la caixa forta del Caprabo
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Quatre persones van participar en un robatori al supermercat Caprabo
dijous 12 de novembre, en el qual van endur-se la caixa forta que s’utilitzava per
guardar els diners. Els lladres van entrar a l’establiment per una porta d’emergència.

Mollet i la Llagosta, al punt de
mira del departament de Salut
» Les xifres d’ingressats als hospitals vallesans segueixen sent
força elevades, però van reduint-se gradualment cada setmana
PANDÈMIA4Tant Mollet com
la Llagosta estan al punt de mira
del departament de Salut pel
seu alt risc de brot i les seves dificultats per doblegar la corba de
positius de Covid-19. És per això
que a totes dues poblacions van
arrencar els cribratges massius
aquest dilluns, els quals duraran
fins dissabte, amb l’objectiu de
detectar possibles asimptomàtics
i frenar l’expansió del virus.
Malgrat que les xifres de risc
de brot cada setmana són més
baixes a la comarca, el territori
encara està amenaçat pel virus.
A Mollet l’índex de brot és de
306,28 punts, a Granollers de
278,08 punts i a Parets de 179,41
punts, sent tots tres alts.
En la mateixa línia, ha davallat la xifra d’ingressos per Covid19 als hospitals vallesans. Les notícies de l’Hospital de Mollet són
positives, ja que el decreixement
de casos s’està fent de manera
sostinguda però continua. Ac-

Les infermeres que connecten els malalts amb les famílies. Foto: Hospital de Mollet

tualment, hi ha 36 persones ingressades, 11 malalts menys respecte de la setmana passada.
Pel que fa a l’Hospital de Granollers, el nombre de malalts de
Covid-19 segueix sent força elevat: 78 ingressats, només sis
menys que fa set dies.
Per últim, des de l’Hospital de
Sant Celoni informen que tenen

15 persones amb Covid-19, dues
menys que fa una setmana.
En paral·lel, a l’hospital granollerí han començat unes obres
per ampliar el servei d’urgències
del centre. Aquests treballs consisteixen a fabricar dos nous mòduls que permetran donar resposta a la pandèmia i que els pacients tinguin un box individual.

Torna el mercat dels dimarts
la setmana vinent

COMERÇ4Les bones notícies
arriben a Mollet. Sembla que el
risc de contagi està decreixent i
que la ciutat podrà recuperar la
normalitat aviat. És per això que
l’Ajuntament molletà ha anunciat
que el mercat no sedentari dels
dimarts es reprendrà aquest 1 de
desembre.
El mercat tornarà amb el
100% de les seves parades i es
muntarà a la ubicació on s’estava fent abans que la pandèmia

obligués a suspendre’l temporalment. Les parades de fruita i
verdura seguiran a l’avinguda
de la Llibertat i les de tèxtil s’instal·laran entre els carrers Ramon Casas, de les Ordidores i l’avinguda de Rabassaires.
Tot i això, des de l’Ajuntament
adverteixen que caldrà seguir
amb consciència les mesures de
seguretat sanitàries durant la celebració del mercat i demanen autoresponsabilitat als veïns.

Mollet retrà homenatge a
Neus Català amb un carrer?

SOCIETAT4La voluntat de retre
homenatge a aquells que ens han
ensenyat el camí. Amb aquest
principi, un grup de molletans ha
començat una campanya de recollida de signatures a Change.org
perquè un carrer de la ciutat porti el nom de Neus Català, la supervivent del camp nazi Ravensbrück i lluitadora antifeixista que
va morir l’abril de l’any passat.
Des del grup de veïns han explicat que l’Ajuntament de Manresa ja té sobre la taula la possibilitat de dedicar un carrer a
aquesta lluitadora i que, per aquest

motiu, han demanat a l’Ajuntament de Mollet que també li reti
un homenatge, posant el seu nom
a un carrer o a un espai del municipi. “El llegat de la Neus, com
la d’altres militants anònims, insta tota la ciutadania a batallar per
la justícia en aquesta greu crisi a
la qual ens ha abocat la pandèmia
i els poders del règim, així com a
desemmascarar i fer front a l’extrema dreta”, expressen des del
grup de molletans.
De moment, a la recollida de
signatures ja s’hi han sumat més
d’un centenar de persones.

Mollet en Comú vol una
unitat antidesnonaments

HABITATGE4L’habitatge és un
dels grans temes de debat a la ciutat. En aquesta línia, Mollet en
Comú ha demanat el govern local
que creï una “unitat antidesnonaments” i que els pressupostos
municipals del 2021 serveixin “de
veritable escut social”.
Els comuns han proposat que
es formi aquesta unitat antidesnonaments perquè la lluita per
l’habitatge no quedi només en
mans del moviment associatiu.
L’objectiu d’aquesta àrea de treball
seria combatre “aquest drama
social”, encarregar-se de crear un

fons de garantia econòmica per
evitar els talls de subministraments a les famílies més vulnerables, incrementar les partides del
Banc d’Aliments per abastir les
persones que ho necessitin i donar
suport als afectats.
La portaveu del grup, Marina
Escribano, ha deixat clar que els
nous pressupostos “han de ser excepcionals perquè fan front a una
situació excepcional”. “Tal com
vam fer al confinament, entenem
que el paper de l’oposició ha de ser
d’exigència, però també d’unitat i
col·laboració”, ha conclòs.
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Durant la reunió telemàtica recent del Consell Escolar paretà s’ha elogiat la gestió de la
Covid-19 que han fet els centres de la ciutat. La regidora d’Educació, Casandra García,
ha felicitat les escoles per “l’esforç de convertir aquests espais en un lloc segur”.

Com viu la segona reobertura
la restauració vallesana?
COMERÇ4La reobertura del sector de la restauració ha estat una
de les decisions més esperades,
no només pels propietaris, sinó
també pels veïns que desitjaven
el retorn de la vida social.
Línia Vallès ha parlat amb
José Ramos, el propietari del
bar la Plaça de Parets, un dels locals més cèntrics de la ciutat, per
saber com ha viscut els primers
dies d’aquesta segona desescalada. “Feina en tenim i la gent ve
amb il·lusió al bar. Però l’horari
de tancament (a les 21:30 h) ens
ha deixat totalment fora de joc
dels sopars”, afirma Ramos, que
està veient com la pandèmia colpeja el seu negoci.
Tant l’oci, la cultura com la restauració s’han vist greument afectats per la Covid-19. El propietari del restaurant granollerí Can60,
Víctor Oliveras, coincideix amb el
restaurador paretà que l’horari de
tancament a la nit els està dificultant la feina. “Els clients de
sempre han vingut perquè tenen
ganes de sortir de casa i també per
donar-nos suport. Però, de mo-

La Cambra amplia els seus
serveis amb un punt a Parets

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Parets i la Cambra de Comerç han
firmat aquest dimarts un conveni per treballar conjuntament en
la promoció de l’activitat econòmica i donar suport a les empreses locals. És per això que crearan
un Punt de servei a les oficines
municipals situades al sector comercial Iveco.
Aquesta ampliació de la Cambra servirà per millorar la cobertura
del Baix Vallès i oferir un catàleg
més ampli de serveis en aquest territori. Durant l’acte de firma del
conveni, l’alcalde paretà, Jordi Se-

guer, va destacar que l’acord “aconseguirà conjugar els esforços que
s’han de traduir en la millora de les
actuacions entre l’administració i
el món empresarial”.
Des de la Cambra asseguren
que el nou conveni “va més enllà
de les funcions bàsiques que fins
ara oferia un Punt de servei i que
incorpora aspectes que són clau
per transformar l’economia, com
ara l’impuls de la Formació Professional, el foment de la dona en
el teixit empresarial i la dinamització dels polígons industrials del territori”.

El bar la Plaça (Parets), que viu els estralls de la pandèmia. Foto: Google Fotos

ment, a les nits no ve ningú. Si tenim sort, a la tarda ens demanen
alguna de les tapes de la carta. A
veure si el cap de setmana aconseguim fer sopars”, diu, preocupat,
Oliveras, que entén que ha de ser
molt complicat fer política i prendre decisions en un període d’emergència sanitària, però que
està una mica “fart” de no saber

què passarà l’endemà i de ballar al
so que toquen.
En aquest sentit, des del restaurant Champanillo, un local
d’entrepans molletà, mostren el
seu malestar davant de les mesures catalanes per fer front a la Covid: “Som una de les úniques comunitats autònomes que ha abaixat les persianes”, remarquen.

El moment de la signatura del conveni. Foto: Silvia Ferran / Aj. de Parets
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Sant Fost | Reconeixement a l’escola Petit Roure

L’escola bressol El Petit Roure ha rebut el distintiu d’Escola Verda, que
reconeix el compromís per complir els objectius de desenvolupament
sostenible que formen part de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

IUSF força un Ple sobre el sou
de la regidora Josefa Sánchez
POLÍTICA4La situació de la regidora Josefa Sánchez s’haurà de
discutir en un Ple extraordinari.
Així ho va anunciar dilluns passat l’oposició, el grup Independents Units per Sant Fost
(IUSF), que després del requeriment que va fer a l’Ajuntament (del qual consideren que el
govern municipal n’ha fet “cas
omís”) ha emès un altre comunicat dient que aquesta Sessió
Plenària ha de celebrar-se “en un
termini màxim de 15 dies”, d’acord amb la legislació local.
IUSF espera, doncs, que des
del consistori s’anunciï quan

L’oposició espera la
resposta del govern
municipal per saber
quan serà el Plenari
s’ha de celebrar el Ple, que hauria de ser abans del 7 de desembre si es compleixen els terminis
d’aquesta formació.

El jovent de Martorelles
tindrà un nou Espai Jove

SERVEIS4En el Ple de la setmana passada es va donar llum verda al Pla de Joventut 2020-24.
Entre altres aspectes, en aquests
quatre anys la intenció és dissenyar un nou Espai Jove a la
planta baixa de la Masoveria de
Carrencà, que no només estigui
pensat per a l’oci o la celebració
de reunions i trobades, sinó que
es converteixi també en un punt
de conscienciació sobre hàbits saludables, d’assessorament sobre
el futur acadèmic o laboral i d’altres qüestions.
De fet, el govern municipal

considera que aquest espai és “fonamental” per assolir els objectius del Pla, que s’estructura en
dos grans eixos: participació (que
se centrarà en l’oci, la cultura i la
vida saludable) i cohesió social
(enfocat a l’educació, l’habitatge
i l’ocupació).
En la redacció del Pla, de fet,
es va tenir en compte l’opinió dels
qui se’n beneficiaran, els joves i
les entitats martorellesenques,
que van treballar de forma conjunta amb tècnics del consistori
perquè fos el més adient per a les
necessitats actuals.

Sánchez, en un acte de campanya amb el PSC anys enrere. Foto: PSC

Setmanes enrere, l’oposició
havia demanat, via requeriment,
que Sánchez (actualment regidora no adscrita després d’abandonar el PSC en el Ple d’investidura de l’any passat) passi
a cobrar únicament per la seva
assistència als Plens. Segons la
Sentència 1401/2020 del 26
d’octubre de 2020, qualsevol
regidor o regidora no adscrita no
pot ostentar càrrecs o delegacions ni rebre més retribucions

que les que com a regidor electe li corresponen.
De la mateixa manera, IUSF
demanava 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 del 2019 (dia
en el qual va prendre possessió
del càrrec en un Ple polèmica).

Els joves van proposar algunes de les seves idees. Foto: Aj. de Martorelles

15 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

27 de novembre del 2020

líniavallès.cat

| 16

líniavallès.cat

27 de novembre del 2020

La Unió de Botiguers i l’Ajuntament estarien treballant per poder posar
en marxa un servei de repartiment a domicili per a les compres fetes en
els comerços locals, segons ha dit el regidor de Promoció Econòmica.

Comencen les obres per
urbanitzar el barri de Can Xec
MONTORNÈS4Canvis profunds.
Aquesta setmana l’Ajuntament
ha anunciat que des de principis
d’aquesta setmana estan en marxa les obres d’urbanització al
barri de Can Xec. Aquest projecte ha de servir per fer més amples
alguns carrers (i també per reasfaltar-los, en tots els casos que sigui necessari), però també per posar al dia diferents xarxes de
subministraments bàsics per als
veïns, com la d’aigua, la de clavegueres, el gas i les de telefonia,
entre altres. De la mateixa manera, se soterraran tots els serveis
que actualment van per l’aire.
El projecte, de fet, preveu alinear totes les finques i compta

El primer tram d’aquest
conjunt de treballs
estarà enllestit d’aquí
a unes sis setmanes
amb una inversió total de gairebé dos milions d’euros. El primer

Els treballs ja estan en marxa. Foto: Aj. de Montornès

tram de les obres farà que s’obri
el carrer de Pablo Neruda des de
l’avinguda d’Icària, obra que
s’aprofitarà per fer un tram nou
de xarxa de clavegueres. Alhora,
en aquesta fase que ja s’ha posat
en marxa es farà més ample el
carrer de Vallromanes.
Els terminis amb els quals
treballa el consistori és que el primer tram d’aquestes obres esti-

gui enllestit cap a després de
Reis, durant la setmana de l’11 de
gener de l’any que ve, tot i que la
durada total dels treballs s’estima que serà d’un any i mig.
L’empresa terrasseca UTE
Hercal Diggers - AMSA és la responsable de les obres, que haurien d’haver-se posat en marxa
fa dos mesos, a mitjans del mes
de setembre.

80.000 euros per ajudar
el comerç local de Montmeló

PLE MUNICIPAL4La Sessió Plenària de Montmeló d’aquest
mes va servir perquè el consistori aprovés una tercera modificació del pressupost que permetrà destinar 80.000 euros
de les arques municipals a ajudar els comerciants del poble que
han patit amb la pandèmia.
Els vots dels republicans i del
representant del PSC van ser vitals perquè la moció tirés endavant, ja que els regidors de Canviem i de Fem van abstenir-se
(set a sis). Aquesta, de fet, va ser
l’única moció relacionada amb

aspectes de govern i economia
que va tirar endavant de forma
ajustada, ja que el canvi en una
ordenança fiscal i la modificació
de la plantilla de personal i de la
relació de llocs de treball d’aquest 2020 van tirar endavant
per unanimitat.
També es van aprovar mocions presentades pels grups,
com l’adhesió a la carta alimentària de la regió metropolitana de
Barcelona, de suport al 25N, de
condemna a l’ofensiva del Marroc al Sàhara Occidental i de suport als clubs esportius locals.
Foto: Aj. de Montmeló

Montmeló | Montornès

Montornès | Un servei de repartiment a domicili?
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La Llagosta es bolca amb
el Dia dels Drets de la Infància
CELEBRACIÓ4El 25N no és l’única gran celebració que la Llagosta, la comarca i el país han
viscut en els darrers dies. Divendres passat, 20 de novembre,
va ser de nou el Dia Internacional dels Drets de la Infància, una
efemèride que es va fixar el 1989
i que va establir-se per protegir
i promoure “els drets dels més
menuts a sobreviure i a prosperar, a aprendre i a créixer, per tal
que es facin sentir i arribin a un
gran potencial”.
En el cas de la vila, 17 aules
de diferents escoles llagostenques van participar de forma telemàtica en una de les propostes
organitzades per l’Ajuntament,

El conte ‘No hi ha dret
que no hi hagi drets’
es va representar
de forma telemàtica
la representació d’un conte infantil anomenat No hi ha dret

Un fragment de la història que es va representar. Foto: Aj. de la Llagosta

que no hi hagi drets. En aquesta història, la Senyoreta narra i
explica als nens i les nenes alguns dels drets que tenen i que
estan recollits en la Convenció
sobre els Drets de l’Infant, un
text de les Nacions Unides.
Alguns d’aquests són el dret
a l’assistència mèdica, a ser protegits contra l’abandonament, a
rebre una educació, alimentació
i tenir habitatge i a no ser explo-

tats laboralment, entre altres.
Un cop acabada la representació,
els estudiants de Primer, Segon,
Tercer i Quart de Primària van
poder parlar amb l’actriu i compartir en veu alta amb els seus
companys les seves reflexions
sobre el que havien vist.
De fet, el consistori ha volgut
que aquest conte estigui a disposició de tots els veïns i l’ha
penjat al seu canal de YouTube.

Santa Perpètua tindrà Cavalcada de Reis el 5 de gener. Aquesta,
però, haurà de ser especial i adaptada a la pandèmia i es farà
sempre que la situació sanitària i la normativa ho permetin.

L’AFA de l’Escola Santa
Perpètua compra purificadors

CORONAVIRUS4L’Associació de
Famílies d’Alumnes (AFA) de
l’Escola Santa Perpètua va anunciar a finals de la setmana passada que ha comprat 18 purificadors d’aire per instal·lar a totes
les aules del centre.
“Des de que va començar el
curs ens va semblar que les mesures que proposava la Generalitat eren insuficients i ens vam posar en marxa per fer el que poguessim per garantir el benestar
dels alumnes, els professors i el
personal del centre”, explica la presidenta de l’AFA, Cristina Pérez, a
Línia Vallès, que diu també que va

parlar amb la direcció del centre
abans de comprar-los per assegurar-se que s’aprofitarien.
L’AFA, de fet, ha assumit el
cost íntegre dels purificadors
(més de 3.400 euros) i també ha
comprat mascaretes homologades i filtres per als alumnes, el
personal docent i el personal extern, com els monitors de menjador, entre altres.
Els dispositius són “una mesura més”, ja que a banda de la
seva compra, caldrà seguir ventilant les aules i prenent les mesures de seguretat per combatre
la prevenció de la Covid-19.
Foto: AFA Escola Santa Perpètua
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En el darrer Ple del Consell Comarcal es va aprovar una moció de suport
al poble sahrauí davant l’escalada militar del Marroc al Sàhara Occidental.
El text insta els marroquins a complir els acords internacionals.

La comarca commemora el 25N
davant de les pantalles
FEMINISME4Mentre els fans
de l’esport ploraven la mort de
Maradona, un dels millors futbolistes de la història i que va ser
notícia per episodis de violència
de gènere contra la seva parella,
s’alçava un crit de lluita contra les
agressions masclistes als pobles
vallesans.
Els municipis de la comarca
van celebrar el 25N amb lectures
de manifestos per l’eliminació de
la violència contra les dones en línia, jornades i tallers virtuals
sobre les agressions de gènere i
formacions online relacionades
amb la qüestió. Algunes entitats
vallesanes també van organitzar
marxes nocturnes, com la que va
promoure la Coordinadora Feminista de Granollers, on es va
llegir el manifest de la Plataforma Assetjaments Sexuals Vallès
Oriental. Durant aquesta lectura es va denunciar l’actuació de
la Policia Local de la Garriga
davant d’un cas d’assetjament sexual. Aquest cos suposadament
va fer “cas omís” d’una denúncia
que van interposar dues adolescents perquè un home les ha-

Marxa nocturna a Granollers amb motiu de la celebració del 25N. Foto: CFG

via agredit verbalment mentre
anaven d’excursió a Puiggraciós.
Des de l’entitat van aprofitar per
recordar que “cal posar en valor
els assetjaments sexuals verbals
i denunciar-los sempre”.
La realitat és que la xifra de
denúncies per violència masclista al Vallès Oriental segueix
creixent. Així ho recull un estudi elaborat per l’Observatori del
Centre d’Estudis del Consell Co-

marcal i l’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de
Granollers. El 2019 es van presentar 1.219 denúncies per violència de gènere a la comarca. El
document també destaca que el
75% de les víctimes mortals de
violència masclista són mares,
una situació que posa en relleu
que aquesta violència també
afecta terceres persones més enllà de les víctimes directes.

Que el Vallès sigui referència
del turisme de proximitat

TURISME4A finals de la setmana passada es va aprovar, en el
Ple del Consell Comarcal, el Pla
d’Accions de Turisme per a l’any
que ve. El seu objectiu principal
és aconseguir que el Vallès sigui
una referència en el turisme de
proximitat. Aquest punt de l’ordre del dia va ser aprovat amb
l’única abstenció d’ERC.
Els responsables del turisme
comarcal han establert cinc objectius estratègics per a l’any que

arriba: potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del
sector (l’oferta i la demanda),
millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics comarcals, promoure i posicionar l’oferta sostenible i de
qualitat a clients locals i internacionals, incorporar noves estratègies i fer més forta la xarxa, gràcies al treball coordinat que es faci
amb la Diputació.

Set vallesans a les Demanen a Mollet
llistes d’ERC a les que cedeixi un
eleccions del 14F espai per al CUAP
POLÍTICA4Chakir el Homrani,
Ángeles Live, Albert Valls, Isabel
Padilla, Joan Galiano, Magalí
Miracle i Ignasi Martínez són els
set representants de la comarca
que ja s’ha confirmat que formaran part de les llistes d’Esquerra Republicana en les eleccions al Parlament del 14 de febrer del 2021.
Els republicans, de fet, lideren les darreres enquestes en intenció de vot.

BAIX VALLÈS4La Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès demana que l'Ajuntament de Mollet cedeixi algun
espai perquè el Departament de
Salut hi instal·li el Centre d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP) del Baix Vallès. L’entitat,
que ha sol·licitat una reunió amb
el consistori per tractar la qüestió, considera que Mollet “ha de
moure fitxa” perquè aquest centre es faci a la ciutat.

Canovelles dona
portaentrepans
reutilitzables

El barri de Dalt de
la Garriga farà un
Mercat de Nadal

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Canovelles va anunciar ahir
que està repartint uns 170 portaentrepans reciclables, per reduir residus, entre els alumnes
de 1r d’ESO de l’institut Bellulla
i del Domus d’Olivet.
Això forma part de les accions de la la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus, que
va posar-se en marxa a finals de
la setmana passada i que s’allargarà fins diumenge.

COMERÇ4Durant tot el dia de
demà passat, un tram del carrer
Calàbria del barri de Dalt de la
Garriga es tallarà al trànsit per
celebrar un Mercat de Nadal.
De fet, el Procicat va obligar
a canviar la ubicació habitual d’aquest mercat, per tal que sigui a
l’aire lliure. Hi haurà una trentena de paradetes d’exposició i
venda i en cap moment del dia es
podrà superar les 300 persones
en l’espai comercial.

L’Ametlla plora
la mort de Josep
Serra i Llimona

Lliçà d’Amunt
busca veïns per al
pessebre vivent

CULTURA4L’Ametlla plora la
mort de Josep Serra i Llimona,
pintor paisatgista, dibuixant i
gravador del poble que va morir
abans-d’ahir als 83 anys.
Serra va néixer l’any 1937 a la
Garriga i, tot i que va estudiar
Dret, la seva passió per l’art el va
portar a formar-se a l’Académie
de la Grande Chaumière de París, on va aprendre, entre d’altres,
de Jacques Busse.

TRADICIÓ4La setmana passada,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va anunciar que ha posat en
marxa la cerca d’actors, actrius
i figurants per al pessebre vivent
que es representarà al barri de la
Sagrera el dia de Sant Esteve i el
27 de desembre.
Qui vulgui convertir-se en
figura de pessebre ha d’omplir un
formulari que hi ha al portal
web municipal.
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Futbol sala | El CN Caldes visitarà la pista del Ripollet

La setena jornada de la Segona Divisió només farà que jugui el CN Caldes, ja que el
CD la Concòrdia gaudirà d’un cap de setmana de descans. Les calderines, colíders,
jugaran demà a dos quarts de cinc de la tarda a la pista de l’FS Ripollet.

Pau Arriaga
SANTA PERPÈTUA
Debut amb el primer equip a la
Champions, assistència (cosa poc
freqüent per a un central) i victòria (0-4 contra el Dinamo de
Kíev). El perpetuenc Óscar Mingueza recordarà, tota la vida, el 24
de novembre del 2020, el dia de
la seva estrena amb el primer
equip del Barça.
“Crec que he fet un bon partit. És cert que l’equip ha concedit poques ocasions i hem fet un
bon futbol amb i sense pilota.
Quan he entrat al vestidor m’ha
felicitat tothom, estic molt content”, va explicar el defensa, de 21
anys, als mitjans del club després
del triomf a Ucraïna. Mingueza va
dir també que durant els 90 minuts havia pensat molt en la seva
família (la seva germana Ari juga
també al Barça, en el seu cas al filial), en les seves amistats i en la
seva parella, que sempre li han donat suport i que han cregut en ell.

El central va completar un gran partit, amb assistència inclosa. Foto: FCB

TINDRÀ CONTINUÏTAT?
El central ja va ser important el
curs passat amb el filial (de fet
l’entrenador Javi García Pimienta va ser un dels més ràpids a felicitar el vallesà pel seu debut) i ara
mateix la pregunta que cal fer-se
és si aquesta aparició ha estat flor
d’un dia o si n’hi haurà més.
La situació precària dels de
Ronald Koeman a l’eix de la defensa (Gerard Piqué estarà fora
de combat uns mesos, Samuel
Umtiti fa temporades que físicament deixa molts dubtes i Ro-

nald Araújo no tornarà a estar
disponible com a mínim en dues
setmanes) convida a pensar que
el perpetuenc pot seguir en dinàmica del primer equip.
De fet, el tècnic neerlandès va
lloar la seva actuació, i a la roda
de premsa postpartit va dir que
“hi ha conceptes que ha de millorar, com tots els joves” però
que li va donar “una molt bona
impressió” i que hi ha possibilitats que torni a jugar aquest diumenge (els blaugrana rebran la
visita d’Osasuna).

Arriba el gran derbi:
el BM Granollers rep el Barça

Un dels partits més esperats del curs (per no
dir el més esperat) ja és
aquí: demà a les 12 del
migdia, el BM Granollers rebrà el
Barça al Palau d’Esports.
Els d’Antonio Rama voldran
fer-se forts a casa, on només han
perdut contra l’Ademar (30-31) i
convertir-se en el primer equip
que derrota el conjunt de Xavi
Pascual aquesta temporada a la
lliga ASOBAL.
El matx es jugarà sense públic
i serà el primer que juguen els
granollerins en gairebé tres setmanes, ja que l’equip va estar aturat pel coronavirus.

ADEU A EUROPA
El sènior femení, per la seva
banda, va quedar eliminat de
l’European Cup després de perdre diumenge passat a casa contra el BM Elche (20-34).
L’equip, que havia perdut per
quatre a l’anada, no va poder imposar el seu ritme en cap moment
i va anar perseguint les visitants
tota l’estona. La segona meitat, de
clar domini visitant, va sentenciar
l’eliminatòria i va fer que Robert
Cuesta, després del partit, assegurés ser “el màxim responsable”
de la desfeta.
La lliga s’atura perquè la setmana que ve comença l’Europeu.
Foto: FCB

Mingueza debuta a la
Champions amb el Barça
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| Hyrule Warriors
Hyrule Warriors: La era del cataclismo és el nou joc d’acció en tercera persona per
a la Switch. La història transcorre 100 anys abans de Zelda: Breath of the Wild.

Famosos

No t’ho perdis

Diu d’ella mateixa que és el pussy k mana i li
agrada demostrar que no és perquè sí. Bad
Gyal o Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) mana
cada cop més al món de la música urbana i
sembla que no té aturador. Va cridar l’atenció
l’any 2016 amb els vídeos de Pai i Indapanden,
cantant en un català poc correcte que va aconseguir connectar amb la gent jove. Va consolidar el seu èxit amb les mixtapes Slow Wine
(2016) i Worldwide Angel (2018) i ara ja no hi ha
dubte que és tota una estrella. Ha actuat a festivals tan importants com el Primavera Sound i
ha col·laborat amb cantants internacionals.
Aquest novembre ha estrenat Blin Blin amb el
porto-riqueny Juanka i amb el productor canari El Guincho, que també és la mà dreta de
Rosalía. El videoclip de Blin Blin ha superat el
milió de reproduccions a YouTube en tres dies.

World Press Photo 2020
El millor fotoperiodisme del món ha tornat al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’exposició
del World Press Photo 2020, organitzada per la fundació
Photographic Social Vision, s’ha instal·lat a la ciutat
aquest mes i s’hi estarà fins al 20 de desembre. La mostra inclou totes les obres premiades, tant imatges com
peces multimèdia, entre les quals destaca la fotografia
de l’any: Straight Voice, de Yasuyoshi Chiba per a FrancePresse. A més, aquest any hi ha dos barcelonins entre els
guardonats: Ricard García Vilanova i Ramon Espinosa.

Llibres

?
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Ser una de les cantants urbanes de moda

El seu èxit no ha deixat de créixer des del 2016

Estrenar cançó i videoclip

QUÈ HA FET

‘Blin Blin’ ja té més d’un milió de reproduccions a YouTube

...

A LES XARXES

Teatre

A

La fitxa

Ho ha tornat a fer

Els fans no poden deixar d’escoltar i ballar el nou tema

Música

Pelis i sèries

La ciutat de vapor
Carlos Ruiz Zafón

La cabra, o qui és Sylvia?
Edward Albee

Si plou, ho farem al pavelló
Quimi Portet

La vampira de Barcelona
Lluís Danés

Tots els contes de Carlos Ruiz Zafón reunits per primer cop en un sol llibre. Les històries de La ciutat de vapor, l’obra pòstuma
de l’escriptor barceloní que va morir el
juny passat, fan recordar aquell lloc màgic que va néixer el 2001 amb l’Ombra del
Vent: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Es
tracta d’un llibre que Zafón va concebre
com un regal per als seus lectors fidels.

Martin té una bona vida: acaba de guanyar el gran premi d’arquitectura i viu amb
la seva dona Stevie i el seu fill Billy, però
el tortura un secret que només confessarà
al seu vell amic Ross, periodista. Aquesta obra traduïda per Josep Maria Pou i dirigida per Iván Morales és una forma excel·lent de celebrar que torna el teatre.
A la sala Villarroel de Barcelona.

“És com una mena d’inventari de totes les
cançons que he publicat els darrers vint
anys”, diu Quimi Portet a Enderrock sobre
Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cincinnati). L’exguitarrista d’El Último de la
Fila ha publicat aquest novembre un disc
doble amb 21 èxits dels seus concerts en
solitari. A més, hi ha inclòs dos temes inèdits: Amb qui parlo? i Matèria orgànica.

Enriqueta Martí (Nora Navas), coneguda
com la Vampira del Raval a la Barcelona
de principis del segle XX, era la principal
sospitosa de la desaparició de la petita Teresa Guitart, filla d’una família rica, i d’altres nens. Ara, el director Lluís Danés li ha
volgut fer justícia amb aquesta pel·lícula, en què el periodista Sebastià Comas
(Roger Casamajor) descobrirà la veritat.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Posar remei als llavis tallats
i

SALUT

o falla, oi? Fa una mica de fred i ja se’t tallen els llavis. Si
no et passa, tens molta sort, peò el més probable és
que sí que et passi. La pell dels llavis és la més delicada
de la cara i és especialment sensible a les baixes temperatures.
Per això, durant la tardor i l’hivern, és habitual que els llavis pateixin “deshidratació, sequedat, descamació i, fins i tot, petites
ferides, com ara talls o clivelles”, tal com alerten des del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya.
El primer pas per combatre els llavis tallats és abandonar
mals costums. Tot i que la primera reacció natural del teu cos
quan nota els llavis secs és llepar-los, intenta evitar-ho: acaba
sent pitjor. El mateix passa amb arrencar-te les pelletes dels
llavis quan comença la descamació, no és bona idea.
Un cop eliminats els mals hàbits, cal potenciar-ne els bons.
Porta sempre a sobre un bàlsam labial i aplica-te’l amb freqüència per evitar la deshidratació. També pots provar alguns remeis
casolans, com aplicar-te oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité. I, per últim, una obvietat que cal recordar: per més que t’hidratis els llavis per fora, si no t’hidrates per dins, servirà de poc.

N

Les claus
COSES A EVITAR
BÀLSAM

Un bon bàlsam hidratant serà el teu millor aliat durant els mesos
de fred: porta’l sempre a sobre i posa-te’n amb freqüència

REMEIS CASOLANS
HIDRATACIÓ

Primer de tot, deixa de llepar-te els llavis
i d’arrencar-te les pelletes: és del tot contraproduent

Oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité poden
ajudar a recuperar el bon estat dels nostres llavis
Ha quedat clar que hem d’hidratar els llavis per fora però,
sense una bona hidratació de l’organisme, servirà de poc
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