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“Quan tothom torna a casa a la
nit jo em quedo sol passant fred
al carrer”, explica Jamito, de 37
anys, a Línia Vallès. Ell va arri-
bar fa tres anys a Espanya (con-
cretament a les Illes Canàries) en
una pastera. De fet, Jamito és un
dels pocs que va arribar amb vida
a terra, ja que 17 dels seus acom-
panyants van morir en l’intent.
Ara està agraït a Rehemou, una
veïna de Canovelles que ha posat
la seva sala de celebracions i
banquets (situada al polígon del
municipi) a disposició de tots els
joves que durant la borrasca Fi-
lomena estaven dormint al car-
rer, sense un lloc on aixoplugar-
se de la pluja i el fred. 
“Jo l’únic que desitjo és poder

tenir una vida com la teva. Dut-
xar-me cada dia, estar tranquil i
treballar. Però, ara mateix, no em

puc imaginar un futur com el de
qualsevol: enamorar-me, formar
una família o tenir una casa”, re-
lata Jamito, amb molta tristor i
ràbia, mentre lamenta que les ins-
titucions hagin “abandonat” tants
nois com ell privant-los d’un fu-
tur digne. 
Actualment, a la sala de festes

de Rehemou hi ha 17 joves que
provenen de diferents indrets de
Catalunya, la majoria de Barce-
lona. Aquesta iniciativa solidària
va sorgir a través d’un grup de
Whatsapp, després que dos nois
sense sostre morissin als carrers
de Barcelona en ple temporal
Filomena, tal com explica Abdel
Bakali, que forma part d’aquest
grup altruista de 150 membres. 
Hassane (de 42 anys) és un

dels homes que està gaudint d’un
llit calent a la sala de Canovelles
i també és la persona que va
moure mar i terra perquè els fa-
miliars dels dos nois que van
perdre la vida a Barcelona cone-
guessin la mort dels seus fills i la

poguessin vetllar. “El problema és
que després que tanquessin l’al-
berg provisional de la Fira de Bar-
celona (espai que es va obrir du-
rant la primera onada de la Co-
vid-19) molts joves es van tornar
a trobar dormint al carrer”, ex-
plica Hassane, que lamenta que
des de les institucions no s’esti-
gui lluitant pel futur d’aquests jo-

ves migrants. “No ens ofereixen
oportunitats per tenir una vida
millor. Potser hi ha algun jove que
té sort perquè ha sobresortit
molt intel·lectualment, però la
majoria de menors migrants es-
tan condemnats a una espiral
sense fi d’entrades i sortides de
centres per a gent sense llar.

Anem rodant per aquests ser-
veis”, argumenta Hassane, que
denuncia que els horaris d’a-
quests llocs són molt estrictes i
que habitualment els deixen al
carrer sense feina i sense saber
què fer des de les set del matí. 
“Als meus pares sempre els

dic que estic bé. No vull que pa-
teixin”, diu Ahmed (de 21 anys),
un altre noi que està vivint tem-
poralment a Canovelles. Per des-
gràcia, ell no està bé. Fa tres me-
sos que alternava els seients d’un
cotxe i els carrers de Viladecans
per dormir. “Aquí estic molt bé
perquè tenim llits, dutxes i podem
menjar sempre que volem”.

I DESPRÉS D’AIXÒ, QUÈ?
Mentre es passeja per dins la
sala on hi ha un grup de joves ju-
gant a escacs, Bakali comenta que
des que són aquí han rebut una
allau d’ajudes. “Ens han enviat
tant menjar que n’hem hagut de
donar al Banc d’Aliments del
municipi”, relata, recordant que

aquesta solució és temporal i
que pateix pel que passarà des-
prés amb els nois. 
A fora de la sala, jugant amb

els seus mòbils, hi ha Abdujalle
(de 32 anys) i Mohamed (de 36
anys). Tots dos fa poc que han
arribat a aquest alberg vallesà i
comparteixen històries desola-
dores. Abans Abdujalle dormia
dins d’un container prop de les
Rambles (Barcelona) i menjava
de les escombraries. Ell només
fa un mes que ha arribat a Ca-
talunya després d’escapar-se
d’un control de deportació a les
Canàries. 
Aquest no és el cas de Moha-

med, que ja fa dos anys que in-
tenta sobreviure a la capital ca-
talana. “Si la situació amb la pan-
dèmia està sent molt dura per a
tothom, imagina’t com és per a
mi. Pateixo perquè estic al carrer,
perquè em puc infectar en qual-
sevol moment, perquè fa fred i
perquè no puc guanyar diners per
enviar-los a casa”, conclou. 

El miratge de Canovelles
» Una quinzena de joves migrants sense sostre troben refugi en una sala de festes del municipi
» La iniciativa altruista va néixer a través d’un grup de Whatsapp durant la borrasca Filomena

L'interior del local de festes de Canovelles que està acollint una quinzena de nois que viuen al carrer. Fotos: J.G.

Júlia Gamissans
CANOVELLES

“Jo l’únic que desitjo 
és poder tenir una vida
com la teva: dutxar-me
cada dia i estar tranquil” 
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NLes millors
perles

Deu dies després del seu funeral, la Rogelia va aparèixer viva.
Sembla El muerto vivode Peret, però ha passat a Galícia.

Havia estat traslladada d’un geriàtric de Lugo a Ourense, però
el centre va comunicar la seva mort a la família per error.

Ser negatiu en temps de coronavirus és positiu. I això
confon. Una tuitaire, @marysteavecole, va dir a la seva

àvia que era negativa. La seva resposta: “Això mai, es
tenen dies millors i pitjors”. La conversa s’ha fet viral.

De 652 vols a 58. Aquesta és la foto del desastre aeri provocat
pel coronavirus que ha publicat Flightradar24. Les xifres són

del 25 de gener d’enguany, quan només 58 avions sobrevolaven
Europa, i del 25 de gener del 2020, quan ho feien 652.

Hauria abusat sexualment de 245 menors obligant-los a
gravar-se en activitats sexuals, en alguns casos amb altres

nens o animals. Aquesta és l’acusació a la qual s’enfronta un
youtuberaustralià de 25 anys. Veure-ho per creure-ho.

LA FOTOBrendan Smialowski / AFP

La lupa

Les persones som éssers vius que naixem,
aprenem i madurem. En aquest procés ha
d’existir el dret a una vida digna, a una edu-
cació, a uns serveis i a unes prestacions que

cobreixin les nostres necessitats pel desenvolupament
vital com a persones.  
Un d’aquests col·lectius de persones som la gent

gran, que si bé simpatitzem amb aquells col·lectius so-
cials que reivindiquen el dret al treball, que dignifi-
ca les persones amb un salari digne, el dret a l’habi-
tatge i a l’ensenyament públic, també defensem els
nostres drets com a col·lectiu, que en alguns casos tam-
bé afecten a tots els ciutadans i ciutadanes.
En els pròxims anys el creixement del nombre de

persones grans tindrà cada vegada més pes en la po-
blació. La gent gran al Vallès Oriental representa el
16,67% de la població (dades de l’any 2019).
Afrontar aquesta realitat és un dels principals rep-

tes que tenim les ciutats i els pobles, ja que això su-
posa una  transformació que impacta en tots els afers
de la vida i els cicles vitals de les persones.

Per tot això, les administracions (Generalitat,
consells comarcals, ajuntaments...) han de prendre
consciència dels reptes que suposa el progressiu in-
crement de l’envelliment a la nostra societat, ja que
representa un desafiament global i fan falta polítiques
transversals per fer-hi front.
En aquest sentit, la Comissió Permanent del

Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Orien-
tal, òrgan creat pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental, està preparant l’assemblea de la gent gran
de la nostra comarca per aquest any 2021, en la me-
sura que sigui possible, en funció de la crisi sanitària. 
L’eslògan  d’aquesta assemblea és “Tenim veu, vo-

lem decidir el nostre present i futur per viure amb ben-
estar i dignitat”, amb dos objectius clars: a) Que les
administracions locals del nostre territori apliquin po-
lítiques i recursos destinats a la gent gran amb més
intensitat i amb més serveis de qualitat i b) Aconse-
guir la participació social i comunitària de les perso-
nes grans: actiu social i sentit vital, atès que aquests
són uns dels factors més importants pel benestar de

les persones en la vellesa. Volem posar fi a allò que deia
la Ponència del 8è Congrés de la gent gran: “Les per-
sones grans constatem que no tenim ni lloc ni  la vi-
sibilitat que ens pertoca en la societat que hem aju-
dat a construir. Ningú farà res per nosaltres si no som
actius com a col·lectiu, defensant, recuperant i mi-
llorant allò que ens pertoca”.
Mentrestant, volem que el Consell Comarcal

impulsi la creació de consells de gent gran en el con-
junt de ciutats i pobles de la nostra comarca com a
eina de participació i vinculació de les necessitats de
la gent gran, així com promoure la creació de regi-
dories de gent gran en els ajuntaments. També cre-
iem que cal treballar una proposta de redacció de Pla
Estratègic de lluita contra la solitud no volguda de
les persones grans.
Aquesta feina que fem no solament és en benefici

de les persones grans, sinó que  també per les pròxi-
mes generacions que un dia arribaran a ser grans. Vo-
lem potenciar un estat del benestar social, ja que un país
que inverteix en la seva gent, és un país que estima.

per Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental

Volem viure amb benestar i dignitat
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Un llegat etern: l’últim 
homenatge a Sergi Mingote1

2
Es consuma la moció de censura a Parets:
Juzgado recupera l’alcaldia

L’atractiu de la bici: 
una aposta pel cicloturisme

En suport a Jordi Seguer

El cos de Sergi Mingote ja és a casa

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@324cat: Illa ha estat ministre de Sanitat
un any. Nomenat just abans de la pandè-
mia, deixa el càrrec amb la tercera onada
disparada a molt llocs d’Espanya.

@nurbacardit: La meva germana, en
plena convalescència per Covid, feta un
nyap, ha rebut la notificació per anar a una
mesa electoral. La festa de la democràcia.

#EleccionsPandèmiques

@FranFPerea: Una magnífica y esperan-
zadora noticia contra la Covid-19: un an-
tiviral, todavía en fase de ensayo clínico,
efectivo incluso con las mutaciones.

#AntiviralEsperançador #DeMinistreACandidat

Els semàfors

L’Ajuntament de Mollet ha fet
un pas endavant en la lluita per

l’habitatge social. Des de la
regidoria d’Habitatge del

consistori han demanat als
bancs que tenen pisos buits al

municipi que els hi cedeixin per
poder-los posar a lloguer social. 

pàgina 10Aj. de Mollet 

Des de fa més de 10 mesos,
aquesta xarxa veïnal de

Montornès ha treballat de forma
incansable per donar suport i
ajudar els veïns del poble que

ho necessitessin durant la
pandèmia. Se’ls pot contactar

al telèfon 667 947 051.
pàgina 16Cuidem-nos

Les de Robert Cuesta van
encarrilar la classificació per als
quarts de final de la Copa de la
Reina gràcies a la seva victòria
de dilluns passat a Santander. 

El BMG afrontarà la tornada,
demà a la tarda al Palau d’Esports,

amb 10 gols d’avantatge.
pàgina 20BM Granollers

Safata d’entrada

Vivim en un món canviant
i accelerat on tot passa
molt de pressa i els esde-

veniments se succeeixen molt rà-
pidament. Però encara podem
identificar algunes certeses. En
l'àmbit polític, podem afirmar
sense por d'errar la predicció que
els pròxims anys estaran marcats
principalment per dos temes es-
sencials: la construcció del país
després del gran impacte que ha
suposat la pandèmia de la Covid-
19 i la recerca de la resolució del
conflicte entre Catalunya i l'Estat
espanyol. Sobre aquest últim
punt, no ens cansarem mai de re-
petir que la solució passa per
l'amnistia que ha de donar lloc a
un nou escenari, culminant amb
un referèndum d'autodetermi-
nació amb totes les garanties.
Davant d'aquest doble repte,

des d'Esquerra Republicana farem
el que portem fent des de  la nos-
tra fundació ara fa 90 anys, ser els
socis més fidels del poble de Ca-
talunya, mirant de ser tan útils a la
societat catalana com sigui possi-
ble. Perquè som els que fem créi-
xer el republicanisme a les zones
tradicionalment menys permea-
bles al discurs sobiranista, els que
aconseguim i posem més recursos
al servei de la ciutadania en mo-

Avancem cap a la República
per Isabel Padilla (Ara Mollet ERC)

ments de màxima dificultat, els
que impedim que la dreta més
reaccionaria i antisocial condi-
cioni els pressupostos de l'Estat,
o els que aconseguim que es de-
rogui la Llei Wert que posava en
perill el model d'immersió lin-
güística a les escoles catalanes.
La nostra raó de ser és ajudar

la gent d'aquest país i oferir-li un
futur millor i tenim el convenci-
ment que la millor manera de
fer-ho és a través d'una Repú-
blica catalana al servei del ben-
estar del conjunt de la ciutada-
nia. Insistirem tantes vegades
com calgui: la independència
no és un fi per ella mateixa, és
una eina que ens ha de servir per
millorar la vida dels nostres con-
ciutadans i conciutadanes. 
Esdevenir un instrument

útil avui dia comporta lluitar
contra la corrupció, ser capaços
de teixir aliances per tirar en-
davant grans consensos de país,
o afrontar la crisi actual amb
més inversió social i no des de
les retallades, tal com es va fer

ara fa una dècada. A Mollet, des
d’ERC treballem com el primer
grup de l’oposició. Els regidors
i regidores d’Ara Mollet ERC -
entre les quals em compto- tre-
ballem cada dia, sense treva, per
a la millora de vida dels molle-
tans i molletanes. És per això
que per mi va ser un honor ser
escollida per representar Mollet
i el Vallès a la candidatura
d’ERC al Parlament.
La nostra és una aposta fer-

ma, inclusiva i generosa, adre-
çada a aquesta gran majoria de
la societat catalana que consi-
dera que els catalans i catalanes
hem de poder decidir el nostre
futur a través d'un referèndum
d'autodeterminació i que la mi-
llor recepta per afrontar la cri-
si provocada pel coronavirus és
aplicar polítiques progressis-
tes per evitar que ningú quedi
enrere.  És l’hora de l’indepen-
dentisme d’esquerres, d’un nou
lideratge pel país i pel procés cap
a la independència. És l'hora
d'Esquerra Republicana.
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CORONAVIRUS4Mentre les da-
des epidemiològiques mostren
una tendència a la baixa del risc
d’expansió de la Covid-19 i l’A-
juntament granollerí celebra que
més de 1.056 persones ja han re-
but la vacuna Pfizer a la ciutat
(de les quals 187 són avis que vi-
uen en residències), la situació
als hospitals vallesans segueix
sent preocupant. 
De fet, des de l’hospital gra-

nollerí han informat que la xifra
d’ingressats per coronavirus al
centre segueix sent força eleva-
da. Ara mateix tenen 71 pacients
amb el virus a les seves lliteres,
quan fa set dies en tenien 74. De
moment, el nombre d’ingres-
sats es manté estable, però el
centre sanitari ha hagut de la-
mentar la mort de set vallesans
aquesta setmana. 
Per contra, sembla que la cal-

ma comença a arribar a l’Hospi-
tal de Mollet. El centre molletà
respira un cert aire d’optimisme,

ja que la seva corba d’ingressos
està decreixent. Feia setmanes
que el ritme d’ingressos de ma-
lalts per coronavirus al centre no
frenava. És per això que des d’a-
quest hospital celebren que, ac-
tualment, només tenen 38 per-

sones positives de Covid-19, vuit
menys que fa una setmana. 
Per últim, l’Hospital de Sant

Celoni ha comunicat que avui dia
té 20 persones ingressades per
Covid-19, les mateixes que la
setmana anterior.

Una infermera vallesana preparant la vacuna de la Covid-19. Foto: J.G.

Més de 1.000 persones 
ja s'han vacunat a Granollers 

» Un total de 187 avis que viuen en residències ja han rebut el vaccí 
» Els hospitals vallesans encara pateixen una forta pressió pel virus

S’aprova la plantilla de
personal de l’Ajuntament

POLÍTICA4Un Ple en clau de
feina municipal. Durant l’última
sessió plenària del consistori gra-
nollerí, que s’ha celebrat telemà-
ticament, s’ha aprovat la plantilla
de llocs de treball públics que ofe-
rirà la ciutat. Aquesta plantilla
afecta diverses places de l’Ajun-
tament, del Museu de Grano-
llers i de l’entitat empresarial
Granollers Mercat. 
D’altra banda, el grup muni-

cipal de Granollers per la Inde-
pendència (GxI) ha presentat
una moció que demanava al con-
sistori granollerí que pagués els

impostos estatals que li corres-
ponen mitjançant l’Agència Tri-
butària de Catalunya, però la
proposta ha estat rebutjada. 
També ho ha estat la moció

presentada per la formació ERC-
AM Granollers, que demanava
l’aprovació d’un text en suport al
conseller d’Acció Exterior, Bernat
Solé. Recentment, el conseller
ha estat condemnat pel TSJC a un
any d’inhabilitació i una multa de
16.800 euros per un delicte de
“desobediència greu” per la seva
“participació activa” en l’orga-
nització de l’1 d’Octubre. 

Desallotgen uns granollerins
d'una festa al Ripollès

SUCCESSOS4Sembla que des de
la polèmica rave que es va cele-
brar per Cap d’Any a Llinars s’ha
posat de moda organitzar festes
il·legals. Aquest cop els Mossos
d’Esquadra han hagut de des-
allotjar un grup de persones que
havia muntat una festa en un mas
rural situat a les Llosses, un mu-
nicipi de la comarca del Ripollès. 
Dels 24 assistents a la festa,

aproximadament la meitat eren
veïns de Granollers, mentre que
els altres eren residents d’altres
municipis de la comarca (la Gar-
riga i les Franqueses). La trobada

il·legal va començar a les dues de
la matinada de diumenge passat. 
Ara, els Mossos d’Esquadra

han denunciat aquest grup de les
Llosses per incomplir les restric-
cions sanitàries actuals, que limi-
ten les trobades, i trencar les nor-
mes del confinament municipal. 
No són les primeres notícies

sobre festes que trasbalsen la co-
marca. Fa una setmana Línia Va-
llèsexplicava que els hotelers va-
llesans havien denunciat que
grups de joves es colaven als seus
hotels amb “alcohol, música i
drogues” per fer “sarau” tota la nit.    

La 22a edició del MAC 
es farà el 29 de setembre 

COMUNICACIÓ4La 22a edició
del Mercat Audiovisual de Cata-
lunya tindrà lloc el pròxim 29 de
setembre. D’aquesta manera, el
MAC torna a canviar el seu ca-
lendari habitual (la primavera) per
celebrar-se a la tardor, com ja va
haver de fer en l’excepcional pas-
sada edició per la pandèmia.
L’objectiu de l’organització és

oferir un format híbrid que com-
bini la presencialitat i sessions en
streaming, però sempre segons les

mesures sociosanitàries decreta-
des. A més, també es vol incor-
porar l’àmbit de Fira MAC dedi-
cat a les empreses, així com dur a
terme un acte de lliurament dels
Premis de Comunicació Local da-
vant d’una audiència.
El MAC explica que les ses-

sions de 2020 acumulen més de
5.400 visualitzacions al canal de
vídeo. Per a l’organització, aquest
volum de trànsit “referma l’eficà-
cia del format en línia”. 

Els regidors durant la sessió plenària d’aquest 28 de gener. Foto: Aj. de Granollers

Presentació del MAC. Foto: MAC

Educació | Granollers és líder en matriculats en FP
Granollers té, en percentatge, més estudiants matriculats en Formació Professio-
nal de grau mitjà (55,9%) que Catalunya (46,9%) i Espanya (41,8%), segons dades

del curs 2018-19. Així ho ha fet públic aquesta setmana el Consell de l’FP. 
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Mollet

RECONEIXEMENT4“Recordar i
agrair novament la tasca del
col·lectiu sanitari, especialment
en aquest any de pandèmia. I
com no, agrair als i les profes-
sionals i voluntaris i voluntàries
de la nostra ràdio per informar,
des de la proximitat, de tot el que
passa a la nostra ciutat. Quaran-
ta anys al nostre costat demostra
la gran trajectòria de la nostra
emissora, Ràdio Mollet”. Amb
aquestes paraules, l’alcalde mo-
lletà, Josep Monràs, ha celebrat

que Ràdio Mollet hagi donat el
Micròfon de l’Any al col·lectiu sa-
nitari, coincidint amb el 40è ani-
versari de l’emissora municipal. 
Amb el Micròfon de l’Any, Rà-

dio Mollet ha volgut reconèixer la
tasca que ha dut a terme aquest
col·lectiu, “ja siguin metges, in-
fermeres, treballadors de les re-
sidències, serveis de neteja dels
centres sanitaris, zeladors...”.
“Han lluitat contra el virus, po-
sant en risc la seva salut per sal-
var la vida dels altres”, destaca. 

Malauradament, la festa de la
ràdio d’enguany s’ha hagut de re-
inventar i s’ha celebrat en un for-
mat diferent. L’habitual gala
s’ha transformat en un progra-
ma especial de ràdio on tothom
ha pogut conèixer el Micròfon de
l’Any i la Notícia de l’Any i ha po-
gut escoltar les diferents felici-
tacions que l’emissora ha rebut
pel seu 40è aniversari.
El premi de la Notícia de

l’Any ha estat per a l’anunci de
Mollet Ciutat 30 km/h.  

La ràdio premia els sanitaris 

Les primeres fotos de Ràdio Mollet fa quaranta anys. Foto: @radiomollet963

Societat | La policia denuncia un veí per pintar parets
Un molletà de 24 anys s’ha dedicat a fer pintades insultants per Mollet fins que 
la Policia Local l’ha denunciat. El jove també ha penjat uns vídeos a les xarxes 
socials on apareixen els agents municipals treballant per faltar-los al respecte. 

POLÍTICA4Fa una setmana Línia
Vallès explicava que el grup d’A-
ra Mollet ERC-MES preparava
una moció sobre el límit de velo-
citat a les rondes de la ciutat. I
aquesta proposta va ser precisa-
ment la que va marcar la sessió
plenària celebrada aquest dimarts.
Tant Ara Mollet ERC-MES

com Ciutadans consideren que es
pot incrementar la velocitat a la
zona de les rondes i a les vies de
connexió amb altres municipis a
50 km/h, mentre que l’equip de
govern defensa que el límit ha de
ser de 30 km/h. 
Els republicans opinen que

“els radars de les rondes són vis-
tos per gran part de la població
com a instruments recaptatoris” i
que s’hauria de circular a 50 km/h
en una zona que “sovint té doble
carril”. “La gent no va a 30 km/h
per les rondes, l’ordenança no és
realista”, afirmava el regidor de Cs,
Iván Garrido, el qual considera
que augmentar la velocitat en

aquesta zona no comportaria cap
risc humà ni ambiental.  
Sigui com sigui, l’equip de go-

vern segueix defensant el model de
Ciutat 30 (que es va aprovar a
principis de l’any passat i ha entrat
en vigor aquesta tardor). L’alcal-
de, Josep Monràs, va argumentar
que el municipi ja ha apostat per
una ordenança de mobilitat a fa-
vor del medi ambient i més segu-
ra per als vianants. “Hem apostat

per un Mollet 30 i no podem
canviar-ho perquè uns quants
pensin diferent”, va dir el batlle. 

NEUS CATALÀ I ANNA BOSCH
Per altra banda, durant la sessió
plenària es va aprovar la proposta
de Mollet en Comú perquè la su-
pervivent del camp nazi Neus Ca-
talà i l’exalcaldessa Anna Bosch tin-
guin un carrer a Mollet. Un pas més
a favor de la memòria històrica.

Els regidors durant la sessió plenària d’aquest dimarts. Foto: @oriolmollet

El límit de velocitat a les rondes
molletanes es debat al Ple 

» Ara Mollet ERC-MES i Ciutadans volen que s’augmenti a 50km/h
» L’equip de govern defensa l’aposta per ser una Ciutat 30

El consistori demana als bancs
que cedeixin pisos buits

HABITATGE4Sembla que Mo-
llet s’està posant les piles en la
lluita per l’habitatge social. En
aquesta línia, la regidoria d’Ha-
bitatge de l’Ajuntament ha enviat
una carta a les entitats bancàries
de la ciutat per demanar-los que
estableixin acords amb el con-
sistori perquè els habitatges que
tenen desocupats es puguin po-
sar a lloguer social.
Segons el consistori, les si-

tuacions d’emergència en matè-
ria d’habitatge s’han incrementat

pels efectes econòmics derivats de
la Covid-19 a la ciutat. En aquest
sentit, la regidora d’Habitatge,
Núria Muñoz, espera “que hi
hagi una resposta positiva per
part dels bancs i dels fons d’in-
versió” i referma el seu compro-
mís per buscar tots els mecanis-
mes i alternatives per aconsegu-
ir lloguers socials a Mollet. “Tre-
ballem incansablement per in-
crementar el parc d’habitatge
assequible i impulsar projectes
cooperatius a la ciutat”, conclou. 

Mollet té molts habitatges buits. Foto: Ajuntament de Mollet 
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Parets

MOCIÓ DE CENSURA4Amb 9
vots a favor (els del PSC i dos de
Sumem Esquerres), 6 en contra
(ERC i Parets per la República) i
una abstenció (Cs), aquest di-
mecres es va aprovar la moció de
censura que ha posat fi al govern
del canvi a Parets liderat pel re-
publicà Jordi Seguer i que ha
tornat a donar l’alcaldia al cap de
llista socialista i exalcalde paretà,
Francesc Juzgado.
Decepció, ressentiment i tra-

ïció són els sentiments que es
van respirar durant la sessió ple-
nària. Una sessió que va comen-
çar amb la sorpresa de l’absència
de Lluís Moreno, regidor de Su-
mem Esquerres que no hi va as-
sistir –l’endemà el partit va ex-
plicar que s'ha vist obligat a re-
nunciar a la seva acta per motius
personals–, i una queixa de la por-
taveu d’ERC, Kènia Domènech, la
qual lamentava que la presidència
del Ple (la regidora de Sumem Es-
querres Rosa Martí) hagués deci-
dit que l’ordre de paraula s’establís

en funció de l’edat, deixant així els
republicans sense possibilitat de
rèplica. “S’ho han fet venir bé
perquè no puguem rebatre i ens
quedem sense saber els motius de
la moció. Això només demostra un
altre cop la covardia d’aquesta
decisió”, deia Domènech.
La portaveu de Parets per la

República, Neus Jordà, va de-
manar disculpes als votants del
govern del canvi. “Hauríem d’ha-
ver vist el que hi havia darrere d’a-
quest pacte amb Sumem Es-
querres. No els preocupaven els
nostres projectes, sinó només el
cartipàs, els sous i quina visibili-
tat tindria la seva portaveu”, va ar-
gumentar, entristida, Jordà, con-
siderant que el que s’estava vivint
dimecres era  un “atemptat con-
tra la democràcia” paretana.

“INCAPACITAT PER GOVERNAR”
Segons la regidora de Sumem
Esquerres Casandra García, la
decisió de trencar l’actual govern
està justificada perquè, en pa-

raules seves, Seguer està “incapa-
citat per governar”. “Nosaltres
vetllem perquè les persones inca-
pacitades per governar no pugu-
in fer mal al nostre poble. Som el
seny i seguirem sent el canvi.
Som la garantia perquè la políti-
ca local no s’utilitzi de trampolí cap
a altres carreres polítiques. Vam

decidir donar l’alcaldia a ERC,
però evidentment això no era un
xec en blanc”, va defensar García.
“Francesc, tot i la moció de

censura ens posarem a la teva dis-
posició i us deixarem la mà este-
sa per seguir treballant en tots
aquells projectes que tinguin in-
teressos públics i no personals”, va

assegurar l’ara ja exalcalde Segu-
er abans de la votació.
Sumem Esquerres, fins ara

soci de govern amb ERC i Parets
per la República, va impulsar
aquesta moció de censura amb el
PSC per forçar el canvi d’executiu
al municipi, que a partir d’ara tor-
na a tenir una alcaldia socialista.

Francesc Juzgado i Casandra García (esquerra) han acabat amb l’alcaldia de Jordi Seguer (dreta). Fotos: Silvia Ferran/Aj.

Condol | El cos de Sergi Mingote ja és a casa
El cos de Sergi Mingote va arribar a l’aeroport del Prat diumenge passat,

després que l’alpinista de Parets perdés la vida fa dues setmanes en 
una greu caiguda al K2 intentant fer realitat els seus somnis.

Juzgado recupera l’alcaldia
» La moció de censura al govern del canvi tira endavant amb els vots del PSC i de Sumem Esquerres

» El socialista agafa de nou la vara fent tàndem amb García, que va titllar Seguer de no saber governar
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Martorelles | Sant Fost

Es treballa per millorar 
i netejar l’entorn del riu Besòs
MARTORELLES4Dimecres de
la setmana passada es van posar
en marxa una sèrie de treballs de
millora, neteja i adequació en el
camí fluvial del Besòs que hi ha
al terme municipal de Martore-
lles. El govern municipal estima
que aquests treballs estaran en-
llestits la setmana que ve.
Aquestes millores mediam-

bientals van començar amb el
desbrossament, manual i amb
tractors, de la gran quantitat de
canyes que hi havia en tot el tram
del camí fluvial. La resta dels tre-

balls seran al terra del camí, ta-
pant els sots que hi ha, i obrint
drenatges per evacuar l’aigua.
Cal considerar que aquesta part
de l’entorn natural de la vila ha
estat força castigada pel pas del
temporal Filomena, fa uns dies.
El regidor de Medi Ambient,

Joan Marc Flores, va dir que
aquests treballs són importants
perquè el Passeig Fluvial s’ha
convertit en un espai lúdic i tam-
bé de pràctica esportiva per a
molts veïns, tant de la vila com
d’altres municipis de la comarca.

CONDOL4La comarca perd una
altra de les seves personalitats
il·lustres. Divendres passat es co-
neixia la mort de l’antropòloga
santfostenca Trina Milan, de 60
anys, víctima d’un càncer contra
el qual lluitava des de feia ga-
irebé dos anys.
Malgrat tenir formació en

aquesta ciència social, en els
darrers anys Milan havia obtin-
gut un enorme reconeixement
per ser una experta en xarxes so-
cials (va cursar un postgrau en
competències digitals) i també
era llicenciada en filologia cata-
lana i ciències de la informació.
Durant la seva trajectòria

professional, Milan va presidir la
Societat de Tecnologia de la In-
formació i el Coneixement de Ca-
talunya (fundada el 2008) i va
ser professora universitària tant
a Catalunya com a l’estranger.
Paral·lelament a aquesta fei-

na com a docent, Milan també
era una divulgadora i col·labo-
rava en diferents mitjans (prin-
cipalment sobre innovació i
qüestions relacionades amb les

TIC), a banda de publicar el seu
propi blog, Platxèria, que ella
mateixa definia com “pensat
per comunicar idees, opinió,
propostes i raons per intercan-
viar amb tot el món”.

MOSTRES DE CONDOL
Les reaccions a aquesta trista no-
tícia no es van fer esperar. Co-
mençant per l’Ajuntament sant-

fostenc (també va pronunciar-se
l’exalcaldessa Montserrat San-
martí) i passant per altres per-
sonalitats de la política com
Carles Puigdemont o l’exconse-
llera de Cultura Mariàngela Vi-
lallonga, companys de professió
i plataformes com l’Amical Wi-
kimedia o la Universitat Oberta
de Catalunya van reivindicar la
figura i la feina de Milan.

Milan lluitava contra un càncer des de l’any 2019. Foto: Vimeo

Sant Fost plora la mort 
de l’antropòloga Trina Milan

Un tram del camí fluvial del Besòs. Foto: Aj. de Martorelles

Societat | Martorelles dona la benvinguda a l’Ona
Amb dies de retard, però dilluns passat l’Ajuntament de Martorelles va
donar la benvinguda a l’Ona Borrisser Roca, la primera martorellesenca

nascuda enguany. L’alcalde va lliurar un obsequi al pare i la mare.
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Montmeló | Montornès

La temporada teatral arrenca
amb l’espectacle ‘Ramon’

MONTMELÓ4La cultura recla-
ma el seu espai malgrat la pan-
dèmia. Montmeló arrenca demà
a les sis de la tarda la tempora-
da teatral a la Sala Polivalent,
amb la representació de l’es-
pectacle Ramon, una obra que
estava prevista el mes d’octubre
i que es va ajornar. 
Es tracta d’una tragicomèdia

generacional, que reflexiona so-
bre la por al compromís i la
sensació d’eterna joventut, sen-
sacions amb les que viuen gran

part de la generació dels nascuts
a la dècada de 1980.
Es tracta d’una proposta de la

Companyia Eòlia, en col·labora-
ció amb Mar Monegal i Francesc
Ferrer. Les entrades per a l’es-
pectacle es poden adquirir per 12
euros, tot i que els veïns que tin-
guin el Carnet Jove o el Carnet de
la biblioteca les poden comprar
per nou euros. També tindran
descompte els menors d’edat,
que només hauran de pagar set
euros per l’entrada.

SOCIETAT4La feina d’entitats i
grups de veïns, conegudes com
xarxes de suport mutu, va ser
molt important en els primers
mesos de la pandèmia. En el cas
de Montornès va néixer Cui-
dem-nos, que no ha deixat de
treballar tot i que actualment al-
gunes de les feines que va assu-
mir inicialment, com la confec-
ció de mascaretes, ja estan ga-
rantides per part d’altres sectors.
En aquest sentit, a finals de

la setmana passada voluntaris de
la xarxa van lliurar barrets cosits

a casa al personal sanitari que
treballa al Centre d’Atenció Pri-
mària. Igualment, la setmana
passada també van entregar un
total de 229 mascaretes higiè-
niques per al personal docent de

la Llar d’Infants El Lledoner i les
escoles, així com 1.600 masca-
retes FFP2 per als centres edu-
catius que els havia fet arribar la
farmacèutica Towa.

MÉS DE 10 MESOS DE FEINA
El passat 22 de març, des del
perfil de Twitter de l’Ajunta-
ment es va publicar una nota ex-
plicant que havia nascut aques-
ta entitat i que si algú necessita-
va suport o coneixia algú que en

requerís, o si algun veí del poble
volia convertir-se en voluntari de
la xarxa, s’havia habilitat el te-
lèfon 667 947 051, on s’atenen
trucades i també missatges de
WhatsApp.
D’aleshores ençà, els volun-

taris de la xarxa han posat el seu
granet de sorra per ajudar a
combatre la pandèmia. De mo-
ment, són més de 10 mesos de
feina, que no sembla que s’hagi
d’aturar de forma imminent.

La xarxa veïnal continua treballant. Foto: Aj. de Montornès

Solidaritat que no s’atura:
Cuidem-nos Montornès

La Sala Polivalent és un epicentre cultural. Foto: Aj. de Montmeló

Montornès |Donen els premis a l’excel·lència acadèmica
La Junta de Govern Local ha aprovat el lliurament dels premis d’excel·lència 
acadèmica corresponents al curs 2019-20, el primer marcat per la pandèmia.
En total, s’han de repartir 3.600 euros entre els alumnes amb millors notes.

La xarxa treballa 
i busca voluntaris 
a través del telèfon
mòbil 667 947 051
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La Llagosta |Santa Perpètua

Santa Perpètua també
reinventa el Carnestoltes

SOCIETAT4El coronavirus està
obligant a repensar i reinventar
molts aspectes del nostre dia a
dia i el Carnestoltes no serà una
excepció. Per això, l’Ajuntament
de Santa Perpètua ha anunciat ja
que organitzarà un concurs fo-
togràfic per engrescar els veïns
i convidar-los a disfressar-se i
compartir les seves disfresses.
Aquest concurs estarà obert

durant tres dies, entre el 13 i el
15 de febrer, tot i que tothom que
vulgui ja s’hi pot inscriure om-

plint un formulari que es pot tro-
bar al portal web municipal. En
aquest formulari cal indicar en
quina categoria (infantil indivi-
dual, adult individual, família,
grupal infantil i grupal adults) es
vol participar i adjuntar la foto-
grafia, que ha d’estar en format
.jpeg i ser original i inèdita.
Uns 10 dies després, el 26 de

febrer, es donaran a conèixer els
vencedors de cadascuna de les
cinc categories, a través d’una
notícia a l’Informatiu.

LA LLAGOSTA4La plataforma
Fem Vallès ha alçat la veu per re-
ivindicar, de nou, la construcció
de l’estació intermodal de la
Llagosta. Aquest clam arriba
mesos després del primer pas
clau cap a la infraestructura, a
mitjans d’octubre de l’any passat,
quan es va signar el protocol en-
tre el govern espanyol, la Gene-
ralitat i el Port de Barcelona i que
el mes passat, en el marc de l’a-
provació dels pressupostos ge-
nerals de l’Wstat d’enguany, hi
hagi contemplada una partida de
tres milions d’euros per a la
seva construcció.

Segons Fem Vallès, en de-
claracions a Vallès Visió, aques-
ta infraestructura podria ser una
realitat en un termini de dos

anys si s’augmenta la inversió de
les autoritats espanyoles (tant el
govern central com Adif) fins als
10 milions d’euros.
En aquest sentit, però, des de

Fem Vallès apunten que aques-
ta inversió es recuperaria ràpi-
dament (gràcies a tota l’activitat
econòmica que es generaria al
voltant de la infraestructura) i
que això beneficiaria enorme-
ment el teixit empresarial d’a-
questa zona de la comarca.

Sigui com sigui, la platafor-
ma ha demanat també ser un
dels agents que juguin un paper
actiu en la gestió de la infraes-
tructura com fan altres conglo-
merats d’empreses i agents eco-
nòmics a altres països d’Euro-
pa i ha recordat que d’aquí a
nou anys, per normativa de la
Unió Europea, el 30% de les
mercaderies que es transportin
pel continent hauran d’anar
circulant en tren.

L’actual estació de mercaderies de la Llagosta. Foto: Aj. de la Llagosta

Fem Vallès pressiona 
per l’estació intermodal

El Carnestoltes no serà com els d’anys anteriors. Foto: Aj. de Santa Perpètua

La Llagosta | Protesta de l’esport local
Dissabte passat clubs i esportistes llagostencs van protestar al
carrer per les restriccions sanitàries que els impedeixen tenir
un funcionament normal. L’alcalde va sumar-se a la protesta.

El govern espanyol 
té previst invertir-hi 
3 milions, però l’entitat
creu que en caldran 10



29 de gener del 2021

| 18

líniavallès.cat

Comarca

LLENGUA4La Plataforma per la
Llengua ha publicat, aquesta
setmana, els resultats de l’En-
questa d’usos lingüístics de la po-
blació corresponents al 2018.
Les dades més cridaneres són

que gairebé el 80% dels adults de
la comarca fa servir el català en al-
gun moment del dia i més de la
meitat (54%) ho fa habitualment.
L’ús de la llengua catalana a la co-
marca també és superior a la
mitjana metropolitana.

El 80% dels adults
de la comarca 
fa servir el català

SUCCESSOS4L’Audiència Pro-
vincial de Barcelona jutjarà, di-
vendres de la setmana que ve, un
home per un delicte de tràfic de
cocaïna. L’acusat hauria portat la
droga des dels Estats Units fins
a la comarca (en concret, a la
zona del Baix Vallès) amagada en
pots de xampú que guardava al
seu equipatge. En total, el valor
de la droga que li van intercep-
tar fa unes setmanes superava els
6.000 euros.

Jutjat per portar
cocaïna amagada
en pots de xampú

LA GARRIGA4Enguany, la Gar-
riga ha volgut centrar les activi-
tats de commemoració del bom-
bardeig que la vila va patir du-
rant la Guerra Civil en el llegat
i les històries del nostre entorn
que les vinculen amb els fets de
82 anys enrere.
Aquest conjunt d’activitats

relacionades amb la memòria
històrica del poble s’allargaran
fins aquest diumenge.

Activitats 
per recordar 
el bombardeig

CANOVELLES4A principis d’a-
questa setmana, l’Ajuntament
de Canovelles va anunciar que
posava en marxa una sèrie de
millores al pavelló Tagamanent.
D’aquesta manera, en els

pròxims sis mesos es reformaran
i milloran els accessos, es can-
viaran les instal·lacions d’aigua
i de calefacció i també es canviarà
el paviment de la pista. La in-
versió total de les obres supera
els 580.000 euros.

Obres de millora
al pavelló
Tagamanent

FEINA4Una de les derivades
de l’aplicació del Pla de Xoc de
les Franqueses és la reactivació
dels plans d’ocupació munici-
pals, que durant el 2020 van fer
que 69 veïns fossin contractats
en diferents llocs de feina.
Enguany seguiran actius tres

programes d'experimentació la-
boral de treball en el manteni-
ment de parcs i jardins, suport a
transformacions urbanístiques i
tasques de dinamització.

Les Franqueses
reactiva els seus
plans d’ocupació

SALUT4Coincidint amb l’inici
del segon trimestre del curs es-
colar, l’Ajuntament de Caldes
ha impulsat un cribratge massiu
entre el personal docent i la res-
ta del personal que treballa a les
escoles de la vila.
En total es van fer proves

PCR ells mateixos (autopresa) un
total de 318 professionals de les
escoles bressol, escoles instituts
i escoles d’adults calderines.

Cribratges
massius a les
escoles de Caldes

OCI4El Vallès té una enorme
quantitat de paisatges, parat-
ges i espais que es poden recór-
rer i gaudir en bicicleta i, per
això, el Servei de Turisme del
Consell Comarcal vol potenciar
aquesta mena de turisme. De fet,
la setmana passada va mantenir
diferents reunions amb entitats
que promouen una mobilitat
sostenible amb bicicleta.
Els responsables van escoltar

les propostes que des de Grano-
llers Pedala, Mollet Pedala, la Co-
ordinadora per la Salvaguarda
dels espais Naturals del Mont-
seny i l'Associació per a la De-

fensa del Corredor Montnegre i
Baix Montseny, entre altres, els
van fer arribar. Les entitats van
incidir en necessitats com la de
crear una xarxa interurbana de

camins segurs (especialment
important per als pobles que
no tinguin estació de tren), tot i
que també es va apuntar que cal
tenir un correcte manteniment
dels espais naturals (amb algun
organisme que vetlli per garan-
tir-ho) i que també es tingui
cura de la flora i la fauna que hi
ha als camins.
El conseller de Turisme, Àlex

Valiente, considera que “el ci-
cloturisme és un element de

gran rellevància per a la co-
marca i pot ser un punt fort per
ajudar a la recuperació del sec-
tor”, una posició compartida
amb els hotelers de la comarca,
que veuen el cicloturisme com
una oportunitat per als seus
negocis.
La reunió també va servir per

presentar a les entitats la nova
pàgina web de Turisme Vallès,
que encara la recta final de la
seva remodelació.

La comarca té moltes vies ciclables. Foto: Wikiloc

L’atractiu de la bici: 
una aposta pel cicloturisme

Visibilitat per als polígons
amb un vídeo i un tríptic

ECONOMIA4Els polígons in-
dustrials, com tots els sectors de
l’economia, estan patint de va-
lent les conseqüències del coro-
navirus. Per promocionar-los i
donar visibilitat a la feina que
fan, des del Consell Comarcal
s’ha publicat un vídeo i s’ha edi-
tat un tríptic informatiu en ca-
talà, castellà, anglès i francès.
Aquesta acció s’emmarca en

la campanya de difusió del por-
tal web poligons.vallesorien-

tal.cat, que es va posar en mar-
xa el mes de novembre de l’any
passat i que, segons expliquen
des del Consell Comarcal, ha
rebut unes 800 visites.
En aquest lloc web hi ha

agrupades les gairebé 4.000
empreses presents en els 127
polígons industrials de la co-
marca i es detalla a quin sector
es dediquen, de la mateixa ma-
nera que s’indica el contacte i el
lloc on treballen.Foto: YouTube

Societat | Multes per saltar-se el confinament i anar al Montseny
Tot i que des de fa setmanes està vigent un confinament municipal, durant el passat cap de
setmana van tornar a multar veïns d’altres municipis al parc del Montseny. De fet, de cara a
demà i diumenge es reforçarà la presència policial i d’Agents Rurals als diferents accessos.

Diferents entitats
ciclistes de la comarca
van fer propostes 
al Consell Comarcal
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L’inici del 2021 en la Segona Di-
visió de futbol sala femení està
sent força accidentat per culpa
del coronavirus, fins al punt que
tant el CD la Concòrdia com el
CN Caldes han pogut jugar fins
ara només una de les tres jorna-
des de l’any (la del segon cap de
setmana d’aquest mes). 
Els positius per coronavirus

han estat la causa d’aquestes al-
teracions al calendari previst ini-
cialment (de fet, l’equip de la Lla-
gosta ja s’ha hagut de confinar en
dues ocasions en aquest tram de
la temporada 2020-21).
Si no hi ha cap més contra-

temps sanitari, les llagostenques
(líders de la lliga amb 20 punts)
jugaran demà a dos quarts de sis
de la tarda a casa contra l’AECS
de l’Hospitalet (que no guanya a

la lliga des del dia 14 de novem-
bre de l’any passat). 
Per la seva banda, les calde-

rines tornaran a competir també
demà a les quatre de la tarda,
quan jugaran a Es Mercadal
(Menorca) contra el cuer de la ca-
tegoria, l’FS Atlético Mercadal,
que ha perdut tots els partits
disputats fins ara.
De fet, un dels dos partits que

els equips han deixat de jugar ha
estat el derbi que s’hauria d’ha-
ver disputat al Bugarai diumen-
ge passat, per al qual els dos con-
junts vallesans estan pendents
que la Federació Espanyola de
Futbol fixi una nova data. Els al-
tres partits que s’han de recupe-
rar són contra l’Aliança Mataró
(per al CD la Concòrdia) i contra
l’AECS (per al CN Caldes).

Les llagostenques ja s’han hagut de confinar dos cops. Foto: CDLC

Concòrdia i Caldes es posen 
en marxa després dels positius

» Els equips només han jugat una jornada en el que va d’any
» Un dels partits ajornats va ser el derbi de la setmana passada

El BM Granollers vol segellar
el pas als quarts de la Copa

Després de guanyar per
un clar 28-38 dilluns
passat a la pista de l’U-
neatlántico Pereda, el

Balonmano Granollers de Ro-
bert Cuesta buscarà demà segellar
la classificació per als quarts de fi-
nal de la Copa de la Reina.
Les granollerines van veure

com l’equip de Santander (pe-
núltim al seu grup de la Liga
Iberdrola) començava amb for-
ça en els primers 10 minuts de
partit, però a partir d’aquest
punt van dominar de forma cla-
ra. Tot i que al descans només

guanyaven per dos (15-17), una
excel·lent segona part en l’aspecte
ofensiu va deixar l’eliminatòria
copera gairebé resolta.

TORNA L’ASOBAL
El BMG jugarà un nou partit de
lliga dimecres que ve a la pista del
BM Elche, però aquest no serà
l’únic compromís de lliga per
als sèniors del club. I és que di-
marts que ve (dos dies després
que s’acabi el Mundial d’Egipte)
tornarà a posar-se en marxa l’A-
SOBAL, amb el Granollers rebent
la visita del BM Benidorm.

El CB Lliçà d’Amunt busca
trencar la mala dinàmica

BÀSQUET4Trencar la mala di-
nàmica contra un equip que ara
mateix és rival directe. El Club
Bàsquet Lliçà d’Amunt serà l’únic
equip de la comarca de l’EBA que
jugarà, demà contra el Palma.
També estava previst que ju-

gués el CB Granollers, que havia
de visitar la UE Mataró, però di-
marts es va anunciar l’ajorna-
ment del partit, ja que els de la ca-
pital del Maresme han de complir
una quarantena, de manera que
el matx s’ha mogut al 10 de febrer.
El CB Mollet, per la seva banda,
no havia de jugar, ja que l’únic

partit de la primera volta que li
queda pendent és contra el Quart,
que es jugarà el 6 de març.

LA COPA CATALUNYA, EL MARÇ
Per altra banda, recentment tam-
bé s’ha conegut que la Copa Ca-
talunya arrencarà a principis de
març, després que la Federació
Espanyola (FEB) li hagi donat ca-
ràcter de competició estatal.
El filial del CB Mollet forma-

rà part del grup 4 de la Copa Ca-
talunya masculina, mentre que el
sènior femení del CB Granollers
és al grup 1A de la categoria.

La 22a Cursa de Sant Vicenç
se celebra de forma virtual

ATLETISME4Des de dilluns i
fins demà passat s’està dispu-
tant la Cursa de Sant Vicenç,
que enguany arriba a la seva 22a
edició. El Club Atlètic Mollet ha
volgut fer un esforç per mante-
nir la tradicional cursa en honor
del patró de la ciutat, que se ce-
lebra cada any en el marc de la
Festa Major d’Hivern, i per això
conjuntament amb l’Ajunta-
ment ha optat per tirar-la en-
davant de forma virtual.

Els participants, doncs, poden
completar els 10 quilòmetres a
peu en el moment que vulguin de
la setmana, però han d’estar re-
gistrats a la plataforma VRace
(que ja s’ha utilitzat en altres
curses), amb el mòbil o el rellot-
ge esportiu sincronitzats.
La setmana passada els or-

ganitzadors van aconsellar apro-
fitar espais com Gallecs per cór-
rer, obeint sempre les restriccions
i el confinament municipal.

Les granollerines defensaran una diferència de 10 gols. Foto: BMG

El dia de la presentació. Foto: CAM

Waterpolo |Victòria de prestigi del CNG a Saragossa
13-16 a la piscina de l’Helios. El CN Granollers va començar la segona volta

amb aquest magnífic resultat dissabte passat. El pròxim repte que afrontaran
els de Tomas Bruder serà el 6 de febrer contra el Concepción Ciudad Lineal.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

| 20

Esports
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El relat de les supervivents de la violèn-
cia sexual a la guerra dels Balcans entra
en diàleg amb una autoficció de la dra-
maturga Anna Maria Ricart Codina i l’e-
quip de Cultura i Conflicte. Ja han pas-
sat 25 anys des de la fi d’aquella guerra,
però ha acabat també per a les super-
vivents i els fills nascuts de les violacions?

A la Sala Petita del TNC.

Teatre

Encara hi ha algú al bosc
Anna Maria Ricart

El cantant Dani Poveda va presentar fa uns
mesos el seu nou projecte musical, La-
vanda, i ara n’ha estrenat el primer àlbum:
Llinatge del desig (Vida Records). El músic
vilanoví ha explicat en una entrevista a
l’ACN que, en aquest disc, ha trencat
amb la part més lluminosa del pop per en-
dinsar-se en sons “més sofisticats”, en
part gràcies al productor Jordi Casadesús.

Música

En Dave (Dave Johns) i la Fern (Alison
Steadman) són dos desconeguts d’edat
avançada que han patit força a la vida.
Un dia, es coneixeran passejant els seus
gossos i, al llarg de 23 passejos, sorgirà
l’amor entre ells. Però tots dos guarda-
ran secrets a l’altre i aquesta manca
d’honestedat podrà posar en perill la
seva història.

Pelis i sèries

23 paseos
Paul Morrison

Llinatge del desig
Lavanda

La mandra
L’exposició ‘Sooooo lazy. Elogi del malbaratament’, comis-

sariada per Beatriz Escudero i Francesco Giaveri i
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, reflexiona sobre la

mandra i les “pèrdues” de temps. La mostra es basa en
afirmacions com aquesta de Mladen Stilinović a Praise of
laziness: “No hi ha art sense mandra”. Es tracta de conside-

rar la mandra no des d’un punt de vista ètic, en què és
mal vista, sinó sota el prisma de la teoria econòmica i dels

esdeveniments recents, com aquesta pandèmia que ha
obligat a desaccelerar forçosament el sistema.

B I L L I E  E I L I S H

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de rècord
Va guanyar cinc premis Grammy amb 18 anys

Famosos

Una cançó amb Rosalía
Han publicat el tema ‘Lo vas a olvidar’ per a la sèrie ‘Euphoria’

Una mica de tot
En general ha agradat molt, però hi ha qui s’esperava més

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Pepa Aguar el seu debut literari li ha
valgut el Premi Joanot Martorell 2020. El
que em queda de tu és una novel·la pu-
nyent que parla de dones –de filles,
mares i àvies– i d’una malaltia cruel
que condemna, sense remei, a l’oblit.
Però, en aquest procés de pèrdua, hi ha
espai també per a la litúrgia del record,
amb noms, cossos i llum.

Llibres

El que em queda de tu
Pepa Aguar

| The Medium
The Medium és un nou videojoc de terror i acció en tercera

persona. L’ha creat Bloober Team per a Xbox Series S i X i PC.
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Quan Rosalía va penjar una foto amb Billie Eilish
(Los Angeles, 2001), ara fa prop de dos anys, els

milions de fans que apleguen entre les dues van
embogir. Els seus seguidors sabien que allò no-

més podia significar una cosa: una col·labora-
ció. El que no sabien és que haurien d’esperar
tant per veure’n el resultat. Aquest gener, per

fi, han publicat Lo vas a olvidar, el tema princi-
pal de la segona temporada de la sèrie

d’HBO Euphoria. En aquesta cançó, la
jove estrella californiana s’ha atrevit

amb el castellà i l’aposta li ha sortit bé:
en cinc dies, el videoclip ja va camí
dels 30 milions de visualitzacions a

YouTube. I no és d’estranyar, tenint en
compte les xifres i l’èxit que ha acon-

seguit la cantant amb només 19 anys.
Recordem que es va embutxacar cinc

premis Grammy a la gala de 2020.

QUI ÉS?
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CONDICIÓ FÍSICA

Escalfar abans de començar l’exercici físic és vital: 
no només prevé lesions, també millora el rendiment 

REFREDAMENT

ESCALFAMENT

NUTRICIÓ

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

i SALUT

T’has proposat que aquest any –i aquest cop va de debò–
faràs esport. És cert que les setmanes van passant i enca-
ra no has trobat el moment de posar-t’hi, però tens clar

que d’enguany no passa. És, sens dubte, una molt bona decisió,
però has de tenir en compte que, si el teu cos no està acostumat
a fer exercici, el risc de lesions s’incrementa considerablement. 

“La condició física és bàsica. En cas que aquesta sigui pobra,
hi ha més tendència a la lesió. És important que l’adquisició d’a-
questa condició sigui gràcies a un entrenament gradualment
progressiu”. Ho diu la doctora Eva Ferrer Vidal-Barraquer, experta
en medicina de l’esport, en un article publicat a Faros, una plata-
forma digital de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En el
mateix text, ofereix uns consells per evitar lesions esportives que
ha de seguir tothom, sigui quin sigui el seu nivell físic. La primera
clau és l’escalfament, que no només prevé lesions, sinó que tam-
bé millora el rendiment. També és important el refredament, és a
dir, reduir progressivament la durada o intensitat de l’exercici al
final de la sessió. Per últim, la doctora recorda que tot plegat ha
d’anar acompanyat d’una nutrició correcta.

Evitar lesions mentre fas esport

Has de saber quina és la teva condició física i mirar 
de millorar-la de forma gradual i progressiva

Les claus

També és important reduir progressivament la 
durada o intensitat de l’exercici al final de la sessió

Tot plegat ha d’anar acompanyat d’una nutrició correcta per 
controlar factors de risc com el sobrepès o la deshidratació
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