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“Els nens no haurien de preo-
cupar-se per la situació econò-
mica que viuen els seus pares i
no se’ls pot prendre el dret a ser
feliços i a creure que la màgia
existeix, com ho fan els fills dels
pares solvents”, diu Soumaya
Shaibi a Línia Vallès. Ella tre-
balla com a voluntària a la cam-
panya Cap nen sense joguina,
que organitza la Creu Roja per
les festes nadalenques, i alhora
rep els packs de regals que pre-
para l’entitat per als seus fills.

Shaibi va començar a treballar
en aquest projecte perquè estava
“molt agraïda” de la possibilitat
que li havia ofert la Creu Roja.
“Les famílies venen a buscar-
nos els regals amb un somriure

d’orella a orella, perquè saben que
faran feliços aquells que més es-
timen: els seus fills”, afirma la vo-
luntària. 

“Aquest any està sent més
complicat complir els objectius
previstos de recollida de regals.
Hem hagut de picar a portes que
mai abans ens havien fet falta”,
comenta la tècnica de la Creu
Roja que coordina aquest pro-
jecte, Carmen Àguila, a aquest
setmanari. Segons Àguila, el pro-
blema és que aquest any a Mollet
no s’han fet les accions que re-
cordaven els veïns la importàn-
cia de comprar joguines per a
l’entitat. “Els altres anys col·la-
boràvem amb la ràdio de Mollet
i durant tota una jornada fèiem
difusió pels carrers de la ciutat de
la campanya de les joguines”,
recorda. Malgrat això, Àguila
confirma que cap dels menuts
que està dins del programa de la

Creu Roja molletana es quedarà
sense joguines. 

Les famílies que viuen una si-
tuació de vulnerabilitat pateixen
els estralls d’aquestes festes, on el
consumisme s’ha barrejat amb la
màgia, convertint en una obliga-

ció que els nens tinguin el seu re-
gal. “Ens han vingut pares plorant
desconsolats perquè no tenien re-
gals per als seus fills. D’altres que
han deixat de menjar per asse-
gurar-se que sota l’arbre de Na-
dal hi hagi un regal embolicat”, la-
menta Àguila, que sap que és

molt important que les famílies
no hagin de patir perquè els seus
fills es quedin sense poder som-
riure per Nadal. 

LES XIFRES ESPANTEN
En aquest sentit, des de la Creu
Roja de Granollers informen, a
Línia Vallès, que totes les jogui-
nes de la campanya Cap nen
sense joguina són noves. “Con-
siderem que no hi ha infants de
primera i de segona. Per tant,
com els altres han de rebre unes
joguines que puguin estrenar”,
defensen des de l’entitat grano-
llerina, explicant que per a cada
nen s’entreguen tres joguines
que no són de caràcter bèl·lic ni
sexista. “L’últim que hem de per-
dre és el somriure dels nostres
fills”, conclouen des de la Creu
Roja de Granollers. 

Per desgràcia, les conse-
qüències de la pandèmia també

s’han reflectit a la iniciativa Cap
nen sense joguina. Des de la
Creu Roja molletana comuni-
quen que aquest any hi ha més de
180 famílies de Mollet que s’han
apuntat a aquest programa d’a-
juda. “Hi ha 403 infants molle-
tans que no es quedaran sense jo-
guines gràcies a la nostra orga-
nització. És molt trist saber que
només en un any a Mollet tenim
un 37% més de nens en situació
de risc”, apunten. En el cas de
Granollers, l’increment no és tan
elevat, però sí que hi ha un 10%
més de nens que rebran joguines
del programa respecte al 2019.
Concretament, les gaudiran 130
granollerins.

Amb tot, la Creu Roja acon-
seguirà que 533 menuts vallesans
no es quedin sense somriure...
però què passarà després de Na-
dal? Com combatrem la bretxa
que ha deixat la pandèmia? 

Els somriuresmés dolorosos 
» La Creu Roja engega la seva campanyaper garantir que cap nen es quedi sense regals per Nadal
» Un 37% més de nens de Mollet i un 10% més de Granollers necessiten ajuda respecte del 2019

Un grup de voluntaris de la Creu Roja de Granollers que s’encarreguen de repartir il·lusió. Foto: Creu Roja

533
és la xifra de nens 
de Granollers i Mollet 
que rebran joguines
gràcies a la Creu Roja

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Treballar pel futur del Besòs, per la biodiver-
sitat, en benefici de la ciutadania, per al seu
gaudi i per la millora dels entorns naturals.
Tot, per tenir un riu cada dia més saludable

i més sostenible.
Aquest és l’objectiu del pla Viu el Besòs!, elaborat

pel Consorci Besòs Tordera i el Consorci del Besòs, i
que ha estat capaç d’unir diferents administracions:
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Dipu-
tació de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), entre d’altres. Un fet que, en aquests moments
que estem vivint, té un valor inqüestionable.

El pla, que preveu actuacions a la conca del Besòs
per un import de gairebé 228 milions d’euros, s’ha pre-
sentat aquest dilluns conjuntament amb Ada Colau,
presidenta de l’AMB; Janet Sanz, presidenta del
Consorci del Besòs; Núria Parlon, vicepresidenta quar-
ta de la Diputació de Barcelona, i Lluís Ridao, direc-
tor de l’ACA. Vull agrair als diferents representants
de les institucions que han participat en el projecte,
i a totes i tots els professionals dels dos consorcis.

Un acte que va tenir lloc a Montornès del Vallès,
justament a la zona de la llera del Besòs on fa un any
es va produir l’incendi d’una fàbrica de reciclatge de
dissolvents que va ocasionar greus afectacions al medi.

De la mateixa manera que amb el Glòria, el Con-
sorci Besòs Tordera ha treballat de valent aquest any,
com durant tota la seva història, per trobar solucions
i tirar endavant projectes increïbles com aquest. Vo-
lem aconseguir fons europeus per fer-ho possible al
més aviat possible però, sigui com sigui, hi ha el ferm
compromís que aquest és el full de ruta a seguir.
Aquest és el camí, el treball transversal de totes les ad-
ministracions que ens ha de permetre fer del Besòs
del futur una realitat. Ho farem possible, i ho farem
de la mà. 

Reduirem la contaminació i millorarem la quali-
tat de l’aigua, millorarem la biodiversitat i la con-
nectivitat ecològica, esmerçarem encara més esforços
en l’erradicació d’espècies invasores, apostarem per
l’agricultura urbana sostenible, pels espais per a la sa-
lut, per l’anomenat Blue Health, per la mobilitat sos-
tenible i per la sensibilització ambiental. Adaptarem
aquest entorn a les necessitats que ens imposa el can-
vi climàtic. Transformarem el riu en el seu conjunt. 

Hem previst importants actuacions en un tram de
72 quilòmetres de la conca i una superfície superior
als 500 quilòmetres quadrats. Beneficiarem de ma-
nera directa prop de tres milions d’habitants. 

I tot això ho farem amb una fórmula d’èxit. Fa més

de 30 anys, la suma de sinergies entre administracions
va impulsar el primer gran canvi de la nostra conca,
amb la creació de l’actual Consorci Besòs Tordera
(aleshores Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs). Aquest ens, que va aplegar diferents
ajuntaments (actualment en som 64) i amb el suport
d’altres administracions de més gran abast, va im-
pulsar el sanejament de les aigües residuals. Un fet his-
tòric que va permetre la millora del que havia arribat
a ser considerat un dels rius més contaminats d’Eu-
ropa. Han estat anys de molta i molt bona feina: hem
contribuït a la recuperació d’espècies emblemàtiques,
com la llúdriga i el blauet; hem impulsat una xarxa de
camins fluvials; hem apostat per un sanejament de
qualitat... Però ha arribat el moment de fer un pas
quantitatiu i qualitatiu en la millora, preservació i con-
servació d’aquest espai, que suposarà alhora una mi-
llora del nostre litoral. 

Tenim un deute històric amb una zona que ha es-
tat maltractada i castigada. I tenim al davant un rep-
te il·lusionant per fer-lo realitat com més aviat millor.

Estic convençut que la suma i les sinergies de tot-
hom ens permetran fer del riu Besòs un riu encara més
viu, més saludable, més sostenible i un referent per
als rius i les conques del futur.

per Josep Monràs, president del Consorci Besòs Tordera

Pel futur del Besòs

NLes millors
perles

Els vells rockers no moren mai. Joan Laporta opta a presidirde nou el Barça i està fent campanya a la seva manera: ha
penjat una enorme pancarta ben a prop del Bernabéu amb
una foto seva i el missatge “Ganes de tornar-vos a veure”.

Els gegants també cauen, fins i tot aquells que tenen 
el control de tot. Google va patir el matí del 14 de

desembre una caiguda d’uns 45 minuts que va afectar 
els seus serveis, com Gmail, YouTube, Maps i Drive.

Història surrealista a Twitter. Una usuària explica que una
amiga va intentar ocultar que fumava marihuana posant

acetona a la seva mostra d’orina. Ho va aconseguir: diu que en
comptes de marihuana, hi van detectar heroïna.

Tres agents de la Policia Nacional sancionats per Mossos
per incomplir el toc de queda. Segons l’ACN, els policies

anaven en un cotxe particular vestits de paisà. El
conductor també va rebre una sanció per alcoholèmia.

LA FOTOper Anna Utiel @GuanyemBDN
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La restauració, escola de vida: 
un curs més enllà dels mobles

Veïns exigeixen que s’estudiïn 
unes pedres trobades a Mollet

L’oposició molletana demana 
que no s’enderroqui la fàbrica Lefa
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CN Caldes i CD la Concòrdia
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

La segona onada de la Co-
vid-19 ha tornat a sacsejar
el nostre país, i això ha po-

sat de manifest els problemes
crònics que pateix la nostra sani-
tat: la falta d’inversió i de previsió,
agreujada per les constants reta-
llades que pateix el sector sanita-
ri i sociosanitari. I és que és no-
table la deficiència de les ràtios del
personal mèdic i el d’infermeria,
molt inferior a la mitjana europea.

A CCOO considerem que la
planificació establerta per Cat-
Salut, així com la feta per les ge-
rències dels centres sanitaris, és
inadequada, ja que, entre d’altres,
no s’ha previst una taxa de repo-
sició del personal sanitari. És a
dir, no s’ha previst que cal con-
tractar personal a mesura que es
va jubilant d’altre. Però, si a això
afegim que les futures genera-
cions de sanitaris tampoc ho tin-
dran fàcil, l’equació es complica.
Mireu, per una banda, tenim
greus dificultats per accedir a les
carreres universitàries relacio-
nades amb la sanitat. Notes de tall
altes a la selectivitat i, el que és pit-
jor, uns preus prohibitius per a les
matriculacions a les universitats,
que a sobre han augmentat en
època de retallades. Per altra
banda, hem de recordar que la
formació del personal mèdic s’es-
tén durant un mínim de deu
anys i el personal d’infermeria su-
posa quatre anys més d’especia-
lització; és a dir, no és ràpid dis-
posar de nou personal sanitari. I,
per acabar-ho d’adobar, les pro-
fessions vinculades a la sanitat
són poc atractives, atesos els sous
precaris, les jornades marato-
nianes i els contractes incerts.

La feblesa de la sanitat fa feble la salut
per Rosalia Solà, infermera de l’Hospital General de Granollers (CCOO)

Conclusió primera: manca per-
sonal i serà difícil disposar-ne.

Un altre problema detectat
és que, davant de la pandèmia
de la Covid-19, s’ha posat en evi-
dència la falta de llits de crítics
i semicrítics als nostres hospi-
tals, així com la manca de pro-
fessionals preparats per atendre
en aquestes unitats. I la solució
que s’està aplicant no és una al-
tra que crear Unitats de Cures
Intensives (UCI) sense recursos
i amb manca de professionals,
podríem dir que es fa el mateix
que l’Ayuso però en petit. Des de
CCOO fa anys que denunciem
la manca de llits i és en el mo-
ment actual quan es fa més vi-
sible aquesta minva de recursos,
tant per a pacients Covid com
els no Covid. La resta de pato-
logies també existeixen i arriben
agreujades als hospitals. Con-
clusió segona: els hospitals es-
tan infradotats i la dotació que
es fa és insuficient.

Per últim, l’atenció primària
també es troba en situació de sa-
turació per la manca de profes-
sionals i pel  gran volum de pro-
ves PCR. S’està intentant suplir
amb les visites telemàtiques,
amb la conseqüent pèrdua de
qualitat en l’atenció, tenint en
compte que hi ha malalts crò-
nics que no han vist el seu met-
ge des del mes de març.

En general, la nostra per-
cepció és que vivim una situació

de caos. I no és només la per-
cepció de CCOO. Les i els pro-
fessionals no veuen un final da-
vant tanta incertesa i afloren el
desànim general, l’esgotament i
la por, patint llargues jornades
laborals i pèrdues de drets, com
el canvi d’horari sobrevingut i la
denegació de vacances, dels dies
de lliure disposició i de les re-
duccions de jornada per cura de
menors. Tot es resumeix en la
seva consideració de personal
essencial que ha de treballar en
primera línia davant el corona-
virus, sense dret a conciliar amb
la seva vida privada.

A CCOO tenim una doble
sort: en ser un sindicat de clas-
se, representem tothom (met-
ges, infermeres, auxiliars, per-
sonal administratiu...), però
també els interessos de cada tre-
ballador o treballadora del sec-
tor que sigui, per la qual cosa re-
presentem els usuaris de la sa-
nitat. Això ens dona capacitat
d’anàlisi fiable de la realitat i de
lluita compartida entre col·lec-
tius i persones, entre profes-
sionals i usuaris. Per això, con-
tinuarem lluitant pels drets dels
professionals de la sanitat i per
la qualitat d’aquesta. El nostre
país es mereix una sanitat pú-
blica de qualitat, una gestió se-
riosa i els recursos necessaris.
Des d’aquí volem deixar palès el
nostre compromís amb la sa-
nitat pública de qualitat.

A les xarxes

@albert_lazaro: Alemania cierra, Ho-
landa cierra e Italia y Francia están semi-
cerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Co-
vid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#EmpitjorenLesDades

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#CasConsellEsportiuL’H #EuropaVaTancant

Els semàfors

L’Ajuntament paretà ha trobat
una solució fora de la construcció
per ampliar la borsa d’habitatges
de la ciutat. L’alcalde, Jordi

Seguer, ha explicat que moltes
plantes baixes destinades a usos
comercials es convertiran en

pisos accessibles.  
pàgina 12Aj. de Parets

El consistori liderat per Óscar
Sierra ha posat en marxa una
convocatòria d’ajuts per als
comerços del poble que estan
patint els efectes de la Covid-19.
Cada negoci podrà demanar un
màxim de 1.000 euros abans
que s’acabi aquest 2020. 

pàgina 17Aj. de la Llagosta

La setmana passada, el club 
va acollir unes jornades de

tecnificació de natació artística
(anteriorment coneguda com a
sincronitzada) masculina

organitzades per la Federació
Espanyola de Natació. Pau 

Ribes va ser un dels professors.
pàgina 20CN Granollers
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4Tenim una xarxa de transport
públic que s’adapta al territori. El
Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya està treballant per millorar
i digitalitzar la xarxa de bus inte-
rurbà per disposar d’un sistema de
transport públic eficient que per-
meti garantir la competitivitat de
tota la ciutadania facilitant els
desplaçaments per motius d’estudi
(més connexions amb la UAB i
els instituts), sanitaris o per fer
gestions. A més, el Departament
continua avançant en el seu com-
promís de millora de la mobilitat
a la zona de baixes emissions de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(ZBE) en vigor des de l’1 de gener
de 2020.

ELS ESTUDIANTS
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha incrementat l’oferta
de bus d’altres prestacions en el
corredor entre Barcelona, Cer-
danyola i la UAB amb l’exprés.cat
e3, amb 15 noves expedicions
d’anada i 16 de tornada els dies
lectius. També s’ha augmentat
l’oferta durant l’agost i els caps de
setmana, en aquest últim cas amb
una nova expedició per sentit els

dissabtes feiners i vuit noves ex-
pedicions per sentit els diumen-
ges i els festius. 

Aquests nous horaris impliquen
la incorporació de dos nous vehicles
amb targeta ambiental. Aquesta
nova oferta suposa passar a dispo-
sar d’una freqüència mitjana entre
Barcelona i Cerdanyola del Vallès de
15 minuts els dies lectius. 

La línia entre Barcelona i la
UAB va transportar 1.103.095 viat-
gers l’any 2019, xifra que suposa un
increment del 20,75% respecte
de l’any anterior.

D’altra banda, des de setembre,
també s’ha millorat l’accessibili-
tat en autobús als instituts de Cal-
des de Montbui i de Moià. D’una
banda, per tal de millorar la con-
nexió de Castellterçol i Sant Quir-
ze de Safaja amb l’IES Manolo Hu-
gué (Caldes de Montbui), perllon-
gant i modificant el recorregut
del bus Mollet-Caldes (L240). 

A més, en dies lectius, per aten-
dre les necessitats dels alumnes
de Caldes, Sant Feliu de Codines i
Sant Quirze de Safaja que van a l’ins-
titut de Moià, s’ha perllongat l’ex-
pedició que surt de Moià a les 15 h
fins a Caldes de Montbui. D’aques-
ta manera els alumnes que surten

de l’institut de Moià a les 14.45 h no-
més han d’esperar 15 minuts per
desplaçar-se cap als seus respectius
municipis d’origen.

TRANSPORT A DEMANDA
Pel que fa al transport a demanda,
s’ha implementat des de setembre
un nou servei entre Moià, Castell-
cir i Granera que opera FYTSA-
Grup Sagalés. L’objectiu d’aquest
nou servei és que les persones re-
sidents a Castellcir i Granera pu-
guin arribar a Castellterçol i fer
transbordament de manera coor-
dinada amb els serveis de trans-
port regular que van a Vic, Manresa
i Barcelona i així facilitar-los els des-
plaçaments per motius d’estudi,
sanitaris o per a fer gestions.

L’usuari pot fer la reserva amb
24 hores d’antelació, per telèfon
al 900 13 00 14 (de dilluns a di-
vendres feiners de 8 h a 20 h), al
web de l’operador i a l‘aplicatiu
per a dispositius mòbils ‘Sagalés
On Demand’.

APP COMPRA BITLLETS
D’altra banda, l’Autoritat del Trans-
port Metropolità de l’àrea de Bar-
celona i el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat han posat en

marxa una prova pilot perquè les
persones usuàries d’autobús in-
terurbà comprin els bitllets senzills
mitjançant l’aplicació per a mòbil
de cada operador, eliminant així
l’ús d’efectiu i agilitzant la pujada
al vehicle i la tasca del conductor.
El sistema, presentat pel conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, fa un mes que ha comen-
çat a funcionar a les línies ex-
prés.cat de l’àmbit de Barcelona
operades per Sagalés i Moventis
però està previst que s’estengui a
la resta de línies.

Amb aquesta aplicació es fa un
pas més en la digitalització, en un
camp molt concret que és el del bit-
llet senzill. Els altres títols són ges-
tionats per l’ATM i formen part de
l'estratègia global de la T-Mobilitat.

Concretament, la prova es re-
alitzarà en les següents línies ex-
prés.cat a l’àmbit de Barcelona.
Per part de Sagalés Línia e7 La Vall
del Tenes-Barcelona, Línia e9 Cal-
des de Montbui-Barcelona, Línia
e10 Sentmenat-Barcelona, Línia
e12 Vic-Barcelona, Línia e13 Ma-
taró-Granollers-Sabadell, Línia e19
Alella-Barcelona i Línia e21 Mollet
del Vallès-Barcelona. En el cas de
Moventis són Línia e1 Sabadell-

Castellar del Vallès-Barcelona, Línia
e2.1 Terrassa-Barcelona per la C-58,
Línia e2.2 Terrassa-Barcelona per la
C-16, Línia e3 UAB-Cerdanyola del
Vallès- Barcelona, Línia e11.1 Ma-
taró Centre-Barcelona i Línia e11.2
Mataró Nord-Barcelona.

El projecte, finançat per l’ATM,
és un pas endavant en el procés
de digitalització que la xarxa de
transport públic està desenvolu-
pant en el marc de la T-mobilitat.
En aquest sentit, el conseller Cal-
vet ha explicat que a l’agenda de
la digitalització de la mobilitat
de Catalunya té com a objectiu fo-
mentar les tecnologies digitals
per oferir experiència i eficiència
als usuaris i potenciar les capaci-
tats i la competitivitat dels ope-
radors de serveis i d’infraestruc-
tures de mobilitat. 

La xarxa exprés.cat intercon-
necta el territori i ha incrementat
substancialment l’ús dels serveis
de transport interurbà de forma
que l’any 2019 els serveis exprés
a tota Catalunya van portar més
de 24 milions de passatgers amb
un increment del 10,3% respecte
del 2018 i amb una valoració mit-
jana dels usuaris del servei al vol-
tant del 8 sobre 10.

Unaxarxadebusmoderna
» El Govern millora i digitalitza la xarxa de busos interurbans i ofereix més connexions
» Un altre element principal de la mobilitat sostenible és el transport a demanda

Una de les apostes del Departament de Territori i Sostenibilitat que lidera el conseller Calvet és la modernització de la xarxa de busos interurbans. Fotos: Generalitat

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT
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COVID-194Les dades d’evolució
de la pandèmia sembla que han
empitjorat, tant a Granollers
com a la resta de la comarca. La
bona notícia, però, és que els in-
gressos de positius per corona-
virus als hospitals vallesans se-
gueixen estables. 

En aquesta línia, des de
l’Hospital granollerí han informat
que actualment tenen 34 perso-
nes ingressades amb coronavirus,
una dotzena menys que la set-
mana anterior. A més, des de la
capital de la comarca confirmen
que aquests darrers set dies no
han hagut de lamentar cap de-
funció a causa del virus. 

La situació és diferent a
l’Hospital de Mollet, on no han
pogut celebrar la disminució
d’ingressats. Actualment, al cen-
tre sanitari de referència del
Baix Vallès hi ha 23 persones
amb Covid-19, quatre més que la
setmana anterior. 

Per últim, l’Hospital de Sant

Celoni ha comunicat que l’evolu-
ció al Baix Montseny és positiva i
que tenen 13 malalts a les seves lli-
teres, tres menys que fa set dies. 

ELS CONTAGIS, PER SOBRE DE L’1
De forma paral·lela, aquesta set-
mana la taxa de contagis a la co-
marca ha tornat a enfilar-se per
sobre d’1, cosa que significaria que
cada persona amb coronavirus en
contagiaria més d’una. Dit d’una
altra manera, això és un indicador

que els casos estan a punt de
tornar a créixer al conjunt del Va-
llès. Aquesta dada també signifi-
ca que el risc de brot augmenta.
Actualment la mitjana comarcal
se situa en 166 punts.

El repunt de contagis ha
coincidit amb dos cribratges
massius que Salut ha fet aquests
dies a Granollers, Canovelles i les
Franqueses. Els sanitaris han
practicat tant proves PCR com
tests d’antígens.

L’Hospital no ha anunciat cap defunció l’última setmana. Foto: Arxiu

La pandèmia empitjora però
els ingressos es mantenen

» 12 pacients positius menys que fa 7 dies a l’Hospital de Granollers 
» La taxa de contagis a la comarca torna a enfilar-se per sobre d’1

L’Associació del Rec al Roc
omple de llum la ciutat

COMERÇ4“Aquest any hem ha-
gut de fer una campanya molt di-
ferent, ja que no podíem pensar
en actes multitudinaris”, expli-
quen des de l’Associació de Co-
merciants del Rec al Roc a Línia
Vallès. És per això que des d’a-
questa entitat han decidit po-
tenciar la decoració i la il·lumi-
nació nadalenca dels comerços.
“L’Ajuntament no posa diners
per decorar les botigues i hem
pensat que nosaltres havíem
d’invertir-hi perquè tots els ne-
gocis granollerins poguessin ofe-
rir el caliu que donen els llums

de Nadal”, argumenten aquests
comerciants.

Paral·lelament, des d’aques-
ta associació han engegat una
campanya per potenciar que
les compres es facin “ara més
que mai” als comerços locals.
“Per això hem organitzat un
sorteig amb més de 80.000 pa-
peretes (el quàdruple que l’any
passat) que regalarà vals de
1.000, 500 i 250 euros entre els
veïns”, detallen, preveient que
aquesta iniciativa motivarà els
granollerins a fer les seves com-
pres a la ciutat. 

200.000 euros d’ajudes per 
al sector cultural granollerí

CULTURA4“La cultura és fona-
mental i ens permet tenir estí-
muls per pensar i créixer com  a
persones”. Amb aquestes pa-
raules l’alcalde granollerí, Josep
Mayoral, ha defensat el pla de
xoc que es desplegarà el 2021 per
donar suport al sector cultural i
que comptarà amb una partida
de 20.000 euros. A més, el bat-
lle de la ciutat ha reclamat a l’Es-
tat i a la Generalitat que facin
plans urgents per mantenir viva

la cultura i no deixar que aquest
sector pateixi els estralls de la cri-
si sanitària actual.

D’altra banda, Granollers ha
destinat 10.000 euros a la cul-
tura enguany. Aquesta inversió
ha permès oferir oportunitats a
artistes locals i comarcals. En
concret, s’ha donat suport eco-
nòmic a 10 projectes de pro-
ducció local i s’han contractat 38
companyies i 48 professionals
per fer treballs artístics. 

Igualtat | El consistori lluitarà amb Sorli contra el masclisme
L’Ajuntament granollerí i la Fundació Sorli han signat un conveni per fomentar la igualtat
d’oportunitats al món laboral i per erradicar la violència masclista. El consistori de la ciu-

tat és el primer ens local que s’ha sumat a la lluita promoguda per la Fundació Sorli.

Acusen Mayoral d’inacció en
un cas polèmic del 2013 al PSC
ACN4El nom de Josep Mayoral
s’ha vist immers aquesta setmana
en el polèmic cas d’un exregidor del
PSC de Santa Margarida de Mont-
bui (Anoia) en relació amb una de-
núncia de presumptes irregulari-
tats que el PSC hauria ignorat i que
va acabar amb l’expulsió del par-
tit del denunciant i el suport a l’a-
cusat, que ara ha estat condemnat
a dos anys de presó i quatre d’in-
habilitació per malversació.

Concretament, el PSC va aco-
miadar el regidor de Santa Mar-
garida de Montbui Sebas Leno des-
prés que aquest denunciés pre-

sumptes irregularitats en el sou de
l'alcalde, Teo Romero. Segons ha
avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN,
quan Leno va detectar els fets, l'any
2013, ho va parlar amb l'alcalde,
però aquest li va negar tot i es va
enfadar. Davant d’això, va enviar
una denúncia als llavors secretaris
de Política Municipal i d'Organit-
zació del PSC, Josep Mayoral i Es-
teve Terrades. Tots dos el van ci-
tar per parlar però, al cap de pocs
dies, el PSC el va fer fora del grup
municipal i també del partit. Ro-
mero, en canvi, va continuar al cap-
davant de l'Ajuntament.
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Mollet

Veïns exigeixen que s’estudiïn
unes pedres trobades a Mollet 

TROBALLA4Tot va començar
quan la Dolça (una gossa molle-
tana)  va trobar unes pedres du-
rant un dels seus passejos, que se-
gons Cisco Falip (un dels mem-
bres d’Espai Gos Mollet) podrien
tenir “un gran valor arqueològic”.
Per aquest motiu, l’entitat ani-
malista molletana ha fet una roda
de premsa virtual per reclamar
“que s’estudiï” aquesta troballa
feta al municipi de Mollet, ja que
considera que “segurament” té un
valor històric i tem “que si les ins-
titucions no actuen es pugui mal-
metre el patrimoni de la huma-

nitat que es troba escampat per la
zona”. 

Davant d’això, Línia Vallès
ha compartit el catàleg de les tro-
balles (creat per Espai Gos, on s’i-
dentifiquen les pedres segons el
seu suposat valor històric) amb
Marc Guàrdia, l’arqueòleg del
Museu de Granollers, que actual-
ment dirigeix les excavacions del
poblat ibèric del Puig del Castell de
Samalús. “Les pedres semblen
contemporànies i no hi ha cap in-
dici aparent per començar una in-
vestigació”, ha argumentat l’ar-
queòleg a aquest setmanari. 

Sostenibilitat | Plaques fotovoltaiques a la Policia 
Sembla que Mollet està fent els deures per convertir-se en una ciutat verda. Ara ha 

començat les obres per instal·lar plaques fotovoltaiques a l’edifici de la Policia Local.
L’obra té un cost de 31.500 euros i vol abastir d’energia renovable aquest espai.   

La Dolça, la gossa de Cisco Falip explorant un dels espais naturals. Foto: J.G.

La Marea Blanca de Mollet  vol
més comunicació als hospitals 
SANITAT4Si tenir un familiar
ingressat a l’hospital sempre és
complicat, la Covid-19 encara ho
està fent més difícil. La Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Pú-
blica del Baix Vallès ha compar-
tit el cas d’una família que la-
menta el tracte i la “poca comu-
nicació” que ha rebut el seu pare
(que els ha deixat recentment) al
sociosanitari de Mollet.

Des de la plataforma expli-
quen, a Línia Vallès, que la família
ja s’ha reunit amb el director de
l’àrea sociosanitària, Joan Solà.
Durant aquesta reunió la família

ha pogut aclarir algunes de les
principals preocupacions que te-
nien, com la contenció que se li
practicava al seu pare a les nits i
la insuficient comunicació. 

En aquesta línia, la platafor-
ma molletana ha tornat a insistir
en la necessitat que des dels cen-
tres sanitaris vallesans s’aug-
menti la comunicació amb els fa-
miliars, perquè actualment
aquests viuen des de fora els in-
gressos dels seus estimats, fent
que “ara més que mai sigui ne-
cessari que els pacients puguin
parlar amb els seus”. 

SOCIETAT4L’associacionisme
local segueix lluitant perquè l’es-
pai natural del Calderí no es
converteixi en un gran barri.
Sense anar més lluny, la plata-
forma Salvem El Calderí va or-
ganitzar aquest dimarts una
“plantada” (concentració) da-
vant de l’Ajuntament molletà
per entregar les 1.100 signatures
que ja ha recollit (en una cam-
panya a Change.org) per de-
manar que s’aturi la construcció
“d’aquest nou macrobarri per a
més de 4.000 persones que com-
portarà la destrucció de l’en-
torn natural de la ciutat”. 

A la concentració van parti-
cipar unes 150 persones, moltes
d’elles membres de col·lectius
vinculats amb la defensa d’a-
quest espai agrícola. El portaveu
de Salvem El Calderí, Txus Ca-
rrasco, ha afirmat a Línia Vallès
que  l’assistència a la “plantada”
va ser un “gran èxit” malgrat la
situació sanitària actual. “Ara

hem engegat una nova fase de
mobilitzacions que lluitarà per-
què no es destrueixi el patrimo-
ni natural del Baix Vallès i per-
què es faci una consulta popular,
on tothom pugui decidir quin fu-
tur es vol per al Calderí, més sos-
tenible i respectuós”, explica Ca-
rrasco, que creu que l’Ajunta-
ment molletà aprofitarà les fes-

tes nadalenques, “esperant que
els veïns estiguin més adormits”,
per accelerar els tràmits i acon-
seguir el permís d’execució del
pla de construcció del Calderí. 

El consistori molletà només
cal que presenti a Territori una
sèrie d’informes i papers proto-
col·laris per aconseguir la llum
verda per fer el nou barri.  

Alguns dels veïns que van concentrar-se contra la construcció del Calderí. Foto: S.C.

Més de 1.000 signatures 
per aturar el pla del Calderí
» Unes 150 persones es manifesten davant de l’Ajuntament

» Reclamen una “consulta popular” per decidir el futur de l’espai

La Casa dels Mestres acollirà
habitatges socials 

HABITATGE4La finca situada al
carrer Feliu Tura número 2, co-
neguda com l’antiga Casa dels
Mestres, ha estat incorporada al
Patrimoni Municipal de Sòl i de
l’Habitatge. D’aquesta manera,
explica l’Ajuntament en un co-
municat, la finca de titularitat
municipal es destinarà obligatò-
riament a habitatge social.

La notícia arriba després que
fa mesos un despreniment a l’e-
difici deixés sense seu gran part de

les entitats locals que s’hi allotja-
ven. Ara, des del consistori molletà
argumenten que l’antiga Casa
dels Mestres té les dimensions idò-
nies per augmentar el parc d’ha-
bitatges i alhora “ajudar les famí-
lies i el jovent molletà a trobar un
lloguer digne per viure a la ciutat”. 

De fet, aquesta idea ja es va po-
sar sobre la taula fa un any amb el
conveni que van signar aleshores
l’Ajuntament i la cooperativa sen-
se ànim de lucre Sostre Cívic.
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Parets

Les plantes baixes de Parets
seran nous habitatges? 

HABITATGE4De vegades la man-
ca d’habitatges troba solucions
que no passen pel totxo. És per
això que el govern paretà ha co-
mençat un projecte per modificar
el Pla General del municipi amb
l’objectiu de convertir algunes
plantes baixes de la ciutat (que es-
tan destinades a propostes co-
mercials) en habitatges. 

En aquesta línia, l’alcalde pa-
retà, Jordi Seguer, explica a Línia
Vallèsque la ciutat “té més locals
destinats a usos comercials dels
que necessita” i considera que
molts d’aquests espais distribuïts

pels barris paretans es podrien
utilitzar per crear pisos per a per-
sones amb mobilitat reduïda o ha-
bitatges de lloguer social. “Seria
una bona manera d’ampliar la
borsa d’habitatges i també de
millorar l’accessibilitat que ofereix
el municipi”, argumenta el batlle.
“Ja s’ha encarregat la modificació
del Pla General i es pretén portar
a terme abans d’acabar el man-
dat”, detalla Seguer.  

Fa uns dies que la notícia
d’aquest projecte corre per la
ciutat perquè l’alcalde va fer-la
pública en un Facebook Live. 

POLÍTICA4Què marcarà el futur
de Parets? Segons l’alcalde pa-
retà, Jordi Seguer, ho farà el
nou Pla de Mandat (PAM), el
qual té “una voluntat transfor-
madora”, vol establir les bases
del seu projecte municipalista i
compta amb 176 compromisos. 

Els portaveus dels tres grups
polítics del govern i l’alcalde van
ser els encarregats de destacar els
principals projectes que inclou el
PAM del 2019-2023, que es va
presentar aquest dimarts du-
rant una roda de premsa a la
zona comercial Iveco, on s’inau-
gurarà la nova comissaria de la
Policia Local. 

En aquesta línia, alguns dels
projectes més destacats que in-
clou el PAM i que ja s’estan por-
tant a terme són: la construcció
de la piscina descoberta entre els
dos pavellons de Parets; la re-
baixa del 10% de l’IBI durant el
mandat; la rehabilitació de l’e-
difici municipal Lluís Companys
per disposar d’11 pisos de lloguer
assequible; la millora de les ins-
tal·lacions del camp de futbol,

dels dos pavellons d’esport i les
obres de la piscina Miquel Lu-
que; i la implementació de la
nova ordenança de mobilitat.

Així doncs, el PAM és un do-
cument estratègic que marca els
objectius polítics d’aquesta le-
gislatura. És per això que l’equip
de govern s’ha marcat 72 objectius
i ha establert 176 compromisos
per desenvolupar al llarg d’a-

quests anys. Aquests compromi-
sos tenen com a objectiu, segons
l’Ajuntament, situar els veïns al
centre de la política municipal;
equilibrar l’entorn urbà i natural
fomentant la mobilitat sostenible;
apostar per un govern transparent
i participatiu; fer valdre l’educa-
ció i la cultura; i treballar per una
economia de futur que faci de Pa-
rets un municipi just. 

L’equip de govern paretà durant la presentació del PAM. Foto: Sílvia Ferran/Aj. 

El govern presenta el Pla de
Mandatamb176 compromisos

Obres | El pati de la Residència Pedra Serrada, enllestit
Les obres de condicionament d’un dels patis de la residència per a la gent gran 

Pedra Serrada ja s’han enllestit. Han consistit en la pavimentació amb llosa de for-
migó d’una franja perimetral del pati per tal de convertir-lo en una terrassa.
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Les detencions a Sant Fost
han crescut un 63% enguany 
SOCIETAT4Un augment consi-
derable. Durant la darrera Jun-
ta Local de Seguretat de Sant
Fost es va anunciar que les de-
tencions al poble han crescut
un 63,6% el darrer any. En
aquesta reunió telemàtica van
participar representants del go-
vern municipal, de la Policia Lo-
cal, dels Mossos, de la Generali-
tat, de la Policia Nacional i la Gu-
àrdia Civil i, per primer cop, de
Protecció Civil santfostenca.

En la Junta Local de Segure-
tat es va informar que el princi-
pal delicte contra el patrimoni
van ser les estafes (un 31% del to-

tal, gairebé un de cada tres), se-
guides de prop pels robatoris a
pisos i cases (25,9%).

Segons l’Ajuntament, “la mi-
llora en l’eficàcia a l’hora de re-
primir delictes a la inversió en
seguretat ciutadana” és conse-
qüència de la coordinació entre
els diferents cossos de seguretat.
Enguany, la plantilla de la poli-
cia local de Sant Fost s’ha in-
crementat amb una nova capo-
ral i nous agents, de manera
que actualment consta d’una
caporal, 11 agents, un assessor
jurídic i un tècnic que treballa en
l’atenció als veïns del poble. 

TRADICIÓ4Tal dia com avui,
però de la setmana que ve, serà
Nadal, un dia marcat en vermell
en el calendari de tothom, però
enguany, per culpa de la pandè-
mia, de ben segur que totes les ce-
lebracions seran, com a mínim,
diferents i atípiques.

Martorelles i Sant Fost no
són cap excepció i per això els go-
verns municipals dels dos pobles
ja han fet pública la programació
festiva dels pròxims dies. Així, a
Martorelles no hi haurà la Ca-
valcada de Reis, tot i que els més
menuts podran veure Ses Ma-
jestats, que visitaran la vila el 5 de
gener i instal·laran un Campa-
ment Reial al pati de la Masia de
Carrencà. Caldrà cita prèvia per
poder accedir-hi.

Altres propostes per als dies
que han de venir seran La Fa-
briqueta de les joguines (els dies
29 i 30 d’aquest mes i l’1, 2, 3 i 4
de gener al Celler de Carrencà, on
podran fer entrega de la carta a
la Patgessa Murtra) i el Tió ge-
gant, que s’instal·larà demà al
Pati de la Masia. 

Per la seva banda, Sant Fost
ha preparat un dispositiu sem-
blant per rebre Melcior, Gaspar
i Baltasar. El dia 5 de gener, els
Reis d’Orient seran al Pavelló 2,
des d’on saludaran els santfos-
tencs més menuts. Les famílies ja
poden triar entre una de les qua-
tre franges horàries per accedir a
l’equipament (arrencaran a dos
quarts de cinc de la tarda i s’a-
llargaran fins a dos quarts de nou

del vespre) i han de reservar-la al
portal Entrapolis abans del dia 30
d’aquest mes. Sigui com sigui, a
la plaça de la Vila ja hi ha la Bús-
tia Reial en la qual els santfos-
tencs més joves ja poden diposi-
tar les seves cartes.

Totes aquestes propostes es-
tan condicionades a què no hi
hagi més canvis ni restriccions
per part de les autoritats sanità-
ries de la Generalitat.

La Bústia Reial instal·lada a la plaça de la Vila. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles i Sant Fost, 
a punt per al Nadal més atípic

Sant Fost | Acord entre l’Ajuntament i Aqualia
El govern municipal de Sant Fost i l’empresa Aqualia han arribat a un

acord per garantir l’accés a l’aigua potable a totes les famílies del poble,
especialment a les més vulnerables. Així es compleix la llei 24/2015.

Una intervenció de la Policia Local. Foto: Policia Local de Sant Fost
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Montmeló | Montornès

‘Lo Misteri de Nadal’
arriba a la Sala Polivalent

MONTMELÓ4Un espectacle na-
dalenc que té gairebé tres dèca-
des de vida. Lo Misteri de Nadal,
una proposta de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries arriba-
rà demà passat a la Sala Poliva-
lent de Montmeló per continuar
escalfant motors de cara a les fes-
tes que ja tenim a tocar.

Lo Misteri de Nadal és una
barreja de teatre i musical que vol
reinventar l’emblemàtica peça
de Josep Maria Folch i Torres Els
Pastorets i viure la tradició na-
dalenca des del respecte a totes
les cultures. L’espectacle revisa les

nostres tradicions nadalenques a
partir del cançoner català, però
també amb composicions d’altres
països del món.

La companyia ebrenca va re-
presentar aquest espectacle per
primera vegada el 15 de desem-
bre de 1992 en una petita taver-
na de Tortosa i en els anys pos-
teriors ha recorregut el país, po-
sant-se sobre grans escenaris i al-
tres de més petit format.

Les entrades (l’aforament serà
limitat) es poden comprar al
portal Entrapolis per un preu
que pot variar entre 7 i 12 euros.

MEDI AMBIENT4La zona del
riu Besòs on fa prop d’un any es
va produir l’incendi de la fàbri-
ca de Ditecsa va ser l’escenari es-
collit pels consorcis del Besòs-
Tordera i el Besòs per presentar
el pla d’actuacions de millora Viu
el Besòs!, 81 propostes diferents
que s’han d’aplicar en un tram de
72 quilòmetres del riu (al voltant
dels quals viuen uns tres milions
de persones). La inversió total
serà de 228 milions d’euros.

L’alcalde de Montornès, José
A. Montero, el president del
Consorci Besòs-Tordera, Josep
Monràs, la presidenta del Con-
sorci del Besòs, Janet Sanz, la
màxima responsable de l’AMB,

Ada Colau, i altres responsa-
bles de la Diputació, com Núria

Parlon, van participar en aquest
acte dilluns passat.

SIS GRANS ÀMBITS DE TREBALL
Viu el Besòs! se subdividirà en sis
grans àrees: la reducció de la
contaminació i la millora de la
qualitat de l’aigua, la millora de
la biodiversitat i la connectivitat
ecològica, l’agricultura urbana
sostenible, els espais per a la sa-
lut i la mobilitat sostenible, l’a-
daptació al canvi climàtic i la in-

novació, la comunicació i la sen-
sibilització ambiental.

A la pràctica, això es traduirà
en millores com la recuperació
ecològica dels hàbitats de la fau-
na autòctona i el combat de totes
les espècies exòtiques invasores,
la instal·lació de tancs que evitin
que el riu es desbordi quan hi hagi
pluges intenses i que es controli
el risc que aquestes precipitacions
puguin tenir per als veïns dels
municipis propers al Besòs.

La foto de família de les autoritats. Foto: Aj. de Montornès

‘Viu el Besòs!’: 228 milions 
per a millores a l’entorn del riu

Montornès | Premis per a dos centres escolars
La Generalitat ha reconegut la tasca de l’Institut Vinyes Velles i de l’Escola
Mogent en el projecte Els tresors del camí fluvial. Aquest reconeixement

destaca la feina compartida entre alumnes de Primària i Secundària.

El projecte es va
presentar al punt 
on es va produir el
vessament de Ditectsa
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La Llagosta | Santa Perpètua

Dues setmanes perquè 
el comerç local demani ajudes
LA LLAGOSTA4Des de dimarts
passat i fins al dia 31 d’aquest mes
està obert el termini perquè els
comerciants de la Llagosta de-
manin rebre l’ajuda que l’Ajun-
tament concedirà a tots els ne-
gocis afectats pel coronavirus.
La quantitat màxima que es pot
sol·licitar és de 1.000 euros per
establiment (el govern municipal
reserva 100.000 euros del pres-
supost per a aquestes subven-
cions del Pacte per la recons-
trucció econòmica i social). 

VALS DE DESCOMPTE
De forma paral·lela, des de prin-
cipis de setmana els veïns ja po-
den fer servir els vals de 10 euros
de descompte que l’Ajuntament
els va fer arribar per gastar en les
seves compres (d’un import mí-
nim de 20 euros) en els comer-
ços del poble.

Més de 120 botigues llagos-
tenques (farmàcies, d’alimenta-
ció...) han volgut participar en
aquesta iniciativa de la regidoria
de Comerç i Consum.

SOCIETAT4El Consell d’Alcal-
dies de la Fundació Sanitària
Mollet, o dit d’una altra manera,
els responsables polítics de la
zona del Baix Vallès, han fet una
crida perquè els veïns dels muni-
cipis d’aquesta zona tinguin un
comportament responsable i pru-
dent durant els dies que han de
venir, en els quals es preveuen
molts desplaçaments i també re-
unions familiars i d’amics.

Els batlles, entre ells la per-
petuenca Isabel Garcia, van co-
incidir en demanar “responsa-
bilitat veïnal” i “l’aplicació rigo-
rosa de les mesures de preven-
ció del Departament de Salut pel
benestar i seguretat de tothom”.

Les autoritats sanitàries te-
men que els contactes durant les

festes faran que tornin a aug-
mentar els contagis i que durant
el mes de gener els centres d’a-
tenció primària i els hospitals ha-
gin d’afrontar una tercera ona-
da de coronavirus.

De la mateixa manera, durant
el Consell d’Alcaldies es va acor-
dar que la Fundació Sanitària de
Mollet continua pendent del fi-
nançament pressupostari defi-
nitiu que es va pactar amb Cat-
salut, tant per al 2020 com per al
2021. L’última gran decisió en
clau purament de gestió hospita-

lària va ser pactar la tornada dels
parts a la maternitat de l’Hospi-
tal de Mollet quan la situació
epidemiològica ho permeti.

Per últim, la trobada també
va servir per comentar la creació
de la Taula Social del Territori,
un organisme pensat per com-
partir conjuntament les neces-
sitats socials de la zona de refe-
rència, i les actuacions realitza-
des per part de l’Obra Social El
Roure (una de les grans funda-
cions de la comarca) al llarg
d’aquest any 2020.

L’Hospital de Mollet és el centre de referència de la zona. Foto: Arxiu

Els ajuntaments del Baix Vallès
fan una crida a la prudència

Santa Perpètua | Canvis al cartipàs municipal
Dimarts passat l’alcaldessa Isabel Garcia va signar el decret per
aprovar canvis en el cartipàs. Des d’ara, Sergi Hernández és el 

regidor de Desenvolupament Local i Marçal Solà, de Comunicació.

L’imminent augment
de desplaçaments 
i reunions preocupen
els governs municipals

La restauració és un dels sectors que més ha patit. Foto: Aj. de la Llagosta
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Comarca

VALLÈS ORIENTAL4L’Institut el
Vern, de Lliçà de Vall, i l’Institut
Pla Marcell, de Cardedeu, formen
part dels 30 instituts catalans se-
leccionats per participar en els
Premis Retotech, un projecte de
programació de robòtica.

Tot i que inicialment estava
previst que en aquest concurs
participessin 20 centres, l’ele-
vat nombre de candidatures va
portar els organitzadors a ampliar
el nombre de places.

Dos instituts, 
en un concurs 
de robòtica

ECONOMIA4El Ple del Consell
Comarcal, celebrat abans-d’a-
hir, va donar llum verda al pres-
supost del 2021, que serà de
26,2 milions d’euros.

Els comptes, segons va ex-
plicar el vicepresident de l’ens,
Jordi Manils, se centraran en sis
eixos: benestar de les persones;
transport escolar, menjadors es-
colars; integració social i laboral,
joventut; habitatge i suport tèc-
nic als ajuntaments.

26,2 milions de
pressupost del
Consell Comarcal

LA ROCA4Si fa unes setmanes
un operatiu policial desmanta-
llava una plantació de marihua-
na a Sant Fost, fa uns dies els
Mossos van donar un nou cop a
la comarca contra el cultiu i la
distribució d’aquesta droga a la
Roca. Els agents van desmante-
llar un total de 15 plantacions i
van detenir 22 persones que la
cultivaven i venien. A més, van
trobar 63.000 euros en efectiu. 

Desmantellen 
15 plantacions 
de marihuana

POLÍTICA4Com ja havia anunciat
als seus companys, Ignasi Valls ha
confirmat que deixa la gerència del
Consell Comarcal. Valls va fer-ho
públic durant l’últim Ple, tot i
que el seu darrer dia en el càrrec
serà el 31 de desembre.

Valls ha estat el gerent del
CCVO des de l’any 2011, tot i que
també ha ocupat altres càrrecs
de responsabilitat, com ara con-
seller, formant part del govern i
de l’oposició. 

Ignasi Valls plega
com a gerent del
Consell Comarcal

SOLIDARITAT4L’Ajuntament de
l’Ametlla ha anunciat que diu-
menge de la setmana que ve, 27
de desembre, organitzarà una
jornada especial de donacions
de sang per garantir que el Banc
de Sang tingui prou plasma du-
rant aquests dies.

El Casal de la Gent Gran serà
l’espai on s’instal·larà la unitat
mòbil del Banc de Sang, on es po-
dran fer les donacions entre les 10
del matí i les 2 del migdia.

Jornada de
donacions de
sang a l’Ametlla

BIGUES I RIELLS4Demà passat
a un quart de dues del migdia co-
mençarà l’acte d’inauguració del
nou Espai Jove L@Cova, situat
al camí de Can Badell de Bigues
i Riells.

Aquest nou equipament ha
de convertir-se en l’espai de re-
ferència dels veïns més joves i
també de les entitats, que podran
fer ús de les seves instal·lacions
per a reunions i activitats.

Tot a punt per
inaugurar l’Espai
Jove  L@Cova

125 contractacions per als
centres d’atenció primària

SALUT4A principis d’aquesta
setmana, el Departament de Sa-
lut va confirmar la contractació de
125 professionals per als centres
d’atenció primària (CAPs) de la
comarca. Això ha de servir perquè
els CAPs estiguin preparats de
cara a una possible tercera ona-
da de la pandèmia, que arribaria
el mes de gener, quan també ha
de començar el pla de vacunació.

Aquestes incorporacions, pre-
vistes en el Pla d’enfortiment de

l’atenció primària, estaven pre-
vistes des de fa mesos, però la si-
tuació sanitària que vivim des de
fa nou mesos les ha accelerat.

Els centres del Vallès Orien-
tal Central tindran 62 professio-
nals nous (serà la subcomarca on
el reforç sanitari serà més im-
portant), els CAPs del Baix Vallès
rebran 47 nous treballadors i, per
últim, l’atenció primària del Baix
Montseny es reforçarà amb 16
treballadors més.

La Garriga | Rechapados Ferrer, desbordats per l’èxit
L’èxit de Gambito de dama ha provocat que l’empresa garriguenca Rechapados

Ferrer, que ha fet els taulers d’escacs de la sèrie, estigui desbordada i es vegi 
amb problemes per respondre a les demandes de clients d’arreu del món.

ART4La natura de vegades pot
convertir-se en el millor llenç d’u-
na obra d’art. Amb aquest ob-
jectiu, l’Ajuntament de Sant Ce-
loni ha cedit el seu pi monu-
mental al reconegut artista català
Jaume Plensa. 

Segons el consistori, van de-
cidir donar aquest tronc a Plen-
sa després que el famós geògraf
i veí del municipi Martí Boada
contactés amb l’artista per par-
lar-li d’aquest “tros d’arbre”. “De
moment, la família Plensa no vol
fer declaracions sobre el futur del
tronc, perquè l’artista encara no
sap què farà amb ell. Actualment,
sabem que l’ha vingut a recollir
i que està reflexionant sobre l’o-
bra”, detallen fonts del consistori
a Línia Vallès. 

Paral·lelament, des de l’A-
juntament de Sant Celoni ex-
pressen la il·lusió que els fa que
un artista internacional tingui
una part del seu municipi a les
seves mans. “Nosaltres teníem
guardat el tronc amb molta cura
i li fèiem tractaments perquè no
es fes malbé. Sabíem que volíem
fer alguna cosa amb ell, però en-

cara no havíem descobert quina.
Fins que va aparèixer Plensa”,
diuen des del consistori. 

El tronc pertany al Pi Gros de
Can Valls, un dels arbres més co-
neguts del municipi i que a cau-
sa de les seves grans dimen-
sions va caure el 24 de gener de
l’any 2009 durant una forta ven-
tada. El pi tenia més de 36 me-
tres d’alçada i una volta de canó
o perímetre de 3,75 metres. Es

trobava al marge esquerre de la
carretera d’Olzinelles, un cop
passada l’església de Sant Este-
ve, un lloc de passeig molt con-
corregut pels veïns. 

“Les ràfegues de vent de 110
i 120 quilòmetres per hora d’a-
quella nit de dissabte van acabar
amb un dels exemplars de pi pin-
yer més alts i espectaculars de
Catalunya”, lamenten des de l’A-
juntament del municipi.

El Pi Gros de Sant Celoni abans que el tombés una ventada. Foto: Diba

El famós pi de Sant Celoni,
en mans de Jaume Plensa
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El Departament de Cultura ha posat en
marxa la campanya Més cultura per fo-
mentar el consum cultural. Es tracta d’u-
na campanya de promoció de la cultura i
de suport a les entitats, les empreses i les
persones que treballen en aquest àmbit.
L’objectiu és posar de manifest la funció
essencial de la cultura.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,
ha explicat que la campanya té un to “rei-
vindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cul-
tural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió i la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!.

“Tenim àmbits amb moltes dificul-
tats, també confinaments de cap de set-
mana, però tot i així, amb millor o menor
mesura, podem gaudir de la cultura i hi vo-
lem i hem de contribuir”, ha manifestat la
consellera Ponsa en la presentació de la
campanya, celebrada davant l’Arts Santa
Mònica.

Més cultura és una campanya multica-
nal, amb presència en televisió, cinemes, rà-
dio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de ma-
nifest que tots i totes som consumidors i ge-
neradors de cultura i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i impli-
cació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.

La iniciativa forma part de les mesu-
res concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, junta-
ment amb les ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura Responsables,
entre d’altres.

La Generalitat endega una campanya 
per fomentar el consum cultural

El Departament 
de Cultura impulsa 

la digitalització 3D del
patrimoni cultural

Territori cultura

El Departament de Cultura, a través de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, ha
posat en marxa el programa Giravolt de di-
gitalització 3D. La iniciativa té com a ob-
jectiu promoure el coneixement i la uti-
lització de les darreres tecnologies d’es-
caneig 3D d’objectes i edificis per part de
les entitats que gestionen el patrimoni ca-
talà i oferir a la ciutadania una nova forma
de mirar i accedir al patrimoni cultural. Se-
gons la Direcció General, aquesta nova eina
ha de permetre millorar la gestió del pa-
trimoni, des de la conservació fins a la di-
vulgació i reutilització final. Les accions més
destacades del projecte Giravolt són l’es-
caneig en 3D de centenars de models del
patrimoni cultural català moble i immoble
provinents d’institucions diferents de tota
la geografia del país (amb tècniques de fo-
togrametria i làser, respectivament) i la seva
publicació a internet amb llicències ober-
tes, la formació del sector en les tecnolo-
gies 3D i la promoció de la utilització
educativa, científica i artística.



Tradicionalment, la natació ar-
tística és una modalitat que s’ha
associat de forma gairebé total a
les dones (de fet, els millors re-
sultats en campionats han estat
de figures com Gemma Mengu-
al, Ona Carbonell i Andrea Fu-
entes, entre altres), però des de
fa uns anys han començat a apa-
rèixer també homes. La primera
competició mixta va ser el 2015,
en el Mundial que es va disputar
a Kazan (Rússia).

Un dels noms que ha emer-
git és el dosriuenc Pau Ribes, que
va ser un dels instructors de la
Jornada Tècnica de natació ar-
tística per a nens que la Federa-
ció Espanyola de Natació (RFEN)
va organitzar a les instal·lacions
del CN Granollers entre dissab-
te de la setmana passada i dilluns
d’aquesta. La intenció d’aquests
tres dies era “obrir i impulsar
aquest esport” també entre els

nens, per polir tots els joves ta-
lents que han de competir en fu-
tures competicions.

Ribes, que es va formar al
CNG i que actualment competeix
per al CN Les Franqueses, va
llançar-se a l’aigua juntament
amb la seva parella de duet mix-
te, Emma García, i altres tècnics
com Anna Vega, Natalia Diden-
ko i Joaquina Gratacòs.

EL WATERPOLO, SEGON
L’actualitat del club també pas-
sa per la secció de waterpolo, que

en l’inici d’aquest curs 2020-21
està obtenint uns grans resultats.

Després de cinc partits jugats,
el CNG és segon al grup A de Pri-
mera Divisió masculina i tanca-
rà el 2020 competitiu amb un
partit a la piscina del CN Premià
demà quan faltin cinc minuts per
a la una del migdia.

Serà el darrer compromís del
2020 per als de Tomas Bruder,
que encara tenen pendent el
partit de la primera jornada, que
jugaran el dia 9 de gener a casa
contra l’Helios de Saragossa.

Pau Ribes va ser un dels instructors de les jornades. Foto: CNG

Granollers acull un campus 
de natació artística masculina

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Atletisme | Quilòmetres de solidaritat a Mollet
Esport i solidaritat tornen a donar-se la mà. Demà Jordi Arguisuelas completarà

una cursa de 100 quilòmetres a favor de l’Associació Petits Grans Herois. Està
previst que comenci la cursa a quarts de set del matí i que l’acabi a quarts de 4.

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia tancarà demà la primera
volta de la temporada 2020-21
(les llagostenques rebran el cuer
de la lliga, l’Atlético Mercadal, a
les 12 del migdia), però passi el
que passi en aquest partit, tant
l’equip de Javi Ruiz Liarte com el
CN Caldes estaran entre els tres
millors quan s’hagi acabat aques-
ta primera meitat del curs.

Les calderines són segones
amb 17 punts (cinc triomfs, dos
empats i una derrota, contra el fi-
lial de la Penya Esplugues), xifra
de puntuació que podrien igua-
lar les de la Llagosta, que acaba-
rien amb un registre idèntic al de
les seves veïnes. El líder al final
de la primera volta és el CFS Ei-
xample de Barcelona, l’únic equip
que no ha perdut cap partit.

Així, la competició s’atura
fins al segon cap de setmana del
gener de l’any que ve. Aleshores,
la Concòrdia jugarà el primer
partit de la segona volta a la pis-
ta de la Penya Esplugues B, men-
tre que el Caldes rebrà l’FS Cas-
telldefels al Bugarai.

Concòrdia i Caldes
acabaran el 2020
al top 3 de la lliga

El CB Mollet
guanya el derbi
de forma clara

BÀSQUET471-44. El CB Mollet
va ser el clar dominador de l’úl-
tim derbi d’EBA de l’any contra
el CB Granollers, de manera que
els de Josep Maria Marsà tan-
quen el 2020 coliderant el grup
C-4 de la categoria amb tres vic-
tòries, mateix saldo que té la
Unió Esportiva Mataró. 

Una posició més avall, en ter-
cer lloc, hi ha el CB Lliçà d’A-
munt, que en el darrer partit va
perdre de forma clara contra els
mataronins (58-92), però que
ha guanyat dos dels quatre par-
tits que ha jugat fins ara.

El tercer equip del grup, el
Granollers, és cinquè al grup
amb un triomf en tres jornades.
L’EBA no tornarà fins al segon
cap de setmana de gener.
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L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala
privada d’un karaoke per celebrar la
seva graduació d’institut. Durant la nit
canten cançons i recreen tot el que ha
passat aquest últim any. Karaoke Elusiaés
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda te-
mes com el bullying o el suïcidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Karaoke Elusia
Oriol Puig

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofe-
reix, com no podia ser d’una altra manera,
onze cançons a través de les quals la jove
cantant de Sant Climent de Llobregat
marca la diferència respecte del seu àl-
bum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia La-
cunza, i ha agradat als seus fans.

Música

Ha estat seleccionada com la millor cin-
ta d’animació als Premis del Cinema Eu-
ropeu 2020 i ha robat el cor de crítica i pú-
blic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del di-
buixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.

Pelis i sèries

Josep
Aurel

11 razones
Aitana

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,

malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resis-
tit la pandèmia: la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. 
El mercat de Nadal més antic de la capital (enguany
suma 233 edicions) està en marxa des del 27 de no-

vembre i es mantindrà fins al 23 de desembre. Això sí,
la crisi del coronavirus ha obligat a reduir el nombre de
parades, passant de 280 a 133, i a establir controls d’a-
forament per evitar les habituals aglomeracions de vi-
sitants, que en el context actual serien tot un perill. 

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va se-
guir els passos del seu germà Ferran.

L’any 1985 va entrar a treballar al restau-
rant El Bulli, del gran dels germans Adrià,
i va poder explotar el seu talent. Un dels
seus grans encerts va ser posar en marxa
el restaurant Tickets, des d’on ha portat
les tapes a un altre nivell. Després d’a-

quest, s’hi van anar sumant altres restau-
rants (Hoja Santa, Enigma, Bodega 1900 i

Pakta) i projectes ambiciosos com el
mercat Little Spain de Nova York, que va
crear de la mà del xef José Andrés. Per
tota aquesta trajectòria i capacitat d’in-
novació, l’Acadèmia Catalana de Gastro-
nomia i Nutrició li ha atorgat el Premi

Nacional de Gastronomia 2020.

A L B E R T  A D R I ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans cuiners catalans
Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia
L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

Merescut
Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest 2020 és, també, l’any del cente-
nari de l’assassinat de Francesc Layret,
l’advocat que va defensar els obrers de
Catalunya a principis del segle XX. Ramon
Breu, de la mà de Pagès Editors, ha pu-
blicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Lay-
ret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la no-
vel·la negra i la novel·la històrica.

Llibres

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Viu en línia | Airborne Kingdom
Un videojoc que combina la gestió d’una ciutat amb l’exploració

d’ambients inhòspits, on l’estratègia té una gran importància. Per a PC. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

SESSIÓ DE CINE

Una bona recopilació de nadales que et portin bons records 
t’ajudarà a pensar en aquestes festes en sentit positiu

DECORACIÓ

NADALES

CANVI DE XIP

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

i OCI

Nadal ja és aquí i fugir-ne és missió impossible. La il·lumi-
nació dels carrers, els anuncis de la tele i els aparadors de
les botigues fa dies que ens avisen que ha arribat l’època

de l’any més estimada i odiada a parts iguals. D’altra banda, les
notícies, les campanyes institucionals i les xifres de la pandèmia
ens recorden que aquest no podrà ser un Nadal normal. 
Tant si detestes aquestes festes com si les adores, hauràs de

ser responsable. Cal que tothom faci un esforç per evitar que els
casos de coronavirus es tornin a disparar al gener. Ara bé, si ets
fan de Nadal, no has de renunciar al teu esperit nadalenc i, si
n’ets un hater, potser és moment de donar-li una segona opor-
tunitat. Però, sobretot, és important aconseguir que no es con-
verteixi en un moment trist: enguany ja hi ha hagut prou tristor. 
Comença per una bona marató de pel·lícules de Nadal, com

Love Actually, Sol a casa o El Grinch (els haters s’hi sentiran iden-
tificats). Continua amb les nadales, et portaran bons records i
t’animaran mentre decores la casa. Per últim, fes un canvi de xip,
assumeix que no hi haurà grans àpats familiars ni festes amb
amics i pensa alguna proposta virtual que us mantingui a prop.

Reviure l’esperit nadalenc

Fes una bona marató de pel·lícules nadalenques, 
com ara ‘Love Actually’, ‘Sol a casa’ o ‘El Grinch’

Les claus

Aprofita el fil musical de les nadales per decorar la casa 
amb l’arbre i el pessebre i donar la benvinguda al tió

Assumeix que enguany no hi haurà grans trobades 
amb amics i familiars i pensa alguna proposta virtual 
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