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Parets ret l'últim homenatge
a Sergi Mingote i espera 
l'arribada del seu cos aviat

L’alpinista va perdre la vida
dissabte després de patir 
una greu caiguda al K2

Somieu
en gran

pàg 3 i Opinió

El món és el meu poble, Parets és el meu món
Sergi Mingote“

“

“
”

“És un referent
indiscutible,
no només a

Catalunya, sinó
també al món”

Jordi Merino
Federació d’Entitats Excursionistes

“Ell sempre 
deia que les

limitacions són
només coses que
tenim al cap”

Miguel Luque
Nedador paretà

“Era ambaixador
universal de la vila;
volem que rebi 
la Medalla 

a títol pòstum”
Jordi Seguer
Alcalde de Parets
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“Estem molt, molt, molt contents.
Hem arribat més amunt del que
podíem somiar per al procés d’a-
climatació. Els deures estan fets.
Evidentment demà toca descendir
al camp base i aquesta és una
muntanya perillosa”. Aquestes van
ser les últimes paraules públiques
de Sergi Mingote, nom que que-
darà per sempre més unit al K2. 

L’endemà, dissabte, es conei-
xia la mort de l’alpinista de Parets
després de patir una greu caiguda
mentre feia la citada baixada cap
al camp base d’aquesta muntanya,
a l’Himàlaia, des d’un dels camps
avançats. En paral·lel, i amb poc
temps de diferència, una expedi-
ció de 10 xerpes assolien el que
Mingote perseguia: ser el primer
a coronar el pic del K2 a l’hivern.
Era l’únic vuit mil del planeta que
encara no s’havia conquerit en
l’estació més freda de l’any. La vo-
luntat, el somni de Mingote, hau-
ria estat aprofitar les cordes que
aquests nepalesos havien deixat en
el tram final de la muntanya per,
quan fos possible, encarar l’as-
censió final i escriure el seu nom en
lletres daurades (un cop més) en
la història de l’alpinisme català.

REFERENT INDISCUTIBLE
“Sergi Mingote està a l’altura
d’Òscar Cadiach i de Ferran La-
torre, sense cap mena de dubte. El
seu ha estat un perfil més trans-
versal, però està al mateix nivell
que ells dos i és un referent in-
discutible, no només a Catalunya,
sinó internacionalment”, afirma
a Línia VallèsJordi Merino, pre-
sident de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya.

Merino, que es considera “amic
del Sergi, més enllà de la relació
purament institucional”, ha par-

ticipat en el rescat i la repatriació
del seu cos. “He estat en contacte
amb l’ambaixador espanyol i amb
el seu company d’expedició, Car-
los Garranzo”, apunta.

L’historial de fites del paretà és
inacabable (l’Everest per la cara
nord i sud, el K2, el Lhotse, el
Broad Peak... i també la primera
travessa al Pol Nord Magnètic en
aquest segle), però Merino desta-
ca sobretot “el seu llegat social: tot
el que ha volgut aportar a la so-
cietat”. A més, remarca, “comu-
nicava com ningú les expedicions
que liderava o en les quals parti-
cipava”. “El Sergi ha marxat, i és
un actiu que hem perdut, però
hem de mantenir viu el seu llegat
i la seva memòria”, conclou Me-
rino, que assegura que Mingote
“mai tenia un no per a ningú”.

“NO HI HA DIFERÈNCIES” 
Una part molt important del seu
llegat és Onat Foundation. Aques-
ta jove entitat sense ànim de lu-
cre, de la qual l’alpinista n’era el
president, té com a raó de ser “fo-
mentar i promoure la pràctica de
l’esport”, sobretot entre les per-
sones amb discapacitat.

Una de les frases que defineix
millor l’esperit d’Onat és que “no
hi ha diferències” entre esportis-
tes, que tots “comparteixen il·lu-
sions i un mateix objectiu”. Pre-
cisament per això, des de fa dos
anys, i en col·laboració amb la Se-
cretaria General de l’Esport, Onat
lliura els Premis Inclusius de
l’Esport Català a esportistes, clubs
i entitats que fomentin i donin su-
port a l’esport inclusiu.

“HE PERDUT UN GRAN AMIC”
Aquesta implicació amb l’esport
adaptat, però, no era només una
declaració d’intencions per a
Mingote. Era un fet. Entre altres
projectes, la primavera de l’any
2019 va organitzar un trekkinga
l’Everest amb joves d’Apindep,
una entitat de Santa Eulàlia de
Ronçana, i també va embarcar-se
en aventures lluny de les munta-
nyes, com la travessa nedant a
l’estret de Gibraltar de l’estiu de
2017 que va fer amb el també pa-
retà Miguel Luque.

El nedador atén Línia Vallès
des del Centre d’Alt Rendiment
de Sierra Nevada, immers en la
preparació dels Jocs Paralím-

pics d’aquest estiu. “He perdut un
gran amic, un multiesportista. Per
a mi, és el millor alpinista”, as-
segura Luque, emocionat. “M’ha-
via acompanyat als Jocs i encara
guardo missatges seus on diu
que ens havíem de veure quan
tornés. La veritat és que teníem
projectes pendents”, afegeix.

Aquesta travessa nedant a
l’estret (“li vaig proposar jo, volia
portar-lo al meu terreny, però
com feia en tot el que es proposava
ho va aconseguir sense cap pro-
blema”, diu Luque) no era la pri-
mera aventura que emprenien
junts, ja que més d’una dècada en-
rere van completar l’ascens a la via
ferrada de Centelles. “Ell sempre
deia que les limitacions són no-
més coses que tenim al cap i se-
gurament aquest és el missatge
més potent que es pot enviar”, re-
flexiona el nedador.

AMBAIXADOR DE PARETS
I és que en les més de dues dè-
cades que ha durat la seva tra-
jectòria com a esportista d’elit,
Mingote ha viatjat per tot el món,
però sempre ha tingut la seva ciu-
tat ben present. “El món és el meu

poble, Parets és el meu món”, va
dir en una carta, l’any 2013, quan
era l’alcalde de Parets.

“Sempre hi ha hagut una re-
lació molt especial entre ell i el po-
ble. El vam rebre abans que mar-
xés i li vam donar una bandera
perquè pogués fer-se una foto
amb ella al cim del K2”, recorda
l’actual alcalde paretà, Jordi Se-
guer, que descriu Mingote com
un “ambaixador universal de la
vila”. Seguer, que diu que el mu-
nicipi segueix “consternat”, ex-
plica que ahir es va traslladar a la
Junta de Portaveus una proposi-
ció perquè Mingote rebi la Me-
dalla de la Vila a títol pòstum. Els
homenatges públics van acabar
abans-d’ahir, amb un sentit acte
a la plaça de la Vila, i està previst
que el seu cos arribi a Catalunya
els pròxims dies.

Seguer conclou que Mingote
sempre “somiava en gran”. De fet,
aquesta expressió és la que l’alpi-
nista feia servir sovint per acabar
les cròniques que escrivia en les se-
ves expedicions. El Sergi ha mar-
xat, però la seva manera d’afron-
tar la vida, carregada d’optimisme,
seguirà acompanyant-nos.

Pau Arriaga
PARETS

Un llegat etern
» Representants del món de l’esport i de la política lloen la figura i la trajectòria de Sergi Mingote
» Parets li va retre l’últim homenatge dimecres i espera l’arribada del seu cos els pròxims dies

“Descansa en pau Sergi; avui comences un nou cim”, es pot llegir a les xarxes socials de l’alpinista juntament amb aquesta foto. Foto: Sergi Mingote



Opinió

| 4

líniavallès.cat 22 de gener del 2021

Dipòsit Legal: B 22581-2001
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord 

i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Comiat

La gran família del Consorci Besòs Tordera i de
la Fundació RIVUS està de dol, consternada
i abatuda per la pèrdua del nostre amic,
company i referent, Sergi Mingote. En nom

meu i en representació de tots els companys i compa-
nyes, vull retre-li un merescut homenatge amb aquest
senzill però emotiu escrit.

El novembre de 2011, Sergi Mingote esdevenia pre-
sident del nostre Consorci, aleshores Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs, i ho feia amb les ga-
nes, l’entusiasme i la intensitat que sempre posava en
tot allò que emprenia, en tot allò que feia.

A més de l’esport i la natura, al Sergi li encantava
comunicar, donar a conèixer què es feia i perquè es feia.
Així va esmerçar tots els esforços per fer pública la gran
tasca que aquest ens havia fet d’ençà de la seva fundació,
el febrer de 1988, per a la millora de la conca del Be-
sòs i va obrir a totes les formacions polítiques els seus
òrgans de govern, creant la primera Comissió de Go-
vern amb representació plural de sigles i partits. I és
que, com ell va repetir incansablement durant tot aquest
temps, “els rius no tenen colors polítics”. Així era el Ser-

gi, una persona a qui li agradava sumar, treballar en
equip, buscar complicitats i sinergies.

La llista de reptes i fites assolides amb el Sergi al
capdavant és molt llarga: arranjament i connexions
de camins fluvials, potenciació dels programes de su-
port, creació de campanyes de conscienciació i pe-

dagogia, premis i concursos per a nens i joves, reunions
periòdiques per subconques, millores a les EDAR, pro-
jectes de recerca, impuls de les xarxes socials... I amb
ell també es va fer realitat l’ampliació de l’àmbit d’ac-
tuació a la conca de la Tordera, fet que va suposar el
canvi de nom de l’organisme a Consorci Besòs Tor-
dera. Quan ell va arribar formaven part del projecte
52 municipis i avui en som 64.

I és que, els que hem tingut el privilegi de conèixer
i de treballar amb ell, sabem que era així, apassionat
en els seus reptes, treballant de valent per donar el mi-
llor servei als ciutadans i als municipis.

Amant de l’esport, la natura i la solidaritat, també
li devem ser un dels impulsors de la creació de la Fun-
dació RIVUS, que ara queda orfe. Quantes il·lusions i
idees tenia per fer d’aquest un gran projecte.

El K2 li ha arrabassat la vida i ja no podrà seguir amb
aquests i d’altres projectes. En nom meu i de tots els
companys i companyes que formen part d’aquest
Consorci i de la Fundació, amb el cor encongit d’ençà
que hem conegut la tràgica notícia, no puc fer més que
dir-te que continuarem treballant amb les ganes, el con-
venciment i la il·lusió que tu ho feies per fer realitat
aquests somnis, els teus somnis, els nostres somnis.

“He tingut l’ocasió i el privilegi de treballar amb
el gran equip de professionals que formen aquesta
casa”, deia el Sergi en una entrevista de balanç re-
alitzada en finalitzar el seu primer mandat, el 2015,
i publicada al butlletí del Consorci. Amic, company...
el privilegi ha estat nostre.

Era apassionat en els seus
reptes i treballava de valent per

donar el millor servei als ciutadans
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NLA FOTOJordi Bataller / ACNLes millors
perles

Un home ha viscut durant tres mesos sense ser detectat a
l’aeroport de Chicago per por al coronavirus. Aditya Singh,

de 36 anys, va arribar a la ciutat el 19 d’octubre i ha estat
arrestat recentment, segons han publicat mitjans de tot el món.

Belén Esteban escrivint un missatge en català és una
cosa que només podia aconseguir algú com Rosalía. 

La famosa madrilenya va enviar un regal a la seva amiga
catalana dedicant-li unes paraules en la seva llengua.

Un barceloní de 30 anys ha recorregut Europa en bicicleta
durant la pandèmia. Es tracta de Nil Cabutí, que ha

explicat a RAC1que ha recorregut 25.700 quilòmetres i ha
visitat 43 països. Va tornar a casa el passat 28 de desembre.

Diu Ágatha Ruiz de la Prada, coneguda per la seva vida
austera, que els seus fills mai van saber si eren rics o

pobres. Això és perquè, efectivament, no eren pobres, 
tal com li han recordat centenars de tuitaires indignats.

per Anna Utiel

per Josep Monràs, president del Consorci Besòs Tordera

El plaer ha estat nostre, Sergi
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Carta a Ada Colau1

2 Sergi Mingote ja ha arribat al camp 1 del K2

O camàlics, o crosses

Mor el paretà Sergi Mingote 
després de patir una caiguda al K2

Mollet retrà homenatge 
a Neus Català i Anna Bosch?

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.

Tribuna

Les alcaldesses i els alcaldes,
i la presidència i la secretà-
ria general d’ERC al Vallès

Oriental, que signem aquest do-
cument expressem el nostre suport
al company Jordi Seguer i Rome-
ro, alcalde de Parets del Vallès, a qui
dimarts 12 de gener van presentar
una moció de censura els grups de
Sumem Esquerres i el PSC.

Manifestem:
1. Que es fa difícil d’entendre

que un grup amb qui estàs gover-
nant presenti una moció de cen-
sura, i més constatant que els
acords del pacte s’estaven complint;

2. Que es fa difícil d’entendre
com un grup que ha apostat pel
canvi després de més de trenta
anys de govern del PSC a Parets
opti per fer una moció de censu-
ra sense convocar abans els me-
canismes de diàleg i de revisió que
preveia el propi pacte de govern.
No podem fer cap altra lectura que
no sigui de deslleialtat política;

3. Que el PSC ha decidit per-
vertir els mecanismes que estan
pensats justament per garantir els
drets de la ciutadania i aturar les
males praxis dels governs que es
censuren. En aquest cas, tot i
guanyar les eleccions municipals,
la ciutadania es va decantar ma-
joritàriament per un canvi d’o-

En suport a Jordi Seguer
per tots els alcaldes d'ERC del Vallès Oriental

rientació en la gestió i la gover-
nabilitat del municipi;

4. Que qui hi sortirà perdent
serà la ciutadania de Parets,
perquè tot l’equip liderat per l’al-
calde Jordi Seguer estava im-
plementant polítiques d’un gran
valor republicà, amb una gestió
pública basada en l’atenció a les
persones, i estava fent front als
efectes de la pandèmia d’una for-
ma exemplar;

5. Que sentim una gran de-
cepció perquè el projecte republicà
que s’havia traçat amb les forces
de l’anomenat Govern Plural es-
tava funcionant i les accions del
Pla de Treball elaborat conjunta-
ment s’estaven duent a terme
tot i les dificultats del moment;

6. Estem convençudes i con-
vençuts que les companyes i
companys d’ERC Parets conti-
nuaran treballant per la gover-
nança republicana i per buscar
els consensos necessaris per ga-
rantir que les polítiques enceta-
des tinguin la continuïtat que
mereix la ciutadania.

Jordi i companyes i com-
panys de Parets, sou la nova ge-
neració que ha de transfor-
mar el municipi! Tot el nostre
suport!

Signen:
Albert Gil (la Roca del Vallès),
Carles Miquel (Sant Fost de
Campsentelles), David Ricart
(Vallromanes), Dolors Caste-
llà (la Garriga), Enric Olivé
(Cardedeu), Ignasi Martínez
(Tagamanent), Imma Font
(Campins), Isidre Pineda (Cal-
des de Montbui), Joan Galiano
(Bigues i Riells del Fai), Luis-
ma Pintor (Santa Maria de
Martorelles), Marc Candela
(Martorelles), Marta Bertran
(Lliçà de Vall), Martí Pujol
(Llinars del Vallès), Núria
Masnou (Montseny), Pamela
Isús (Sant Pere de Vilamajor),
Pep Moret (l’Ametlla del Va-
llès), Oriol Ramon (president
d’ERC Vallès Oriental) i Sònia
Galtié (secretària general
d’ERC Vallès Oriental).
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A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Avui [19-01-2021] és
l’últim dia que Donald Trump és durant
tot el dia president dels Estats Units. Crec
que és la notícia més important del dia.

@tsj_cat: El TSJC suspèn de forma cautelar
i provisional el decret que convocava les
eleccions el 30M. Està provisionalment en
vigor el decret que les fixava per al 14F.

#14Fo30M?

@Fabian10_: A pesar de que la velocidad
de crucero brilla por su ausencia, Illa man-
tiene que “el 70% de la población espa-
ñola estará vacunada en verano”.

#LaVacunacióAvança #AdeuTrump

Els semàfors

Sembla que les bones notícies
sobre la Covid-19 comencen a
obrir-se camí. La farmacèutica
Grífols, amb seu a Parets, 

ha anunciat que a partir del
febrer assajarà un medicament,
fet de plasma, que pot donar
immunitat contra el virus. 

pàgina 12Grífols 

Aquesta setmana des del
Departament han comunicat 
a l’Ajuntament de Santa

Perpètua que el curs vinent 
es posarà en marxa el primer
institut-escola del poble. 

És una de les reivindicacions
històriques al municipi.

pàgina 17Dept. d’Educació

Els equips absolut i júnior del
CN Granollers van acabar entre
els 10 millors classificats en

l’Open Internacional de natació
de la setmana passada. A més,

Estel Xuan Galo i Arnau
Colomer, dos dels júniors, 

van guanyar diverses proves. 
pàgina 20CN Granollers
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Granollers
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ENSENYAMENT4“Nosaltres es-
tem seguint els protocols que ens
han dictat per prevenir la Covid-
19 i la veritat és que a l’hivern fa
fred amb les finestres obertes,
però és el que toca”, diu la direc-
tora de l’Escola Salvador Espriu de
Granollers, Elisenda Pérez. De
fet, insisteix que la manera més se-
gura de prevenir els contagis de co-
ronavirus és la ventilació creuada
natural i que, per aquest motiu, se-
guiran ventilant les aules tot i les
baixes temperatures.

“Hem demanat als alumnes
que vinguin més abrigats a les au-
les i ens passem el dia amb la ca-
lefacció al màxim. Però, de mo-
ment, sabem que ens tocarà pas-
sar una mica de fred”, detalla Pé-
rez, que preferiria poder impartir
classe amb una temperatura tèr-
mica més “confortable” però que
és conscient de la realitat actual i
viu les normes de seguretat sani-
tàries amb la mirada posada a la
fi d’aquesta pandèmia. 

Aquesta setmana CCOO del
Vallès Oriental ha demanat que
s’instal·li ventilació mecànica a tots
els centres escolars del territori i
ha enviat la petició als principals
ajuntaments de la comarca. “S’han
de trobar mesures que vagin més
enllà de l’obertura de finestres i ge-
nerar corrents d’aire, perquè d’a-

questa manera no es treballa en
condicions de confort tèrmic i es
vulneren les temperatures ade-
quades a la feina”, lamenten des
d’aquest sindicat, exigint siste-
mes automàtics de renovació de
l’aire capaços de ventilar 15 vega-
des en una hora una aula amb les
finestres i portades tancades. 

A més de les mascaretes, la ventilació és un element important. Foto: Arxiu (ACN)

Ventilació de les aules i confort
tèrmic: una equació complexa
» Resignació als centres educatius per una mesura que comprenen
» CCOO denuncia que la temperatura a les classes no és l’adequada

Les perruqueries volen un
IVA que no els prengui el pèl 

PROTESTA4“L’IVA d’un 21%
tanca els nostres centres. Som
essencials. IVA del 10% ja!”.
Aquest és el missatge que mos-
traven les pancartes dels pro-
fessionals de la perruqueria i l’es-
tètica granollerina que es van
manifestar aquest dimecres a la
Porxada per reclamar una re-
ducció d’aquest impost (en el
marc de les reivindicacions que
el sector de la imatge personal ha
organitzat a tot l’Estat). 

Les perruqueries i les estèti-

ques són considerades un servei
essencial, però no paguen l’IVA
com a tal. És per això que el sec-
tor ha sortit al carrer per exigir
un IVA “just” i “reduït”. 

El sector calcula que si no
se’ls redueix l’IVA al 10% abans
que acabi el 2021 podrien tancar
més de 18.000 perruqueries i sa-
lons d’estètica al conjunt de l’Es-
tat. Des de l’inici de la pandèmia
ja han tancat aproximadament
uns 11.000 locals d’imatge per-
sonal, segons ha xifrat el sector. 

MÚSICA4Amb més de vint anys
damunt dels escenaris i des-
prés de llargues gires presentant
els seus anteriors treballs, Pau
Vallvé va tornar dissabte passat
a l’escenari de l’auditori de la
Sala Nau B1 de Granollers per
presentar el seu 17è disc, titulat
La vida és ara.  

Si la pandèmia ha deixat co-
ses bones, aquest és el nou disc de
Vallvé, que com els altres l’ha
pensat, tocat, mesclat i produït ell
sol al seu estudi. 

Segons la crítica d’Escena
GrAn, La vida és aramostra un
músic que a poc a poc ha acon-
seguit anar-se desprenent de tots
els tics que l’encallaven i “final-
ment pot fer un disc sense cridar,
sense drames i cantant-te a l’o-
rella que la vida és ara, que mori
l’odi i que, ens agradi o no, som
com troncs baixant pel riu”. 

En la mateixa línia, Pau Vall-
vé explica a la seva pàgina per-
sonal que el disc va néixer de la
solitud i durant els 75 dies d’a-

ïllament que va viure al seu estudi
pel confinament, després de la se-
paració amorosa que va patir tot
just abans de l’estat d’alarma.
“Aquest nou disc és el resultat de
tot plegat. Un fer-se gran, un
prendre distància”, diu Vallvé.  

La majoria dels crítics musi-
cals coincideixen que aquest disc
marca un gir important en la
trajectòria de l’artista. El concert
de la Sala Nau B1 va ser un èxit i
les entrades van exhaurir-se dos
dies abans de l’actuació. 

Les perruqueries reclamen una reducció de l’impost. Foto: Arxiu (ACN)

‘La vida és ara’, a Granollers

Pau Vallvé és un dels noms consolidats de l’escena catalana. Foto: Escena GrAn 

Obres | La carretera de Lliçà serà més humana
La Diputació de Barcelona començarà la setmana que ve les obres per 

millorar l’entrada a la ciutat per la carretera de Lliçà (BV-1432), amb la cons-
trucció d’un pas de vianants i un carril per a ciclistes que vorejarà la carretera.
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SOCIETAT4“Si totes les ciutats eu-
ropees fossin capaces de complir
amb els nivells de PM2,5 i NO2 re-
comanats per l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS), es podrien
evitar 51.000 i 900 morts pre-
matures cada any a Europa, res-
pectivament”. Aquesta és la con-
clusió que deixa l’estudi liderat per
l’Institut de Salut Global de Bar-
celona (ISGlobal), en col·labora-
ció amb investigadors del Swiss
Tropical and Public Health Insti-
tute i de la Universitat d’Utrecht,
que adverteix que Mollet és la se-
tena ciutat europea amb més
mortalitat prematura per NO2.  

En aquesta línia, des de l’enti-
tat Mollet Pedala fa temps que ex-
posen els problemes que provoca
la contaminació sobre la salut
dels veïns i que reclamen “un
model de mobilitat sostenible a la
ciutat”. Els ambientalistes també
exigeixen “que d’una vegada per
totes” es  comencin a mesurar les
partícules de PM10, PM2,5, H2S,

O3 i CO2 suspeses a l’aire. “L’A-
juntament molletà no vetlla per la
nostra salut”, lamenten des d’a-
questa entitat, considerant que no
s’està aplicant el Pla de Mobilitat
vigent. “Només serveix per cobrir
l’expedient, ja que encara no dis-
posem de traçats segurs per anar
caminant o en bicicleta a les po-
blacions properes”, remarquen
les mateixes fonts.

Des de l’Ajuntament, en can-
vi, defensen que les dades de
NO2 a la ciutat han anat a menys
els darrers anys. En concret, apun-
ten que entre el 2007 i el 2019 “la
concentració d’aquest contami-
nant va disminuir quasi un 15% i
des del 2015 un 5%”. “Fa anys que
l’Ajuntament de Mollet treballa
per posar fre a la contaminació at-
mosfèrica”, conclouen.

L’aglomeració de cotxes és una constant a les carreteres vallesanes. Foto: Arxiu 

Mollet, setena ciutat d’Europa
amb més morts per la pol·lució
» Un estudi relaciona la mortalitat prematura amb la contaminació
» Mollet Pedala lamenta que el consistori “no vetlla” per la salut

Polèmica pels radars i el límit
de velocitat de 30 km/h

MOBILITAT4Els radars i el límit
de velocitat a Mollet generen con-
trovèrsia. La formació Ara Mollet
ERC–MES presentarà una moció
per demanar que el límit de velo-
citat a les rondes i a les vies de con-
nexió amb altres municipis passi
de 30 km/h a 50. Els republicans
consideren que “els radars de les
rondes són vistos per gran part de
la població com a instruments re-
captatoris” i que s’hauria de cir-
cular a 50 km/h en una zona
“sovint de doble carril”. 

Aquesta notícia no ha estat ben
rebuda per l’entitat Mollet Peda-
la. Els ambientalistes han recor-
dat que a les rondes hi ha zones
amb només un carril. “Si canvien
la velocitat, la DGT tornarà a po-
sar-la a 30 km/h perquè són vies
urbanes amb només un carril per
sentit. A més, la majoria no tenen
vorera ni carril bici”, diuen. 

D’altra banda, els xofers de Sa-
galés asseguren que els radars
del municipi sancionen “sense
raó” i estan “mal calibrats”. 

TRADICIÓ4Sembla que la Co-
vid-19 manté una croada contra
les celebracions. L’Ajuntament
molletà s’ha hagut de replante-
jar molts actes de la festa major
d’hivern, que coincideix amb la
celebració del patró de la ciutat,
Sant Vicenç. 

Entre les activitats que se-
gueixen en marxa, malgrat la si-
tuació de risc de rebrot actual,
destaquen el concurs de foto-
grafia de Sant Vicenç, que se ce-
lebrarà al Centre Cultural La

Marineta; la presentació de la
36a edició de la revista Notes; la
festa de la Ràdio Mollet on es do-
narà a conèixer el premi Micrò-
fon de l’Any i el premi Notícia de
l’Any; la gala de la Nit de l’Es-
port; l’exposició ‘El Modernisme
i les flors. De la natura a l’ar-
quitectura’ al Museu Abelló; i la
XXII Cursa Popular de Sant Vi-
cenç, organitzada pel Club Atlè-
tic Mollet i el consistori. 

La Cursa Popular és l’acte
que més s’ha hagut de reinven-

tar. Com que la situació sanità-
ria no permet realitzar-la pre-
sencialment, s’ha decidit cele-
brar-la en format virtual (imitant
el format de cursa de la Marató
d’enguany). La cursa consistirà
a córrer 10 km de circuit lliure.
Les persones que s’hi inscriguin
hauran de recórrer aquesta dis-
tància per l’espai que considerin,
entre el 25 i el 31 d’aquest mes.
El preu de la inscripció és de 5
euros i els diners es donaran al
Banc d’Aliments del municipi.

Els republicans demanen que es replantegi el límit de velocitat. Foto: @MesMollet

Una festa major descafeïnada 

La festa major d’hivern d’enguany serà molt diferent de les anteriors. Foto: Arxiu

Restauració |Volen tancar un local que se salta les normes
L’Ajuntament de la ciutat ha iniciat un procediment per tancar temporalment 

un local de restauració molletà després d’haver-lo multat divuit vegades 
per incomplir repetidament les restriccions horàries i d’aforament.



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 22 de gener del 2021



| 12

22 de gener del 2021líniavallès.cat

Parets

Un medicament podria donar
immunitat contra la Covid-19
SALUT4Sembla que les bones
notícies sobre la Covid-19 van ar-
ribant en comptagotes. La far-
macèutica Grífols, amb seu a Pa-
rets, ha anunciat que a partir del
febrer iniciarà un assaig clínic
amb un nou medicament que
podria proporcionar immunitat
immediata contra la Covid-19
després de donar positiu i que ani-
ria adreçat a gent gran, personal
sanitari i gent immunodeficient.

Segons ha explicat la multi-
nacional en un comunicat, el me-
dicament seria “especialment útil”
com a complement de la vacuna

i ajudaria a contenir rebrots on la
vacunació no hagués començat o
culminat en tot el seu procés. 

L’assaig està liderat pels in-
vestigadors de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona
Bonaventura Clotet i Oriol Mit-
jà i els primers resultats es po-
drien conèixer a la primavera.
“Aquest tractament amb les im-
munoglobines com a base pro-
porcionaria una combinació d’an-
ticossos policlonals que, davant
els monoclonals, podrien millo-
rar la capacitat de protecció da-
vant el virus”, explica Mitjà.

POLÍTICA4Després que Sumem
Esquerres a Parets i el PSC ha-
gin impulsat una moció de cen-
sura contra el govern del canvi
(presidit per l’alcalde d’ERC Jor-
di Seguer), la qual s’ha de votar
la setmana vinent, mig centenar
de persones ja han firmat un ma-
nifest de rebuig a aquesta deci-
sió, segons ha informat una de
les persones impulsores del text
a Línia Vallès.

“La política municipal ente-
sa com la lleialtat a la prestació
del servei públic no legitima la
traïció”. Amb aquesta sentència
comença el manifest, que re-
butja la moció de censura con-
tra l’equip de govern de Seguer.
En aquest mateix text s’expres-
sa “una indignació i gran de-
cepció” davant la decisió presa
pels tres electes de la coalició Su-
mem Esquerres a Parets, Ca-
sandra Garcia, Rosa Martí i Llu-
ís Moreno, “que han abanderat
una ideologia d’esquerres i pro-
gressista que clamava la neces-
sitat de capgirar el model de go-
vernança a Parets”.

El manifest conclou que, a
parer seu, la moció de censura
no ha estat argumentada, i és per
això que demanen que “es reti-
ri immediatament i s’estableixi
un diàleg”. “Una moció sense
una taula de diàleg prèvia per
cercar solucions pot ser legítima
jurídicament, però mai legiti-
mada per la ciutadania”, argu-

menten. “És una moció preme-
ditada i presentada amb traïdo-
ria”, acaba el text. 

El manifest serà traslladat a
les agrupacions locals dels partits
que formen la coalició (Podem,
En Comú, NOPP i MES) i a les
direccions dels respectius partits
d’àmbit comarcal, amb la inten-
ció de frenar la moció.

El Ple per votar la moció de censura se celebrarà el 27 de gener. Foto: Aj.

Mig centenar de firmes
contra la moció de censura

La vacuna Pfizer, que es complementaria amb aquest nou tractament. Foto: ACN

Mobilitat | Com estan afectant les obres de la C-17?  
Els conductors que circulen en sentit sud pel tram de la C-17 entre Granollers 
i Parets pateixen el trasbals de les obres. Tots els talls, canvis de sentit i noves

incorporacions es poden consultar a la pàgina web del consistori paretà.
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Talls de trànsit per unes 
obres al centre de Sant Fost

URBANISME4Durant tota aques-
ta setmana hi ha hagut talls de cir-
culació de vehicles en el tram
del carrer Doctor Turró comprès
entre els carrers Santiago Rusiñol
i Can Roda per unes obres en la
xarxa de clavegueram. Els treballs
es van posar en marxa dilluns pas-
sat i haurien d’estar enllestits du-
rant el dia d’avui.

Només els veïns han pogut
passar a peu per aquesta zona. La
solució de mobilitat que des del
govern municipal s’ha trobat per
a aquests dies és un recorregut al-

ternatiu, fent una volta pels car-
rers Albiñana i Joan XXIII abans
d’incorporar-se de nou al carrer
de Can Roda (on mor Doctor
Turró), a la seva cruïlla amb el
carrer Mossèn Cinto Verdaguer.

PROBLEMA RESOLT
El mateix dilluns també es va ha-
ver de tallar el trànsit a l’avingu-
da Mas Llombart (a l’altura del
carrer Esquirols) per arreglar
una avaria dels cables de telèfon.
La incidència, però, va resoldre’s
el mateix matí de dilluns.

Consultaran els veïns sobre la
jornada contínua a les escoles 

El tram en el qual s’ha treballat. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles | Grup de suport emocional a cuidadores
L’àrea de Benestar i Família de l’Ajuntament ha tornat a habilitar un grup 
de suport per a les persones cuidadores no professionals. Aquest servei té 

el suport de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Valiente.

MARTORELLES4La consulta no
serà vinculant, perquè no té
competències en educació, però
l’Ajuntament de Martorelles ha
anunciat recentment que té pre-
vist sondejar els veïns sobre la
jornada contínua a les escoles.
En funció de les respostes que
rebi, el govern municipal de
Marc Candela podria fer pressió
per aconseguir-la.

Aquesta futura consulta (en-
cara falta fixar la data i les con-
dicions en les quals es farà) és un
dels compromisos acordats a
principis del novembre de l’any
passat en el Consell Escolar Mu-
nicipal, ja que és una idea que

genera consens entre les comu-
nitats educatives de les dife-
rents escoles de la vila.

La proposta que es trasllada-
ria als responsables del Depar-
tament d’Educació pretén reor-
ganitzar l'horari actual (de nou
del matí a dos quarts de cinc de
la tarda), mantenint la mateixa
quantitat d'hores lectives (cinc,
que es concentrarien entre les
nou i les dues del migdia) i la ma-
teixa quantitat d'hores de men-
jador (fins a dos quarts de cinc de
la tarda, quan comencen les ex-
traescolars). Aquesta estona de

menjador, però, podria fer-se a
casa en el cas de les famílies dels
alumnes que ho volguessin.

Alguns dels beneficis que des
de Consell Escolar Municipal
consideren que tindria aquest
nou horari seria que permet la re-
collida flexible dels fills i filles,
que millora la conciliació fami-
liar, fa que disminueixi l’absen-
tisme a les aules i concentra l’ac-
tivitat en els horaris de més re-
ceptivitat, entre altres.

Una foto d’arxiu de l’escola Les Pruneres. Foto: Escola Les Pruneres

El Consell Escolar
Municipal va traslladar
aquesta proposta 
al govern local
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Montmeló | Montornès

Ja s’ha de demanar cita
prèvia per posar denúncies

MONTMELÓ4Des de finals de la
setmana passada cal demanar
cita prèvia cada vegada que es
vulgui anar a la comissaria dels
Mossos a interposar algun tipus
de denúncia. El cos policial ar-
gumenta aquest canvi perquè vol
“oferir un millor servei a la ciu-
tadania”.

D’aquesta manera, els veïns
del poble que ho necessitin han
d’accedir a l’apartat de cita prè-
via del portal web dels Mossos,
on ja podran detallar quina
mena de denúncia volen posar

(hi ha les més habituals, com le-
sions, furts, robatoris de vehicle
i pèrdua d’objectes, entre al-
tres) i l’hora a la qual es vol as-
sistir a la comissaria (entre les 6
del matí i les 10 de la nit).

Aquest nou sistema potencia
les eines que el cos té per inter-
actuar virtualment amb la ciu-
tadania, tot i que des de la poli-
cia catalana també expliquen
que “els delictes d’especial gra-
vetat i urgència seguiran sent
atesos sense cita prèvia i de for-
ma preferent”.

COMERÇ4Una de les grans deri-
vades de la modificació pressu-
postària que es va aprovar en el
darrer Ple Municipal (de mig mi-
lió d’euros) va ser la certesa que es
construirà un nou mercat muni-
cipal al barri de Montornès Nord.
Per poder tirar endavant aquest
canvi en els números, però, va ser
necessari el vot de qualitat de
l’alcalde, José A. Montero, ja que
PSC, Montornès per la República,
PP, Ciutadans i un dels dos regi-
dors de Més per Montornès van
votar-hi en contra.

Ángeles Menchén, de Ciuta-
dans, va argumentar el seu vot

contrari dient que no consideren
que ara sigui el millor moment
per invertir els 400.000 euros
que es calcula que podria costar

la construcció de l’edifici ha-
vent-n’hi d’altres que només ne-
cessitarien una remodelació per
convertir-se en aquest nou equi-
pament. El popular Miguel Án-
gel Alvarado, per la seva banda,
va criticar la decisió dient que no
veia clar que els comerciants
del centre del poble pugessin fins
a aquesta zona i va preguntar si
el govern municipal “els regala-
ria els locals”.

Des del govern municipal,
en canvi, consideren que l’e-
quipament ajudaria a reacti-
var l’economia del barri, després
que d’ençà que va començar la
pandèmia de la Covid-19 molts
comerços han abaixat les per-
sianes. De fet, l’espai en el qual
s’ha d’habilitar aquest mercat és
un solar que hi ha al davant de
l’actual supermercat de la ca-
dena Mercadona.

L’equipament es construirà a tocar de l’actual Mercadona. Foto: Google Maps

El barri de Montornès Nord
tindrà un mercat municipal

Els Mossos volen millorar així l’atenció ciutadana que presten. Foto: ACN

Montornès | 13.000 euros per a projectes solidaris
L’impuls de la dona en entorns rurals serà el centre dels projectes solidaris i
de cooperació als quals l’Ajuntament de Montornès col·laborarà amb 13.000

euros. Els organitzen Petits Detalls, Wipe-Uganda i Amics del Nepal.

Es calcula que la
inversió per construir
l’equipament serà
d’uns 400.000 euros
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La Llagosta |Santa Perpètua

Ordinadors per poder seguir
el curs amb normalitat 

LA LLAGOSTA4A finals de la
setmana passada l’Ajuntament va
anunciar que ha entregat 28 or-
dinadors portàtils a alumnes de
secundària i batxillerat de l’Ins-
titut Marina perquè puguin fer les
classes amb normalitat.

Aquests dispositius, segons
han explicat des del centre esco-
lar, ja s’han començat a fer servir
aquesta setmana. “Calien per a un
grup d’alumnat d’ESO i part de
Batxillerat i és un regal en aquests
moments perquè són necessaris”,
ha apuntat la cap d’estudis de
l’institut, Carme Meto, alhora
que ha dit que continuen espe-

rant els que ha d’enviar el De-
partament d’Educació (que hau-
rien d’arribar a l’abril).

SIERRA, MOLEST
Després de l’entrega, l’alcalde
Óscar Sierra va dir que està “con-
tent per als alumnes que reben els
portàtils per fer un seguiment
correcte dels seus estudis, però
també molest perquè un cop
més l’Ajuntament ha hagut de fer
les tasques que hauria de fer la
Generalitat”. Sierra va afegir que,
tot i que el govern municipal no
té competències en educació, té
més “sensibilitat” que el Govern.

L’institut-escola perpetuenc, 
en marxa el curs vinent

L’alcalde entrega un dels dispositius. Foto: Aj. de la Llagosta

La Llagosta | Reunió amb el govern central
L’alcalde Óscar Sierra i Carlos Prieto, subdelegat del govern

central a Barcelona, van reunir-se fa uns dies per parlar sobre
la nova àrea econòmica de Can Pere Gil i l’estació intermodal.

EDUCACIÓ4Un dels anuncis
més esperats per la comunitat
educativa de Santa Perpètua ha
arribat. Aquesta setmana, la Ge-
neralitat ha fet públic que la
creació del primer institut-escola
de la vila començarà a ser reali-
tat el curs vinent i que es mate-
rialitzarà en els dos pròxims.

Si els terminis es compleixen,
doncs, el curs 2021-2022 Santa
Perpètua disposarà del primer
institut-escola de la ciutat, que
s’ubicarà a les actuals depen-
dències de l’Escola Santiga. En
aquest edifici, a partir del se-

tembre d’aquest any, cursaran
primer d’ESO els actuals alum-
nes de sisè de les escoles Santi-
ga i Els Aigüerols, i de cara al
2022-23 ja s’hauria de produir la

integració de tot l’alumnat de
Primària amb un únic projecte
educatiu consensuat.

El regidor d’Educació de l’A-
juntament, Pere García, ha va-
lorat positivament l’anunci, tot
i que ha assegurat que aquesta
solució consensuada no és “la
que ens hagués agradat a tots”.
Igualment, García va donar les
gràcies a les comunitats educa-
tives dels dos centres per “la seva

implicació i predisposició” du-
rant el procés de negociació.

L’Escola Santiga va comen-
çar a funcionar a les seves ins-
tal·lacions el setembre de 2005
(tot i que administrativament
existeix des del 2002), mentre
que l’Escola Els Aigüerols es va
crear l’any 2009 i, des d’alesho-
res, ha hagut de repartir els seus
alumnes entre un edifici i una sè-
rie de mòduls prefabricats.

És una de les demandes històriques del poble. Foto: Aj. de Santa Perpètua

L’equipament hauria
d’estar funcionant
plenament a principis
del curs 2022-23
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TEATRE4La petita Capmany,
de Tanaka Teatre, serà la segona
cita cultural d’aquest 2021 a la
Garriga. El teatre de la vila serà
l’escenari de la representació d’a-
quest espectacle, que convidarà
la família a “un viatge tendre i di-
vertit a través de les tradicions po-
pulars per viure una aventura
fantàstica i emocionant” amb ti-
telles, gegants, bestiari i màsca-
res. La representació es farà
demà passat a les 11:30 h.

Segona cita
cultural de l’any
a la Garriga

SALUT4L’alcalde de l’Ametlla,
Pep Moret, i la regidora de Gent
Gran, Raquel García, van visitar
abans-d’ahir les residències de
gent gran del poble per reiterar
el seu reconeixement i agra-
ïment als professionals que hi
treballen.

De fet, des de la regidoria van
voler tenir un detall amb els
treballadors i les treballadores
d’aquests centres com a mostra
de reconeixement.

El govern de
l’Ametlla visita 
les residències

MOBILITAT4Des del passat dia
2, els patinets elèctrics i altres ve-
hicles de mobilitat personal
(VMP) no poden circular per les
voreres ni per espais reservats
als vianants, com ara passos de
vianants, i no poden superar
els 25 quilòmetres per hora.
Aquestes són algunes de les re-
gulacions que ha incorporat l’A-
juntament de Lliçà d’Amunt a les
normatives de circulació.

Lliçà d’Amunt
regula l’ús dels
patinets elèctrics

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment de les Franqueses va anun-
ciar dilluns passat que ha incor-
porat dues infermeres de pedia-
tria al personal del Centre d’A-
tenció Primària de Corró d’Avall,
situat a l’Espai Can Prat.

Una d’elles farà el torn de
matí i l’altra de tarda, encarre-
gant-se de les revisions periòdi-
ques programades. La majoria de
serveis de pediatria, però, es fa-
ran al CAP de Bellavista.

Dues infermeres
més al CAP de
Corró d’Avall

SOCIETAT4Des de finals de la
setmana passada l’associació cul-
tural magribina El Amal està
acollint una quinzena de joves
sense sostre en una nau del polí-
gon Can Castells, a Canovelles.

Abans-d’ahir els Mossos van
presentar-se al recinte i van iden-
tificar alguns dels joves, tot i que
no van desallotjar l’edifici. De
fet, l’Ajuntament està al corrent
d’aquest fet, ja que la mateixa en-
titat els va avisar dies enrere.

15 joves sense llar
viuen en una nau
de Canovelles

MEDI AMBIENT4Per evitar abo-
caments de residus en diferents
punts del poble (on s’havien de-
tectat anteriorment de forma
reiterada), l’Ajuntament de la
Roca ha col·locat pedres de grans
dimensions que limiten l’am-
plada en alguns dels camins.

Això evitarà, per exemple,
que puguin aparcar vehicles i que
es puguin organitzar botellons en
tots aquests espais.

La Roca vol evitar
abocaments 
de residus

COVID-194Sembla que la temi-
ble tercera onada i les conse-
qüències de les festes nadalenques
ja han passat factura als hospitals
vallesans. Els tres centres sanita-
ris de la comarca acumulen aques-
ta setmana 140 ingressos per co-
ronavirus, cosa que suposa un
augment dels casos.

L’Hospital de Granollers in-
formava aquest dimecres que te-
nia 76 malalts de coronavirus a les
seves lliteres, sis més que fa set
dies. Malgrat que l’augment no és
exagerat, des del centre granolle-
rí han comunicat que tenen l’UCI
amb totes les places ocupades i
que estan estudiant posar llits de
cures intensives a la segona plan-
ta, com va passar durant la pri-
mera onada de la pandèmia.  

Els ingressos per Covid-19
també segueixen augmentant a
l’Hospital de Mollet. Segons el
centre sanitari, actualment hi ha
46 malalts amb coronavirus, 13
més que fa una setmana, i ha mort
una persona per culpa del virus. 

D’aquesta tercera onada tam-
poc se n’ha escapat l’Hospital de
Sant Celoni, que sempre ha es-

tat el menys colpejat per la Co-
vid-19. Tant és així que des d’a-
quest centre sanitari han decidit
restringir l’entrada dels fami-
liars i acompanyants fins a nou
avís “davant l’evolució epide-
miològica i per garantir la segu-
retat dels pacients”. Actualment
en aquest centre hospitalari hi ha
20 persones ingressades per Co-

vid-19, sis més respecte a la set-
mana anterior. 

D’altra banda, a principis d’a-
questa setmana l’Hospital de Gra-
nollers explicava a Línia Vallès
que la pandèmia ha afectat l’acti-
vitat quirúrgica del centre, redu-
int un 25% l’ús de les sales d’o-
peracions (abans feien servir les
vuit sales existents, ara només sis).   

A l’Hospital de Granollers hi ha 76 infectats per la Covid-19. Foto: Arxiu

Creix la pressió hospitalària: 
140 ingressats pel virus al Vallès

Compromís renovat 
contra l’exclusió social 

SOCIETAT4La importància de
mirar allà on ningú ho fa. El
Consell Comarcal seguirà oferint
orientació personalitzada a 60
persones en risc d’exclusió social
de 16 municipis de la comarca, ja
que ha decidit mantenir un any
més el programa Talents en po-
tència. Es tracta d’un projecte
d’orientació laboral que té com a
beneficiaris persones amb diver-
sitat funcional (concretament
persones amb certificat de disca-

pacitat i persones perceptores de
la Renda Garantida Ciutadana). 

L’objectiu de Talents en po-
tència és treballar de manera
personalitzada amb els partici-
pants per ajudar-los a entrar en
el món laboral. Entre els muni-
cipis que es beneficiaran del
programa hi ha Montornès,
Martorelles, Santa Maria de Pa-
lautordera, Llinars, Sant Antoni
de Vilamajor, Aiguafreda i Car-
dedeu, entre d’altres.Descobrint l’ofici de fuster. Foto: Arxiu

Mobilitat | Nou clam per refer el projecte del Quart Cinturó
La Campanya Contra el Quart Cinturó ha tornat a demanar aquesta setmana que 

es refaci tot el projecte de zero després que, per tercer cop, hagi caducat l’expedient
ambiental del tram d’aquesta autovia que va entre Granollers i Terrassa.

Comarca
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Una de freda i una de calenta. La
sisena jornada de la lliga EBA va
tancar-se dissabte passat amb
una nova victòria (la quarta) del
CB Mollet i la derrota del CB Lli-
çà d’Amunt a Quart. L’únic dels
vallesans del grup C-4 que no va
jugar va ser el CB Granollers,
després que el seu rival, el CB Al-
mozara, anunciés casos de posi-
tiu a la seva plantilla. Segons ha
pogut saber Línia Vallès, el par-
tit apunta al cap de setmana
dels dies 13 i 14 del mes que ve.

El triomf del conjunt de Josep
Maria Marsà, a més, té un com-
ponent psicològic afegit. Els mo-
lletans van derrotar de forma cla-
ra la UE Mataró (85-53), que
serà el seu rival en la semifinal de
la Lliga Catalana EBA, que es ju-
garà el 13 de febrer al Palau

d’Esports Josep Mora de Mata-
ró. El partit va ser un monòleg del
CBM, que al descans gairebé
doblava els del Maresme (43-23).
Albert Serra, amb 21 punts, va ser
el referent ofensiu molletà.

Els lliçanencs, en canvi, van
perdre el primer partit d’aquest
2021, també de forma clara, en la
seva visita a Quart (78-58). El se-
gon parcial, que el CBLA va per-
dre de 10 punts (44-31 al des-

cans) va ser el moment clau que
va desequilibrar el matx i que va
evitar que els de Romà Cutrina
tinguessin opcions.

Aquest cap de setmana la lli-
ga EBA s’atura... excepte per al
Mollet, que demà a dos quarts de
sis de la tarda recuperarà el par-
tit de la cinquena jornada (el pri-
mer d’aquest 2021) afrontant
un viatge a Saragossa per jugar a
la pista de l’Almozara.

Els molletans han guanyat els quatre partits que han jugat. Foto: UE Mataró

CB Mollet i CB Lliçà d’Amunt, 
cara i creu a la lliga EBA

» El partit del CB Granollers es va ajornar per positius en el rival
» L’únic equip que juga aquest cap de setmana és el de Marsà

Lucas Cruz puja al podi 
del Dakar per sisena vegada

MOTOR4El calderí Lucas Cruz
va pujar, divendres passat, al
seu sisè podi en les 16 participa-
cions al Rally Dakar. De nou
sent l’escuder de Carlos Sainz (per
vuitena vegada, setena de forma
consecutiva) i en un dels cotxes
de Mini, el de Caldes continua
fent gran la seva llegenda en una
de les proves automobilístiques
més prestigioses del món.

Enguany, Cruz i Sainz s’han
apuntat tres victòries d’etapa, la
primera (que els va situar líders
de la general de forma provisio-
nal, tot i que després ja seria im-

possible apartar Stéphane Pe-
terhansel de la primera posició),
la sisena i l’última.

Aquests resultats en etapes,
doncs, són els tercers millors de
la seva experiència en el Dakar,
superats només per les set victò-
ries d’etapa el 2011 (quan també
van acabar en la tercera posició a
la general) i les quatre de l’any
passat, quan van aconseguir gua-
nyar la competició.

Per darrere de Monsieur Da-
kar, al segon calaix del podi, hi va
pujar un altre il·lustre, el qatarià
Nasser Al-Attiyah.

El CNG, al top10 de l’Open
Internacional de natació
Tant l’equip absolut com
el júnior del CN Grano-
llers van acabar entre
els 10 millors en l’Open

Internacional de natació que es va
disputar entre dijous i diumenge
de la setmana passada a les ins-
tal·lacions del CN Terrassa.

Més enllà d’aquests resul-
tats col·lectius, a la capital del Va-
llès Occidental van brillar amb
llum pròpia Estel Xuan Galo,
Arnau Colomer i Marcel Vigar.
Galo va tancar la cita júnior amb
dos campionats d’Espanya: de
200 papallona i de 1.500 lliures.

La jove també és la nova sub-
campiona estatal dels 400 lliures
i va penjar-se bronzes a les pro-
ves de 400 estils, 800 lliures i
100 papallona.

Arnau Colomer, també en
categoria júnior, és el nou cam-
pió estatal júnior dels 200 lliures,
subcampió dels 400 lliures i me-
dallista de bronze en les proves de
velocitat d’aquesta mateixa mo-
dalitat, 50 i 100 lliures.

La darrera actuació individual
destacada va ser la de Marcel Vi-
gara, plata en la final júnior dels
100 esquena.

L’EC Granollers afronta
tres partits en vuit dies
El 2021 competitiu ar-
renca tard, però de for-
ma intensa, per a l’EC
Granollers de Jose So-

livelles. Els blancs afronten, en-
tre demà passat i diumenge de la
setmana que ve, tres partits en
vuit dies; seran els dos que toca-
rien en cadascun dels caps de set-
mana i l’enfrontament pendent
de l’onzena jornada, la primera
d’aquest any, que es va haver de
suspendre fa setmanes.

L’arrencada serà el partit més
dur d’aquesta sèrie sobre el paper.
Els granollerins viatjaran al Va-
llès Occidental per jugar al camp
del líder, el Cerdanyola FC, al
punt del migdia. Caldrà recupe-
rar forces després d’aquest par-
tit, ja que dijous de la setmana
que ve tocarà agafar l’autocar
un altre cop per anar al camp de
la Fundació Esportiva Grama. La
setmana acabarà diumenge, a
casa, contra el Figueres.

Foto: Instagram (@lucas74cruz)

Foto: Roger Serrat / EC Granollers

Handbol | Doble repte a la Copa per al BM Granollers
La Copa de la Reina torna a escena per al BM Granollers, que entre dilluns i
dissabte de la setmana que ve jugarà l’eliminatòria de segona ronda contra 

l’Uneatlántico Pereda. L’anada serà a Santander i la tornada al Palau d’Esports.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

| 20

Esports
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Una dona que havia treballat de jardinera
al parc municipal i ara està a punt de di-
vorciar-se, després d’haver desaparegut
durant dos anys. Una assistenta social de
l’Ajuntament, que havia anat a la mateixa
escola que ella. Un pis que potser aviat
ja no serà habitable, amb un jardí aban-
donat poblat de tota mena d’ombres.

A la Sala Becket de Barcelona.

Teatre

El jardí
Lluïsa Cunillé

Sr. Chen, el nom artístic de Martí Mora Ju-
lià, forma part de l’escena trapque cada
cop creix més a Catalunya. De la mà d’al-
tres cantants, com el terrassenc Lildami,
el rubinenc Sr. Chen s’ha anat fent un lloc
al panorama musical i, després d’haver
estrenat disc la primavera passada (4ever
Domingo), ara ha començat el 2021
amb un de nou: Cómo no hacer un trío.

Música

Inspirant-se en les aventures del perso-
natge clàssic francès creat per l’escriptor
Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Assane
Diop (Omar Sy) es converteix en un lla-
dre de guant blanc per venjar les injus-
tícies que va patir el seu pare, un immi-
grant senegalès, a mans d’una família
rica. La sèrie francesa Lupinés una de les
grans novetats d’aquest mes a Netflix.

Pelis i sèries

Lupin
George Kay

Cómo no hacer un trío
Sr. Chen

Els quaderns de Picasso
“Els quaderns de dibuix són, per a Picasso, una mena de

diari on investiga i experimenta per solucionar els proble-
mes inherents al seu procés creatiu”. Així ho expliquen des
del Museu Picasso de Barcelona, l’espai que acull l’exposi-
ció ‘Picasso. Els quaderns’ des del mes passat i fins al 4 d’a-
bril. “Tan importants van ser els quaderns de dibuix per al
pintor que l’any 1907 va escriure a les pàgines d’un d’a-

quests quaderns: Je suis le cahier (Jo soc el quadern)”, 
afegeixen. El museu conserva (i ara exposa) 19 dels 175
quaderns que Picasso va omplir entre el 1894 i el 1967.

L’any ha començat molt bé per a Álvaro
Cervantes (Barcelona, 1989): és un dels

nominats al Goya a millor actor de repar-
timent per Adú, la pel·lícula que ha sumat
més nominacions, un total de tretze. L’A-
cadèmia de Cinema va donar a conèixer
els nominats el 18 de gener, un dia que
Cervantes va tancar amb un missatge

d’agraïment i satisfacció a les xarxes so-
cials: “Quin regal formar part d’Adú. Aca-
bo un dia ple d’emoció”. L’últim cop que
l’actor va tenir tan a prop un Goya va ser
el 2008, quan va estar nominat com a mi-
llor actor revelació per El juego del ahor-
cado. Ara caldrà esperar fins al 6 de març,
quan se celebrarà la cerimònia d’entrega
a Màlaga, per saber si aquest cop sí que

aconsegueix l’esperat guardó. 

Á L V A R O  C E R V A N T E SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor des de l’adolescència 
Està en actiu des del 2005, quan només tenia 16 anys

Famosos

Rebre una nominació als premis Goya
Com a millor actor de repartiment per la pel·lícula ‘Adú’

Li han plogut les felicitacions
Ell ha publicat un missatge d’agraïment i satisfacció

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

En Manuel és un periodista retirat que fa
de community manager, solitari i dece-
but amb la professió i la vida. Però un dia
la Núria, una professora de filosofia i ac-
tivista mediambiental, contacta amb
ell. Fa temps que investiga el fosc rere-
fons del negoci de les mines de potassa
del Bages, un greu perill ecològic. Una re-
cerca amb la qual ell també es bolcarà.

Llibres

Sal
Emma Riverola

|Hitman 3
Arriba l’episodi final d’una trilogia d’èxit plena d’acció, que aquest cop

tindrà un to més seriós i adult. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

GOSSOS PETITS I MITJANS

Suporten millor el fred i el risc no apareix fins que el
termòmetre marca l’1, sempre en funció de la raça

CONSELLS

GOSSOS GRANS

GATS DE CARRER

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

i ANIMALS

Aquests dies, amb el fred que fa, ens ho pensem dues ve-
gades abans de sortir al carrer si no és estrictament ne-
cessari i, quan no hi ha més remei, ens abriguem com

mai, amb tantes capes que semblem una ceba. Doncs resulta
que les nostres mascotes, si poguessin, farien el mateix. 

La Direcció General dels Drets dels Animals del govern espa-
nyol ha creat una taula per entendre quines temperatures po-
den suportar els gossos, la mascota més comuna i que més ne-
cessita sortir de casa. Segons aquest departament, els gossos
petits i mitjans comencen a notar el fred quan la temperatura
baixa dels 10 graus centígrads, tot i que no hi ha cap risc fins als
4 graus. En el cas dels grans, el risc no apareix fins que el termò-
metre marca l’1. Evidentment, en tots els casos cal tenir en
compte la raça. Sigui com sigui, es recomana abrigar-los, eixu-
gar-los bé si tornem d’un passeig sota la pluja i intentar que les
caminades llargues siguin en hores de sol. 

I no oblidem els gats: n’hi ha que viuen al carrer i, tal com re-
corda el govern central, es refugien del fred dins dels motors dels
cotxes. Abans d’arrencar, hem de fer uns copets perquè surtin.

Les mascotes també tenen fred

Noten el fred a partir dels 10 graus, 
però no hi ha cap risc fins als 4 graus

Les claus

Abrigar-los amb roba adequada, eixugar-los bé després de la
pluja o d’un bany i fer els passejos llargs en hores de sol 

Es refugien del fred als motors dels cotxes: salva’ls fent
un cop al capó abans d’arrencar perquè surtin
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