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“A mi el que m’agradaria més del
món és trobar una feina on po-
gués innovar”, explica a Línia
Vallès Bernat Mañas, un dels
participants del taller de res-
tauració de petit mobiliari que ha
impulsat la Xarxa LismiVO. 
La responsable tècnica del

Consell Comarcal i coordinado-
ra d’aquest projecte per a per-
sones amb diversitat funcional,
Carme Rodríguez, explica que la
iniciativa de restaurar mobles ha
nascut gràcies a la col·laboració
de les deixalleries de la comarca
(en el marc del projecte RNOVA
que desenvolupa el Consorci per
a la gestió de residus del Vallès
Oriental). “Les deixalleries va-
llesanes ens donen els objectes

abandonats que consideren que
es poden reutilitzar i nosaltres els
donem una altra vida, un altre
ús”, diu Rodríguez, que està
molt orgullosa de participar en
aquest projecte. “És una opor-
tunitat única per a molts joves
que tenen diversitat funcional de
desenvolupar-se en un àmbit
de treball. Aquests tallers tenen
molt bona acollida, ja que els
participants aprenen valors com
l’empatia i la feina en grup a tra-
vés d’una  disciplina que és molt
estructurada i sistemàtica (la
restauració de mobles)”, apunta
Rodríguez. 
“Jo vaig patir una parada

respiratòria quan era petit i això
em va fer estar molt malament
durant un llarg temps. Alhora,
m’ha deixat conseqüències per a
tota la vida”, diu Mañas. Ell sap
que l’accident que va patir quan
era menut ha provocat que hagi

d’afrontar alguns reptes amb
els quals no es troba la gran
majoria de la població. “A mi els
estudis sempre m’han estat més
difícils, però tinc la sort que el
meu entorn és fantàstic i sempre
m’ha donat suport davant de

qualsevol vicissitud que se m’ha
presentat”, afirma, orgullós, Ma-
ñas, que considera que aquest ta-
ller de restauració li ha donat
“una oportunitat per entrar dins
del sector laboral i evolucionar
amb la vida”. Aquest  vallesà de
vint-i-sis anys és un integrant de
la Fundació Apadis (Les Fran-

queses), una associació que des
de l’any 1994 es dedica a donar
atenció a les famílies i persones
amb diversitat funcional de la co-
marca. 
Una de les membres d’Apa-

dis i responsable del taller de res-
tauració de mobles, Vanessa
Flores, explica a Línia Vallès
que el projecte està sent un èxit.
“Ens pensàvem que aquest any
amb la Covid-19 no podríem fer
aquesta activitat de formació
professional, però per sort hem
creat un grup bombolla que està
gaudint d’aquest aprenentatge”,
comenta Flores, que celebra que
la pandèmia no hagi aturat les
activitats de formació profes-
sional per a les persones amb
discapacitat. 
En aquest sentit, Flores ex-

plica que tots els integrants del
taller són de la fundació Apadis.
“Altres anys havien pogut par-

ticipar-hi altres entitats que
també fan acompanyament a
persones discapacitades, com
ara AFADIS Baix Montseny o El
Trencadís, però la situació ac-
tual ho ha reduït a nosaltres”, la-
menta. 

MOLT MÉS QUE MOBLES
Segons Flores, una de les prin-
cipals virtuts d’aquest taller de
restauració no és que els alum-
nes aprenguin a llimar, a polir o
a envernissar mobles. “Durant
les classes aprenen a resoldre
conflictes, treballen la frustració
quan un objecte no queda com
s’esperaven i l’empatia”, argu-
menta la integrant d’Apadis, que
veu que mitjançant el treball de
la fusta aquests nois s’estan
construint des d’un altre prisma. 
“Jo cada dia vull seguir evolu-

cionant, aprendre coses noves i
passar-m’ho bé”, conclou Mañas.

La restauració, escoladevida
» El Consell Comarcal, el Consorci de Residus del Vallès i la Fundació Apadis organitzen 

un taller de restauració de mobles per formar persones amb diversitat funcional 

Fotos cedides

“Tinc la sort que el meu
entorn és fantàstic 
i sempre m’ha donat
suport”, diu un dels nois

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Les companyes sanitàries estan patint, en
aquesta segona onada de la pandèmia de la Co-
vid-19, unes situacions força complicades. Els
casos que us explicaré són una petita pinzellada

de la feina que estem fent aquests dies. I les fem com-
paginant la feina assistencial com a professionals,
amb la sindical i amb el treball de cura i les tasques de
les nostres llars. Tenim i patim les triples jornades. 
Les dones sanitàries i sindicalistes ens trobem amb

situacions kafkianes, com les que pateixen les companyes
embarassades. Un dels casos que podem esmentar és el
d’una infermera de cures intensives que va comunicar el
seu estat de gestació d’aproximadament sis setmanes tant
a l’empresa com al servei de prevenció propi. El servei
de prevenció va trigar més d’una setmana a realitzar-li
una avaluació de riscos, una avaluació que ja hauria d’es-
tar feta, la qual cosa hem denunciat, i més tenint en comp-
te que l’empresa ja té un grapat d’infraccions davant la
Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en aques-
ta matèria. El servei de prevenció va determinar que te-
nia un risc biològic de nivell 4 i que no podia seguir tre-
ballant al seu lloc de treball. És un lloc de risc i no es pot
adaptar. L’empresa va certificar que no hi havia cap lloc
de treball a l’empresa exempt de risc i li van indicar que
havia d’adreçar-se al seu metge de capçalera perquè li do-
nés la baixa mèdica per protegir l’embaràs.
Des de la Secció Sindical de CCOO li vam comuni-

car que no havia d’anar al CAP, sinó a la mútua d’acci-

dents laborals per començar la tramitació de la prestació
per risc durant l’embaràs. MC Mutual va determinar que
fins a la setmana 28 de gestació no la protegiria. Ara ma-
teix, el seu cas està en mans del Gabinet Tècnic Jurídic
de CCOO de Catalunya.
La majoria de dones sanitàries estan protegint

l’embaràs i l’alletament matern per baixes d’Incapaci-
tat Temporal (IT) comuna i en tràmits de canvis de con-
tingències (tràmits que estem realitzant des de la sec-
ció sindical de CCOO). Aquesta baixa mèdica té una re-
percussió econòmica important, repercussió que pati-
ran també a les pagues extraordinàries. L’obligació de
la protecció ha de recaure íntegrament en l’empresariat,
però en aquests moments aquesta despesa és assumi-
da per l’administració pública.
Altres situacions que pateixen en aquests moments

les dones sanitàries és que, quan les treballadores co-
muniquen tant a l’empresa com al servei de prevenció
que han patit un contacte estret amb Covid-19 a la fei-
na amb uns equips de protecció insuficients, no els fan
cap PCR o test d’antígens fins que no apareixen els símp-
tomes. Deu ser que les professionals sanitàries no poden
ser asimptomàtiques… Les dones sanitàries no tenen re-
conegut, gràcies al Govern, cap aïllament domiciliari pre-
ventiu. El més greu de tot, però, és que encara que l’em-
presa i el servei de prevenció siguin coneixedors que
aquestes treballadores pateixen simptomatologia com-
patible amb la Covid-19 les fan treballar igualment sen-

se realitzar-los cap prova fins que no poden més i van al
CAP. Allà sí que els fan la PCR, que, en la majoria dels
casos, és positiva. Llavors se’ls tramita la baixa mèdica,
de manera que en cap cas queda constància que és ac-
cident laboral i, per tant, no se’ls reconeix com a tal. 
Aquestes situacions també són especialment pe-

nalitzades des del punt de vista econòmic. En molts ca-
sos són segones baixes, quan en realitat, si estiguessin
reconegudes com a accident laboral, aquest impacte se-
ria mínim. No cal ni dir que moltes tenen criatures en
edat escolar i, si aquestes s’han de quedar a casa per con-
tacte estret a l’escola, són elles, les mares, les que es que-
den a casa i això també impacta directament sobre els
seus salaris.
A tot el que s’ha esmentat anteriorment, hi hem d’a-

fegir, en el cas de l’Hospital General de Catalunya, que
l’empresa, amb el suport dels sindicats representants
a l’empresa excepte CCOO, han signat un acord de paga
extraordinària només per a un col·lectiu concret.
Aquest acord penalitza les baixes de maternitat, l’alle-
tament matern i la protecció a l’embaràs, les reduccions
per cures de fills i filles, i la cura de la gent gran, entre
altres abusos laborals. 
Com a companyes i com a sindicalistes no deixa-

rem mai d’assessorar, d’acompanyar i de denunciar
qualsevol mena d’abús o negligència. Cuidar la salut
i el benestar de la plantilla de l’hospital és cuidar de
la salut de totes i tots vosaltres.

per Isabel Zapata (CCOO)

Dones, sanitàries i sindicalistes

Les millors
perles

Adolf Hitler ha guanyat unes eleccions a la regió d’Oshana, a
Namíbia. “Que em digui així no vol dir que vulgui dominar el

món”, ha dit al diari alemany Bild. Aquest polític creu que els seus
pares no sabien què representava aquest nom quan li van posar.

“Dua Lupa” o “Cristian Tangana”. Aquests noms són els
que es va inventar el presentador badaloní Jorge

Javier Vázquez mentre anunciava la gala dels 40 Music
Awards, on van actuar, efectivament, Dua Lipa i C. Tangana.

Un noi explica a Twitter que consta com a mort al sistema de
salut. Se’n va adonar després de fer-se una PCR i, després

de dir-li que ho havien solucionat, s’ha assabentat que ara
apareix dos cops al sistema: una com a viu i l’altre com a mort.

Un àlbum de fotos de la visita de Donald Trump, medalles
i objectes de la botiga de Buckingham. Un majordom

de la reina d’Anglaterra ha robat això i alguna cosa més,
sobretot durant el confinament, segons el web Mail Online.

LA FOTOper Anna Utiel Miquel Codolar / ACN
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Morir abans de néixer: el dol més oblidat1

2
El padró i l’habitatge centren 
el Ple de novembre a Mollet

L’Aparador del Museu Abelló 
reflexiona sobre el Calderí

Sant Celoni lliura un nou 
certificat de primera acollida

Una família de Mollet 
amb cinc fills, al carrer? 

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@marctoro4: Nazis reivindicant-se a Sant
Jaume, amb banderes amb el símbol de
les SS i braços drets ben alçats. Novament
sense ser detinguts, protegits pels Mossos.

@324cat: El conseller Sàmper, de cara a
Nadal: “No estem en condicions de dir que
res és fix o segur perquè estem  pendents
de les xifres”.

#NadalÉsUnaIncògnita

@pardodevera: Juan Carlos I presenta
ante Hacienda una declaración para regu-
larizar su situación fiscal por las tarjetas
opacas. Intentando librarse del banquillo.

#ElReiEmèrit #FeixistesASantJaume

Safata d’entrada

Abans d'aquest pont de
desembre vaig veure la
consellera de Salut, Alba

Vergés, apel·lant a la responsa-
bilitat ciutadana per aplicar les
mesures adients i adequades
que hem d'adoptar envers la
pandèmia de la Covid-19. 
Això està molt bé. De fet, i per

la meva experiència personal, as-
seguraria i podria dir amb total
seguretat que la majoria de la
ciutadania a la qual la conselle-
ra de Salut feia referència ja
compleix les normes amb dili-
gència. I és per això que jo a ella
i al seu departament també els
voldria fer un recordatori i una
recomanació. 
Els diners que destinen a la

construcció d'hospitals no ne-
cessaris i a la contractació de
rastrejadors privats, que són
uns 100 milions d'euros (poca
broma), es podrien destinar a
reforçar l'atenció primària, ja
que des de fa molts anys hi ha
molts centres d'atenció primà-
ria que es troben en una situa-
ció precària. D'altra banda, la
contractació d'una empresa pri-

100 milions per a l'atenció primària
per José Sánchez (Plataforma Sanitat Pública Baix Vallès)

vada com Ferrovial (amb un
contracte milionari i sense
concurs previ) per fer el se-
guiment dels contagis per Co-
vid-19 és inacceptable. A part
que la seva gestió ha sigut un
fracàs estrepitós –com els ma-
teixos treballadors d'aquesta
empresa han reconegut a di-
versos mitjans de comunica-
ció–, l'autoritat competent va
decidir prorrogar el seu con-
tracte, agreujant encara més el
problema i incrementant la
despesa econòmica. 
Entre una cosa i una altra,

com ja he apuntat s'han gastat
uns 100 milions d'euros que es
podrien haver destinat a con-
tractar més personal, metges,
metgesses, infermeres, auxi-
liars i administratius amb con-
dicions laborals dignes i ac-
ceptables. També es podrien
haver fet més centres de pri-

mària, el CUAP –que tan ne-
cessari és per al Baix Vallès– o
millorar les infraestructures
de molts centres d'atenció pri-
mària que actualment estan
treballant d'una manera pre-
cària. I de pas, també, reforçar
i millorar les tecnologies (te-
lèfons d'atenció, sistemes in-
formàtics) per donar una aten-
ció més eficient a la ciutadania. 
100 milions donen per a

molt si són ben gestionats i
vostè, senyora consellera, i el
seu departament fins ara no ho
estan fent d'una manera efi-
cient. El conjunt de la ciuta-
dania agraeix els seus consells
i els seus recordatoris de com
hem d'actuar envers la pandè-
mia. Tingui vostè –i la seva
conselleria– també en comp-
te les nostres demandes com a
plataforma i ciutadania i actuï
en conseqüència.

Els semàfors

La notícia de l’enderrocament de
l’antiga fàbrica de pells Lefa no ha
estat ben rebuda per l’oposició
molletana, que reclama que es
restauri l’edifici com a bé

patrimonial. Segons el consistori,
la demolició és necessària perquè
l’edifici posa en risc la seguretat. 

pàgina 10Aj. de Mollet

La intervenció de la policia
catalana va servir per

desmantellar una plantació 
de marihuana que hi havia en
una casa de Sant Fost. Els agents
van rebre l’avís per part de les
autoritats locals i van detenir 
els responsables de la plantació.

pàgina 14Mossos

Aquesta empresa de la 
Garriga ha estat l’encarregada
de dissenyar i fer gairebé tots 
els taulers d’escacs que

apareixen a la sèrie de Netflix
Gambito de dama, un dels
fenòmens televisius de 

la recta final d’aquest 2020. 
pàgina 18Rechapados Ferrer
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CORONAVIRUS4Sembla que la
situació epidemiològica ha em-
pitjorat a Granollers. Malgrat
que la xifra de positius confirmats
de Covid-19 ha baixat, el risc de
brot ha tornat a augmentar a la
ciutat, sent ara de 257 punts (la
mitjana de Catalunya és de 190
punts). 
Davant d’aquesta realitat, el

departament de Salut ha decidit
fer un segon cribratge intensiu a
Granollers i a les Franqueses
fins aquest dissabte. “És molt
probable que les dades a Grano-
llers empitjorin els pròxims dies
perquè aquesta setmana s’han fet
cribratges massius que perme-
tran detectar més positius asimp-
tomàtics i ens ajudaran a frenar
les cadenes de transmissió de la
Covid-19”, han advertit des de Sa-
lut perquè ningú s’alarmi amb la
xifra de positius (perquè molts
d’aquests són asimptomàtics que
s’han descobert gràcies al cri-
bratge de la setmana passada). 

En aquesta línia, l’alcalde de
la ciutat, Josep Mayoral, ha de-
manat als veïns que participin en
la segona ronda de cribratges
“per detectar el màxim d’asimp-
tomàtics i frenar l’expansió del vi-
rus entre la població”.  
D’altra banda, els hospitals

vallesans celebren la disminució
d’ingressos per coronavirus.
Aquest dimecres a l’Hospital de
Granollers hi havia 46 pacients

positius de coronavirus, 14 in-
gressats menys que fa una set-
mana i 32 menys que fa 15 dies.
A l’Hospital de Mollet no han re-
gistrat una gran davallada dels
casos, però viuen una situació
d’estabilitat. El centre molletà ha
informat que tenen 19 pacients
amb Covid-19, dos menys que la
setmana passada. Per últim, a
l’Hospital de Sant Celoni hi ha 16
persones ingressades per Covid. 

L’Hospital de Granollers ha lamentat dues defuncions aquesta setmana. Foto: H.G. 

El risc de brot a Granollers
supera la mitjana de Catalunya 
» Baixa, però, el nombre d’ingressats per Covid-19 als hospitals 

vallesans, sobretot al centre hospitalari granollerí 

Els veïns qüestionen l’envelat
nadalenc de la Porxada 

SOCIETAT4“Espero que sigui de
plàstic reutilitzable”. “El que han
fet és espantós”. “Ha arribat Car-
naval a Granollers?”. Aquestes
són algunes de les crítiques que
ha rebut la decoració de Nadal de
la Porxada en una publicació del
grup públic de Facebook No ets
de Granollers Si... 
La publicació té més de 140

comentaris de veïns que qües-
tionen la decoració nadalenca
d’aquest espai emblemàtic de la
ciutat. Molts lamenten que  l’A-
juntament granollerí hagi “mal-
gastat” diners invertint-los en

aquesta decoració, en lloc “d’es-
tar apostant i fent esforços eco-
nòmics” per lluitar contra la cri-
si estructural que ha deixat la Co-
vid-19. 
Sigui com sigui, la Porxada

llueix aquests dies un decorat
ideat per l’artista local Josep
Fernández Margalef, el qual
ha creat un envelat nadalenc
postmodern que recorda les
antigues persianes de la Por-
xada, on cada dia de sis de la
tarda a nou del vespre (fins
dilluns 6 de gener) s’ofereix
un espectacle de llum i so.

La biennal Manifesta arribarà
el 2024 a Granollers 

CULTURA4Granollers acollirà
la biennal d’art europea Mani-
festa el 2024 conjuntament amb
10 ciutats de l’àrea metropolita-
na (Barcelona, El Prat de Llo-
bregat, Cornellà, l’Hospitalet de
Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet, Badalona, Sabadell, Te-
rrassa, Sant Cugat i Mataró). 
“Manifesta suposarà un gran

impuls per als artistes contem-
poranis i la dinamització de l’art
i la creativitat a la ciutat”, ha ma-
nifestat l’alcalde granollerí, Josep
Mayoral, davant la notícia. En
aquesta línia, el batlle també ha

recordat que el 2021 se celebra-
rà el Mundial femení d’handbol
a la ciutat i que a partir del gener
s’haurà de començar a treballar
per preparar la biennal Manifes-
ta (que disposa de 6 milions de
pressupost). “Tot això serà un re-
vulsiu per a la ciutat. S’hauran de
pensar tres mesos d’exposicions,
seminaris, activitats i debats al
voltant de la cultura i l’art con-
temporani”, conclou Mayoral. 
Manifesta és un festival iti-

nerant que cada dos anys canvia
d’ubicació. El 2024 se celebrarà
per primer cop a Catalunya.

Blaumut brilla a l’escenari del
Teatre Auditori de Granollers 
CULTURA4Les llums s’encenen
i comença la màgia. Blaumut va
presentar els grans èxits i temes
del seu últim treball discogràfic
0001 aquest dilluns al Teatre Au-
ditori de Granollers. 

“Granollers, un veritable
plaer tornar a compartir can-
çons amb vosaltres! Estem segurs
que l’energia que despreníeu va
arribar més enllà de les portes del
Teatre Auditori”. Amb aquestes
paraules el grup de pop i folk ca-

talà va acomiadar-se del públic
granollerí, que va acompanyar-lo
i corejar les seves cançons més
populars durant tot el concert.  
Després d’un any d’aturada,

el quintet Blaumut ha tornat als
escenaris amb una gira en format
acústic per presentar el seu últim
disc, el qual està ideat com una
peça conceptual, amb cançons
que parlen de l’ésser humà i que
voregen la part racional, l’emo-
cional i la més física.

Trànsit | Granollers incorpora un nou radar mòbil
La Policia Local granollerina ha adquirit un nou radar mòbil per controlar la 

velocitat al municipi. Aquest equip d’última generació substituirà l’actual (propietat
del Servei Català de Trànsit) i entrarà en funcionament al llarg d’aquest desembre. 
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Mollet

NETEJA4“Crec que l’empresa ha
volgut arribar a un acord amb
nosaltres perquè els dies que
portem de vaga els estaven afec-
tant molt més a causa de la si-
tuació en la qual ens trobem
(pandèmia)”, diu a Línia Vallès
la portaveu del comitè d’em-
presa de Ramcon, Beatriz Tor-
tola. La treballadora de la nete-
ja explica que Ramcon s’ha com-

promès a respectar les vacances
dels contractes laborals i també
a asseure’s amb el comitè per
tractar totes les queixes que s’a-
rrosseguen des de fa temps. 
“No vull jutjar abans d’hora,

però espero que facin bé les co-

ses aquest cop. Crec que no són
una empresa acostumada a pac-
tar amb els treballadors i que
s’haurà d’anar a poc a poc. Però
jo els dono el meu vot de con-
fiança”, argumenta Tortola quan
se li pregunta quines esperances
té envers el pacte amb l’empre-
sa. Fa una setmana, Línia Vallès
explicava que els treballadors
de Ramcon havien començat

una vaga indefinida davant de
“l’actitud dictatorial de l’empre-
sa” i perquè no se’ls respectaven
els dies de vacances.   
Sigui com sigui, l’Ajunta-

ment molletà celebra que “des-
prés de les reunions mantingu-
des amb i per totes les parts, es
posi fi a la vaga del personal de
neteja, especialment en aquests
moments tan excepcionals”.

Un moment de les protestes de Ramcon davant de l’Ajuntament. Foto: CGT

Desconvocada la vaga 
del personal de neteja molletà
» La portaveu dels treballadors veu amb esperança el pacte 
que s’ha arribat amb Ramcon, l’empresa del servei de neteja

La Xarxa Circular molletana
neteja el parc de Gallecs

SOCIETAT4Una ciutat poblada
com la de Mollet necessita cuidar
els seus espais naturals. Amb
aquesta idea, els voluntaris de la
Xarxa Circular van fer una crida
ciutadana a través de les xarxes
socials per recollir la brossa de Ga-
llecs dissabte passat. 
La proposta va tenir bona

acollida entre els veïns, ja que deu
molletans van assistir a la troba-
da de neteja del parc natural.
Des de  la  Xarxa Circular han ex-
plicat que van trobar-se tota mena
de deixalles. “Els primers deu
minuts tots ja teníem les nostres

bosses d’escombraries plenes.
Vam trobar des d’un microones
fins a un parell de sabates i mas-
caretes”, informa l’associació. 
La Xarxa Circular és una en-

titat nascuda a Mollet amb l’ob-
jectiu de promoure l’economia cir-
cular entre els veïns de la ciutat.
Un dels seus principals projectes
és la creació de nous articles amb
productes reutilitzats, que ano-
menen Re-Makers. “Aquest Na-
dal podreu trobar aquestes peces
úniques (Re-Makers) al Jardi-
net, de camí a visitar el pessebre”,
anuncien des de l’entitat.  

L’oposició demana que no
s’enderroqui la fàbrica Lefa

POLÈMICA4“No a l’enderroca-
ment de la Lefa”. Sota aquest crit,
el partit de l’oposició Ara Mollet
ERC-MES i Comunistes per Ca-
talunya Mollet han demanat a
l’Ajuntament molletà que aturi la
demolició de l’antiga fàbrica Lefa
(que és de propietat municipal). 
En aquest sentit, els republi-

cans han manifestat que no
veuen “amb bons ulls” la mesu-
ra presa per la Junta de Govern,
perquè consideren que compor-
tarà “una pèrdua de patrimoni
municipal”. És per això que des
d’aquesta formació reclamen

que “la fàbrica sigui rehabilitada”
i, d’aquesta manera, se solucio-
nin “tots els anys de deixadesa de
l’edifici i les mesures inexistents
per tal de conservar-lo”.  
La Junta de Govern del con-

sistori molletà ha aprovat aquest
dilluns declarar la ruïna econò-
mica, urbanística i tècnica de
l’antiga fàbrica de pells Lefa, si-
tuada al polígon Can Prat. Segons
fonts municipals, gran part de l’e-
difici presenta clars problemes
estructurals que posen en risc la
seguretat pública i fan necessa-
ri el seu enderrocament. 

L’Ajuntament reforma 
10 pisos d’avis de la ciutat

GENT GRAN4Què és el pitjor de
la vellesa? Alguns diuen que és
la soledat i d’altres que el més di-
fícil és descobrir que el cos no
respon com abans. En aquesta lí-
nia, l’Ajuntament de Mollet, a
través del Programa d’Arranja-
ment d’Habitatges de la Dipu-
tació de Barcelona, està duent a
terme unes actuacions per adap-
tar deu llars de la ciutat a les ne-
cessitats dels seus habitants. A
totes aquestes cases hi viuen

molletans de més de seixanta-
cinc anys que necessiten petites
reformes d’adaptació funcional
a diversos espais de la casa, com
és la substitució de la banyera
per un plat de dutxa, l’adaptació
del lavabo o el tractament anti-
lliscant dels terres de la casa. 
Paral·lelament, en aquests

domicilis també s’estan fent ac-
tuacions complementàries per
millorar l’eficiència energètica o
la seguretat. 

Societat | La Policia tanca un bar per superar l’aforament
El doble de l’aforament permès. La Policia Local molletana, amb el suport dels
Mossos d’Esquadra, va tancar cautelarment dissabte passat un bar de la ciutat

perquè incomplia diverses mesures sanitàries per fer front a la Covid-19.

“No estan acostumats 
a pactar amb els
treballadors i s’haurà
d’anar a poc a poc”
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Parets

Parets posa en marxa un
servei de vigilància per Nadal
POLICIA4El coronavirus tam-
poc perdona les festes de Nadal.
Malgrat que els carrers estan
il·luminats i els comerços s’han
preparat per omplir les faldes
dels tions, Parets ha decidit po-
sar en marxa un dispositiu de se-
guretat amb motiu de les festes
des d’aquest mateix dilluns.
El servei de vigilància també

s’encarregarà de controlar els es-
pais on es concentra el comerç
de la ciutat, per tal de preveure
possibles furts o robatoris tant a
l’interior de les botigues com a
les persones que surten a fer les

compres nadalenques. És per
això que els agents patrullaran
habitualment per la zona co-
mercial Iveco, l’avinguda de Ca-
talunya i el Barri Antic, on hi ha
la majoria de comerços paretans. 
Paral·lelament, el dispositiu

especial patrullarà durant les
nits i els caps de setmana per ga-
rantir el compliment de les me-
sures de seguretat sanitàries
(evitar aglomeracions, ús de la
mascareta i actes d’incivisme,
entre d’altres). Aquesta cam-
panya de reforç es portarà a
terme fins passat Reis. 

URBANISME4L’històric projec-
te del tercer carril de la C-17 ja és
una realitat. Mentre les obres
d’aquesta ampliació en sentit sud
ja estan en marxa, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) ha publicat les expro-
piacions que s’hauran de fer per
construir el tercer carril en sentit
nord, de les quals 38 són a Parets. 
En aquesta línia, el DOGC ha

informat que per portar a terme la
construcció del tercer carril  en sen-
tit nord de la C-17, que passarà pel
tram Parets-Granollers, s’hauran
de fer cinquanta expropiacions, la
majoria de les quals afectaran el
terme municipal paretà. 
És per això que s’ha obert un

termini de quinze dies (des del 2
desembre, dia de la publicació) per-
què totes les persones que “tenen
drets reals o interessos econò-
mics sobre els béns afectats” pre-
sentin les seves al·legacions davant
del departament de Territori. La
majoria dels afectats són empreses
del polígon industrial de Parets,
com Idilia Foods, Freudenberg o
Coperfil Corporación S.A. 

Paral·lelament, les veus críti-
ques contra aquesta ampliació de
la C-17 segueixen aflorant. Des de
la plataforma No ens vendreu la
moto denuncien que el tercer ca-
rril no aporta solucions, sinó
“més contaminació” a una de les
comarques més afectades per
aquest problema. “Mentre Te-
rritori continuï venent el fals mite

que més carrils vol dir menys con-
gestió, no té cap autoritat per
parlar d’emergència climàtica”,
conclouen. 
Sigui com sigui, el conseller de

Territori, Damià Calvet, va anun-
ciar, durant la seva visita a les
obres en sentit sud, que es vol li-
citar el projecte “a finals del 2020
o a principis del 2021”.

El plànol que mostra el territori on es construirà el tercer carril. Foto: A. de Parets

C-17: 38 expropiacions a Parets
pel tercer carril en sentit nord

Participació | El sentit del carrer Migdia, a votació 
El poble parla. L’Ajuntament paretà farà una consulta per modificar el sentit 

de la circulació del carrer Migdia. Els veïns de la zona podran decidir si volen que
aquest carrer sigui només d’entrada o de doble direcció, sense aparcaments.
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Dos nous agents 
cívics a Martorelles

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Martorelles ha contractat, a tra-
vés d’un Pla d’Ocupació muni-
cipal, dos agents per potenciar el
civisme al poble. Aquests dos
nous treballadors públics tindran
feina durant nou mesos, de ma-
nera que el seu contracte expi-
rarà a mitjans del mes d’agost de
l’any que ve.
Entre les seves tasques hi

haurà la de vigilar i informar els
veïns sobre les mesures en vigor

per a la contenció de la pandè-
mia del coronavirus, advertir
tothom que estigui tenint com-
portaments incívics i estar a peu
de carrer per ajudar tothom qui
ho necessiti.
“Són 4 ulls més per detectar

actes incívics. Tenim 44 punts de
recollida (també vigilaran que no
es llenci brossa on no toca) i no
podem tenir 44 càmeres”, va
dir el regidor de Medi Ambient,
Joan Marc Flores.

SANT FOST4Nou cop contra la
droga a la comarca. La setmana
passada, agents de la comissaria
de Mollet dels Mossos van des-
mantellar una plantanció de
marihuana en un domicili del
carrer de Montblanc de Sant
Fost i van detenir quatre perso-
nes, a les quals imputaven els de-
lictes de tràfic de drogues i de
defraudació de fluid elèctric, en
aquest operatiu.
El cos policial havia estat

alertat per l’Ajuntament, que
alhora havia rebut queixes dels
veïns de la zona. Per comprovar-
ho, agents de la Unitat d’Inves-
tigació i del Grup de Delin-
qüència Urbana van començar

una investigació a la zona i de se-
guida van detectar molts movi-

ments d’entrades i sortides i
una forta olor de marihuana.
Quan van intervenir, a la

casa van trobar 743 plantes, 23
quilos de cabdells de marihuana
i gairebé 2.400 euros en efectiu.
A més, els Mossos van poder
comprovar que havien modificat
la xarxa elèctrica per al cultiu de
les plantes (la companyia elèc-
trica xifra en més de 20.000 eu-
ros el frau). A la casa també hi
havia un sistema elèctric i un sis-

tema de refrigeració professional
i industrial d’alta qualitat, un la-
boratori sofisticat per al cultiu i
la distribució i una altra habita-
ció amb un assecador, balances
i altra maquinària.
Els quatre detinguts (tres

homes i una dona) van passar a
disposició del Jutjat en funcions
de guàrdia de Mollet, que des-
prés de pendre’ls declaració els
va deixar en llibertat amb càrrecs
a finals de la setmana passada.

Part del material que els agents van intervenir. Foto: Mossos

Quatre detinguts i una plantació
de marihuana desmantellada

Sant Fost | El Ple sobre el sou de Sánchez, ajornat
Divendres passat s’havia de celebrar el Ple extraordinari sobre la situació
econòmica i laboral de la regidora Josefa Sánchez. Finalment, IUSF en 
va demanar l’ajornament, ja que estan pendents de rebre un informe.

Els Mossos van trobar
gairebé 750 plantes, 
23 quilos de cabdells 
i diners en efectiu 

Una agent municipal fotografia un acte incívic. Foto: Aj. de Martorelles
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Montmeló | Montornès

Veïns, lleure i feina, els grans
eixos del pla de Montmeló

POLÍTICA4Convertir Montme-
ló en un lloc on es pugui viure
millor, treballar millor, gaudir
més i avançar amb tothom. En
altres paraules, els veïns, el lleu-
re, la feina i la sostenibilitat se-
ran els quatre grans eixos del Pla
d’Acció de Mandat (PAM) 2020-
23 que es va presentar ahir a la
tarda de forma telemàtica.
Dins d’aquests quatre grans

blocs temàtics s’estructuren un
total de 26 eixos, que són les ac-
cions que es volen aplicar i fer
durant els pròxims tres anys.
Aquests eixos se subdivideixen

en un total de 53 objectius es-
tratègics, que es posaran a la
pràctica en 325 accions de treball
diferents.
Durant la presentació, a ban-

da de les intervencions de l’al-
calde, Pere Rodríguez, i dels re-
gidors Albert Monserrat, Mar
Hernández i Lluís Esteban, tam-
bé va intervenir un representant
del Consell de Poble, l’organis-
me representant dels veïns i que
ha estat en contacte amb totes les
forces representades al Plenari
mentre ha durat el període de re-
dacció d’aquest PAM.

MONTORNÈS4Agents de la Po-
licia Local, els Mossos i la Poli-
cia Nacional van haver de tre-
ballar conjuntament en un ope-
ratiu durant el cap de setmana
passat en diferents bars del po-
ble després d’haver rebut quei-
xes de veïns per manca de se-
guretat i molèsties.
El cap de setmana (en con-

cret, les nits de divendres i dis-
sabte) va tancar-se amb dues
persones detingudes (per in-
compliment de la llei d'estran-
geria) i prop d’una cinquantena
d’identificacions (que inclouen

dues propostes de sanció a via-
nants que no portaven la mas-
careta pel carrer).
Aquests episodis se sumen a

una sèrie d’actuacions que la

Policia Local va haver de fer en-
tre la recta final del mes passat
i principis de desembre.
També en col·laboració amb

els Mossos, els agents van iden-
tificar quatre menors veïns del
poble com els autors d’un roba-
tori amb violència contra un al-
tre jove, també veí del poble, el
passat 5 de novembre.
A finals del mes passat tam-

bé va ser necessària la interven-

ció d’agents de la Policia Local
(de nou van necessitar l’ajuda
dels Mossos i de companys de les
policies locals de Martorelles i
Vilanova) en una baralla entre
cinc persones al centre del poble
(alguns dels participants van
patir talls) i en el control del que
es pensava que era una fuita de
gas en un pis, que va deixar una
persona inconscient que va ha-
ver de rebre atenció mèdica.

Els Mossos es van coordinar amb la Policia Local i la Nacional. Foto: ACN

Dos detinguts després d’un
operatiu policial a diferents bars

Montornès | Excavacions al Castell de Sant Miquel
Des de finals de la setmana passada estan en marxa noves excavacions a
l’entorn del Castell de Sant Miquel. Se centren en les estances i parts de la
muralla de l’entorn de la torre i tindran una durada d’entre 4 i 5 setmanes.

La Policia Local, 
els Mossos i la Policia
Nacional van muntar
aquest dispositiu

El Pla es va presentar ahir a la tarda. Foto: Aj. de Montmeló
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La Llagosta |Santa Perpètua

Només set positius 
en el cribratge massiu

SANTA PERPÈTUA4Tan sols set
veïns dels gairebé 5.500 de San-
ta Perpètua que van participar en
el cribratge massiu fet a la vila en-
tre els dies 1 i 5 d’aquest mes van
donar positiu. Això representa un
0,12% del total de la gent a qui es
va practicar el test d’antígens.
“Volem donar les gràcies a

totes les persones que hi van par-
ticipar perquè han contribuït a la
detecció de persones assimpto-
màtiques que ens ajuden a di-
buixar una realitat de la situació
del municipi en casos de Covid-
19”, va dir la regidora de Salut,

Sandra Gómez, que també va vo-
ler disculpar-se amb tothom a
qui no es va poder atendre degut
a l’alta afluència de veïns, que va
provocar moments de desbor-
dament entre el personal sanitari
que feia els tests.
Sigui com sigui, tant les au-

toritats sanitàries locals com les
de la Generalitat i de l’Estat es-
panyol recorden la importància
de mantenir sempre la distància
de seguretat, portar la mascare-
ta posada i mantenir una bona
higiene de mans, rentant-les so-
vint i usant gels hidroalcohòlics.

LA LLAGOSTA4Si fa dos mesos
es va signar el document de
construcció de la futura estació
intermodal a la Llagosta, la set-
mana passada es va donar en-
cara un pas més en la creació d’a-
questa infraestructura. I és que
fa vuit dies es van aprovar els
pressupostos generals de l’Estat
espanyol per a l’any que ve, que
entre altres partides contem-
plen tres milions d’euros per
fer realitat l’estació intermodal. 
Les reaccions a aquesta no-

tícia no es van fer esperar i l’en-
demà al matí, l’alcalde Oscar
Sierra i la plana major dels so-
cialistes de la comarca (els al-
caldes de Mollet i Montmeló, Jo-

sep Monràs i Pere Rodríguez, i
Arnau Ramírez, diputat socia-

lista al Congrés dels Diputats, en-
tre altres) van oferir una roda de
premsa a la plaça d’Antoni Ba-
qué, al davant de l’edifici con-
sistorial llagostenc. 
Durant la seva intervenció,

Sierra va mostrar la seva satis-
facció perquè tirin endavant
“projectes que beneficiaran l'e-
conomia del país i que tants
llocs de treball generaran quan
s’acabin desenvolupant”.

DESDOBLAMENT DE L’R3
Els comptes aprovats pel go-
vern de Pedro Sánchez també
contemplen invertir en una de
les demandes de mobilitat his-
tòriques de la comarca, el des-
doblament de la línia R3 de Ro-
dalies en el seu tram entre Parets
i la Garriga. De la mateixa ma-
nera, també s’eliminaran els
peatges que hi ha en tots els
punts de l’AP-7 a la comarca.

Els socialistes van felicitar-se per aquest fet. Foto: Twitter (@Ossiega)

3 milions d’euros al pressupost
estatal per a l’estació intermodal

Santa Perpètua | Ajuda als veïns vulnerables
A finals de la setmana passada es va obrir el termini perquè els
veïns que tinguin menys recursos puguin demanar el servei de

menjador o d’àpats a domicili que gestiona el Casal Cívic.

Sierra va apuntar que
projectes com aquesta
estació intermodal
crearan llocs de feina

Personal sanitari fent els tests d'antígens. Foto: Aj. de Santa Perpètua
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SOLIDARITAT4L’Escola d’Ho-
teleria del Vallès Oriental
(EHVO) ha volgut posar el seu
granet de sorra amb La Marató
de TV3 (enguany per la investi-
gació del coronavirus) prepa-
rant galetes solidàries.
Els veïns podran comprar

paquets d’aquests dolços al res-
taurant de la Masia El Molí i a la
cafeteria de l’institut Marta Mata
de Montornès, on hi ha la seu de
l’EHVO, fins al pròxim dia 18.

Galetes per
col·laborar amb
La Marató

ECONOMIA4L’Ajuntament de la
Garriga va aprovar un pressu-
post per al 2021 de 19,98 milions
d’euros, xifra que suposa un
augment de 740.000 euros res-
pecte dels comptes que el con-
sistori tenia per a aquest 2020.
D’aquesta manera, durant

l’any que ve hi haurà el múscul
financer necessari per combatre
catàstrofes com inundacions i
per afrontar inversions urba-
nístiques i d’altres àmbits. 

El pressupost de
la Garriga fregarà
els 21 milions

EQUIPAMENTS4A finals de la
setmana passada van acabar les
obres de la nova pista polivalent
construida al passeig de Mercè
Rodoreda. El nou equipament
disposa d’una pista coberta (de
40 metres de llarg per 20 d’am-
ple), vestidors, una sala, un es-
pai d’emmagatzematge i una
zona de bar i podrà ser utilitzat
tant per fer-hi activitats espor-
tives com culturals o festives.

Canovelles ja 
té la seva nova 
pista polivalent

L’AMETLLA4Demà passat es
posarà el punt final al cicle Edu-
catardor amb el taller Apre-
nem a menjar sa, en el qual es
parlarà sobre la importància de
tenir una bona alimentació.
Alba Dot, de la Fundació Alí-

cia, serà l’encarregada de coor-
dinar aquesta activitat, que es
farà telemàticament i que es po-
sarà en marxa a les 10 del matí.
Cal inscripció prèvia per rebre
l’enllaç del taller.

La importància
de tenir una 
bona alimentació

LES FRANQUESES4Des de prin-
cipis del mes passat està desac-
tivat el semàfor de sistema foto-
vermell que s’havia instal·lat a la
cantonada de les carreteres de
Ribes i de Cànoves.
Així, la Plataforma d’Afectats

per les Multes veu com, després
de cinc anys de protestes i mo-
bilitzacions, el consistori els des-
munta. El govern municipal ho
defensa basant-se en un informe
de la Policia Local.

Desactivat 
un semàfor 
foto-vermell

FEMINISME4Les regidories d’I-
gualtat gènere i LGTBI i d’Acció
Social de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt han participat en el
projecte audiovisual Dones en
temps de crisi: any 2020que ha
liderat l’Observatori de les dones
en els mitjans de comunicació i
que es presentarà dilluns que ve.
Un total de 32 dones treba-

lladores de diferents sectors han
participat en el documental.

Lliçà participa en
‘Dones en temps
de crisi: any 2020’

OCUPACIÓ4El mes de novembre
va tancar-se amb una petita re-
ducció de les dades d’atur co-
marcals. En total, 25.565 valle-
sans constaven als registres de les
oficines de Treball, xifra que sig-
nifica que 170 persones van tro-
bar feina durant els 30 dies del
mes passat (-0,66% respecte de
les dades de l’octubre).
En canvi, respecte de la si-

tuació de fa un any (finals de no-
vembre del 2019), el nombre
d’aturats aquest mes de novem-
bre representa, al Vallès Oriental,
un increment en 3.752 persones
més registrades a l’atur. En tant
per cert, l’augment s’aproxima a
un 17,2%.
Granollers, la capital i ciutat

més poblada, és el municipi amb
més veïns a l’atur (4.347), seguit
per Mollet (3.635). Més lluny en
aquest rànquing ja hi ha pobles
menys poblats, com Canovelles
(1.500), Les Franqueses (1.283)
i Montornès (1.227). Pel que fa a
la capital del Baix Montseny,
Sant Celoni, el nombre de per-
sones sense feina a finals del
mes passat era de 1.171. En nom-

bres globals, a la comarca hi ha
25.565 persones a l’atur, xifra
que representa el 12,94% de la po-
blació activa.

MENYS CONTRACTACIÓ
Aquestes darreres dades, però,
xoquen amb unes altres del ma-
teix àmbit de l’ocupació que diuen
que la contractació formalitzada
va baixar durant el mes de no-
vembre respecte de l’octubre d’a-

quest any i també respecte del no-
vembre de l’any 2019.
Les dades diuen que entre el

dia 1 i el 30 del mes passat es van
registrar un total de 11.510 con-
tractes, xifra lleugerament infe-
rior als 11.812 contractes regis-
trats durant el mes anterior i
sensiblement inferior als 12.409
contractes que s’havien forma-
litzat durant tot el mes de no-
vembre de l’any 2019.

El 12,94% dels vallesans que podrien treballar estan a l’atur. Foto: Arxiu

Lleugera davallada de l’atur 
a finals del mes de novembre

Els taulers de ‘Gambito 
de dama’ són de la Garriga

TELEVISIÓ4Un dels fenomens
televisius del moment, Gambito
de dama, té uns protagonistes va-
llesans. I no es tracta de ningú del
repartiment, sinó dels taulers
d’escacs on Beth Harmon, Benny
Watts, Alma Wheatley i la resta
de protagonistes de la sèrie ju-
guen les partides.
Segons va informar el pro-

grama Via lliure, de RAC1, l’em-
presa garriguenca Rechapados
Ferrer ha estat l’encarregada de

fabricar gairebé totes aquestes pe-
ces. El seu propietari, Joan Ferrer,
va assegurar que quan van rebre
aquesta petició per part de Net-
flix els va “sorprendre” i va ad-
metre també que entre novembre
i els dies que portem de mes
han augmentat les vendes de
taulers. “S’ha multiplicat per 10
el que hauríem venut un no-
vembre o desembre normal”,
deia Ferrer, afegint que el boom
de la sèrie els ha ajudat.

Bigues i Riells | Un ‘escape room’ inclusiu
Entre divendres i diumenge de la setmana que ve, l’antic Espai Jove L@Cova
esdevindrà l’escenari d’Empatiza, un escape room que servirà per entendre
les dificultats que es troben les persones amb diferents diversitats funcionals.
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El sènior masculí del BM Gra-
nollers tancarà aquest vespre
una de les setmanes més dures
del que queda d’any. El BMG re-
brà la visita del Bidasoa d’Irún a
partir de les set de la tarda en el
partit de la dissetena jornada de
la lliga ASOBAL. El conjunt irun-
darra és el segon classificat (amb
12 triomfs i només dues derrotes,
contra l’Ademar i contra el Puente
Genil en 14 partits) i serà un
nou test de nivell per a l’equip
d’Antonio Rama.
Els granollerins van perdre di-

marts passat a la pista del Lo-
groño la Rioja (30-25) i estan im-
mersos en una marató de partits
que encara seguirà en les pròxi-
mes setmanes. D’aquesta ma-
nera, l’equip podrà recuperar les
jornades ajornades en el seu dia
per culpa del coronavirus, que els
ha alterat de forma notable la pla-
nificació esportiva.

De fet, només el Puerto Sa-
gunto ha jugat menys partits (11)
que els granollerins (12). Pel can-
tó ‘positiu’, els equips que menys
jornades pendents tenen són el
Logroño, el Puente Genil i el Cis-
ne, que han pogut disputar sen-
se problemes 15 partits.

MÉS DE 24.000 GOLS
Per altra banda, en el partit del
passat cap de setmana a la pista

de l’Atlético Valladolid (31-32),
Adrià Martínez va aconseguir el
gol 24.000 del Balonmano Gra-
nollers en la màxima categoria de
l’handbol estatal.
Que la diana la marqués el de

les Franqueses es converteix en
un reconeixement a la feina de la
base que fa el club, ja que Mar-
tínez, que actualment té 22 anys,
forma part del BMG des de la ca-
tegoria prebenjamí.

Els partits s’encadenen, el calendari no dona treva. Foto: BMG

Test de nivell del BM Granollers
contra el segon, el Bidasoa

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Parets | ‘Kafka en Maracaná’, nou llibre de Miguel Á. Ortiz
El periodista paretà Miguel Ángel Ortiz va presentar, dilluns passat, el seu quart lli-

bre, Kafka en Maracaná. Ortiz ha escrit aquests relats a sis mans amb Marcel 
Beltran i David García Cames, de la mà de l’editorial de la revista Panenka.

BÀSQUET4El renovat calenda-
ri de la lliga EBA ha volgut que
l’últim partit que disputin el CB
Mollet i el CB Granollers sigui un
derbi. El partit es jugarà demà a
les vuit del vespre al Plana Lle-
dó i significarà el retorn dels dos
equips a la competició després de
l’aturada pel Pont de la Puríssi-
ma i també l’últim partit d’aquest
accidentat 2020 marcat per la
pandèmia.
Els de Josep Maria Marsà

són els favorits en totes les tra-
vesses, perquè juguen a casa i
perquè són un dels dos equips
del grup C-4 que encara no ha
perdut, mentre que els grano-
llerins voldran tornar a exhibir
el nivell que els va portar a gua-
nyar setmanes enrere contra el
Bahía San Agustín balear.
Per la seva banda, el CB Lli-

çà d’Amunt posarà a prova la
seva condició de líder de grup ju-
gant a casa contra la UE Mataró,
l’altre equip invicte del grup.
Els equips es veuran les cares al
Pavelló d’Esports demà a partir
de les sis de la tarda.

CB Mollet contra
Granollers: últim
derbi del 2020

Darrers reptes de
l’any per a Caldes
i CD la Concòrdia

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia i el CN Caldes afronten,
aquest cap de setmana, els darrers
desplaçaments d’aquest any. Les
llagostenques (que van derrotar la
Penya Esplugues B dimarts, per
4-2) jugaran a la pista d’un FS Ri-
pollet que no guanya des de la pri-
mera jornada (1-11 a la pista de
l’Atlético Mercadal), mentre que
les calderines, que també dimarts
van recuperar el partit pendent
que tenien (triomf per 1-3 a Ri-
pollet), afronten sobre el paper un
viatge més complicat, a la pista del
Futsal Aliança Mataró.
Aquests desplaçaments sig-

nificaran el final de la primera
volta del curs 2020-21 i també
l’últim partit de l’any, ja que la lli-
ga no tornarà fins al segon cap de
setmana de gener.

| 20

Esports
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Tres germans queden per sopar i parlar
del seu pare. L’home ja és gran i hi ha qui
creu que no pot viure sol: es perd, s’oblida
de les coses i ha agafat el mal costum
d’ensenyar el penis a la veïna. Cesc Gay
és l’autor i el director d’aquesta comèdia,
protagonitzada per Pere Arquillué, Mar-
ta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

53 diumenges
Cesc Gay

Els seus vídeos cantant durant el confi-
nament van fer la volta al món i ara són
un dels grups catalans que més sonen.
Després de publicar la mixtape Descon-
fination el juliol passat, Stay Homas es-
trena aquest mes el seu primer àlbum,
Agua. El disc inclou una dotzena de can-
çons on el català i el castellà conviuen
amb l’anglès i, fins i tot, amb el portuguès.

Música

El 1998, la Isabel (Guiomar Puerta), estu-
diant de Periodisme, ha de fer les pràcti-
ques al diari d’un petit poble gallec. En
contra del que esperava, li toca fer les es-
queles, una feina a priori avorrida que la
portarà a recórrer Espanya a la recerca d’u-
na història d’amor impossible que va pas-
sar l’estiu de 1958. És la història de Lucía
(Blanca Suárez) i Gonzalo (Javier Rey).

Pelis i sèries

El verano que vivimos
Carlos Sedes

Agua
Stay Homas

Festival XRdocs
XRdocs és el primer festival internacional de documental
immersiu i és una aposta del centre d’arts digitals Ideal
de Barcelona. L’edició zero (així l’han batejada) se cele-

brarà en aquest espai el dia 15. L’entrada és gratuïta però
l’aforament de les sessions, molt limitat: 30 persones. S’hi
projectaran cinc documentals: Battleground PolyU, sobre
les protestes de Hong Kong, VR Free, sobre la vida a dues
presons de Torí, The Waiting Room, sobre la recuperació
d’un càncer de pit, Everest, sobre les dificultats de pujar-

hi sense oxigen, i 1st step, sobre l’arribada a la lluna.

R O S A L Í A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant d’èxit internacional
Es va convertir en tota una estrella fa dos anys

Famosos

Fer el remix de la cançó més escoltada de l’any
I presentar un dels premis dels Fashion Awards 2020

Opinions dividides
El remix ha rebut moltes crítiques, però també força elogis

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Barcelona no te l’acabes i Xavi Casinos ho
ha tornat a demostrar. Després dels èxits
de Barcelona. Històries, curiositats i misteris
i Barcelona secreta, l’autor ens regala en
aquest llibre més detalls íntims de la ciu-
tat, aquells que no surten a les guies. Es
tracta d’una selecció dels articles que ha
publicat al llarg dels darrers anys a la sec-
ció Barcelona secreta de La Vanguardia.

Llibres

Barcelona secreta, Volum II
Xavi Casinos

Hi ha gent coneguda, hi ha celebrities i hi ha fe-
nòmens, i podem dir sense exagerar que Rosalía
(Sant Esteve Sesrovires, 1993) ja s’ha convertit en
això últim. Amb un estil molt personal que barre-
ja el flamenc i la música urbana, ha aconseguit
milions de fans arreu del món i ha guanyat un

premi Grammy i deu Grammy Llatins. La fama i la
majoria de guardons els deu al seu segon àlbum,

El mal querer (2018), però tot el que ha fet des
d’aleshores ha estat en boca de tothom. N’és un

bon exemple el remix de Blinding Lights de 
The Weeknd que s’ha publicat aquest mes. 
El més rellevant és que el cantant canadenc 
hagi escollit la sesrovirenca per fer una nova 

versió d’aquesta cançó, la més escoltada de l’any
a tot el món segons Spotify. A més, el tema 

es va publicar hores després d’un altre 
gran moment de Rosalía: va ser una de 
les presentadores dels Fashion Awards.

QUI ÉS?
La fitxa

| Cyberpunk 2077
Un joc en primera persona, on el protagonista (creat pel jugador) 

haurà de sobreviure en una perillosa ciutat. Per a Xbox One, PC i PS4.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ASSUMIR...

El control de les nostres vides: es tracta de deixar 
de quedar-se en “pausa” fins que la situació canviï

CENTRAR-SE...

RECUPERAR...

PERMETRE’S...

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

i SALUT

Estrès, cansament, angoixa, desesperació... Han passat gai-
rebé nou mesos des de l’inici de la crisi del coronavirus i la
salut mental es veu cada cop més ressentida. Després de

tant de temps, la paciència està sota mínims i costa seguir vi-
vint amb la incertesa que envolta el futur a curt i llarg termini.
Aquesta sensació ha estat batejada com a “fatiga pandèmica”
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que alerta que ja
afecta un 60% de la població europea. Davant d’això, la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC) ha publicat recentment
un seguit de consells d’experts per combatre –o almenys
alleugerir– aquest problema. En primer lloc, diuen, cal assu-
mir d’una vegada que la pandèmia no és “un parèntesi”. Tot i
que pot semblar pessimista, interioritzar aquesta idea permet
enfocar els pròxims mesos de forma realista i ajustada a les
condicions i arribar al següent pas: “recuperar el control”. Par-
len també de “centrar-se en l’essencial”, que en bona part sig-
nifica mantenir vius els vincles socials i afectius, encara que
hagi de ser virtualment. Per últim, recomanen permetre’s te-
nir temps improductiu: no fer “res” sense sentir-se culpable.

Combatre la fatiga pandèmica

Que la pandèmia no és un parèntesi: interioritzar aquesta idea
permet enfocar els pròxims mesos de forma realista

Les claus

En l’essencial, que en bona part significa mantenir els 
vincles socials i afectius encara que sigui virtualment

Tenir temps improductiu: està bé passar estona sense 
fer “res” i no haver-se de sentir culpable per això
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