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No és novetat: les dones ho tenen
més difícil que els homes en el món
laboral. Registren taxes d'atur més
altes, salaris més baixos i tenen me-
nys projecció professional. A més,
a tot això cal afegir que una vega-
da arriben a casa, la feina per a
moltes d'elles encara no ha acabat.
Com si es tractés d'una segona ocu-
pació, s'han d'encarregar de com-
prar, netejar o cuidar les criatures.

Així ho confirma amb xifres un
estudi publicat pel Consell Comar-
cal el passat gener. Al mateix temps,
l’informe assenyala que a conse-
qüència de la crisi de la Covid-19, el
risc de les dones de viure en situa-
ció de precarietat per la manca
d'expectatives laborals ha crescut.

“La pandèmia ha tocat sectors
concrets on la feina de les dones és
més present, com la venda al de-
tall”, remarca la investigació del
Consell.

MENYS FEINA I MENYS SALARI
El 2010, just en els anys centrals de
la crisi econòmica, l'atur d'homes
i dones a la comarca era pràctica-
ment el mateix i sumava una mica
més de 32.500 persones. Malgrat
això, quan la recuperació econò-
mica va començar a intuir-se, es va
produir un canvi significatiu en el
mercat laboral. L'any 2013 l'atur fe-
mení se situava lleugerament per
sobre de l'atur masculí i des d’a-
leshores la distància no ha fet més
que créixer. Avui dia, mentre un
16,3% de les dones vallesanes en
edat laboral no tenen feina, en el cas
dels homes aquesta xifra se situa en
el 10,4%. Pel que fa a la població

d'entre 55 i 65 anys, aquests nú-
meros són encara pitjors. Més d'u-
na de cada quatre dones d'aques-
ta edat ha estat expulsada del mer-
cat laboral, mentre que en els ho-
mes la taxa d'atur en aquest mo-
ment vital supera per poc el 16%.

En paraules de la diputada al
Congrés per En Comú Podem,
Aina Vidal, pronunciades en un
acte de Mollet en Comú recent-
ment, aquesta situació es produ-
eix perquè “la precarietat sempre
afecta les mateixes persones: do-
nes, joves i persones estrangeres”.

A més d'això, també cal posar
el focus en la remuneració que
obtenen les dones per la seva fei-
na. Tot i que el Consell Comarcal
no té dades concretes al respec-
te, a Catalunya, segons càlculs de
l'Institut Nacional d’Estadística,
les dones cobren un 23% menys
que els homes. Així, si el sou fe-
mení mitjà és de 21.801 euros l'a-
ny, en els homes aquesta xifra se
situa en els 28.323 euros. 

Per a la regidora d'Igualtat de
Granollers,  Maria del Mar Sánc-
hez (PSC), “com més s'allarga la
trajectòria laboral, més gran és la
bretxa salarial”. La socialista
considera que això succeeix per-
què la maternitat està “molt pe-
nalitzada” i afegeix que no deixa
de ser sorprenent que les dones,
tot i que tenen “més estudis i mi-
llors notes, no tinguin presència
en llocs directius”.

DOBLE FEINA 
“El treball de cures i d'atenció a les
persones en situació de depen-
dència no ha estat prou assumit
pels homes”, explica de forma
contundent l'informe del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental.
Altre cop, l'ens territorial no té da-
des concretes i es remunta als nú-
meros aportats per la Generalitat
de Catalunya en l'enquesta de
l'ús del temps de 2011. 

Un 79% dels homes afirmen
que dediquen temps a la casa,
mentre que en el cas de les dones
el percentatge és del 91%. L’en-
questa afegeix que la diferència
més important es denota en la
quantitat de temps que uns i al-
tres passen amb familiars o en
tasques domèstiques. Elles hi
dediquen una mitjana de 4 hores
i 14 minuts al dia i ells només 2
hores i 35 minuts.

Desigualtat en femení
» L’atur de les dones al Vallès Oriental és del 16%, sis punts per sobre de la desocupació masculina

» Els homes dediquen gairebé dues hores menys al dia que elles a tasques de cures de la llar 

La bretxa salarial és un problema social que segueix existint. Foto: Pexels

Mentre el 15% dels
homes de 55 a 65 anys
està a l’atur, en les dones
la xifra és del 27%

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

No hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil sa-

ber exactament quin serà el ritme de vacunació dels prò-
xims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al con-
junt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per man-
ca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.

Hi ha països que sembla que han negociat amb les
empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Sal-
vador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’a-
caba de sortir, tingui més capacitat de vacunació re-
presenta un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els eurò-
crates és el potencial efecte de contagi del Brexit en al-
tres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracas-
sos europeus, es llegiran en aquesta clau.

Però la lentitud en el proveïment de les vacunes
també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconse-
guit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes de-
sigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests me-
sos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’a-
llargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.

Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalu-
nya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’ante-
rior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.

Tot això està deixant darrere seu un panorama so-
cial desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mu-
llat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la co-
operativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000  persones  més  a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegei-
xen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandè-
mia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobre-
sa severa i moltes afronten problemes greus relacio-
nats amb l’habitatge.

Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobre-
tot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior cri-
si en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van pa-
tir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les ren-
des altes hi van passar més de puntetes i se’n van re-
cuperar aviat. 

Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid-
19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el ca-
talà i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que dei-
xarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir. 

Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,
a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, en-
tre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap al-
tre projecte de futur. 

Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar
la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tor-
nem a ser els campions europeus en atur i empobri-
ment? Aquest hauria de ser el paper dels fons euro-
peus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralis-
me polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes po-
ques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

per Jordi Muñoz

La vacuna social
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El director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya

qualifica de “corrupció”
les vacunacions irregulars dels que
s’han injectat la vacuna fora de llista.
“No poden quedar sense resposta pe-
nal o administrativa”, diu. Antifrau re-
clama un protocol sobre “què fer si so-
bren dosis o algú no es presenta”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Piqué ha fet 34 anys,
Messi els fa al juny i

Guardiola n’ha fet 50. El
pas del temps m’està colpejant a la cara
com si fos tramuntana. Hem perdut
molts anys de guanyar-ho tot tenint
gent amb un talent descomunal. Així és
el poble català, gent amb talent go-
vernada per mediocres.

@andreuginola

Lo peor de esta situa-
ción es que las opcio-

nes de ocio y disfrute
son prácticamente nulas, pero sin em-
bargo las obligaciones y el rendimiento
tenemos que mantenerlo al mismo
nivel que antes de la pandemia. Tra-
bajar y estudiar, pero sin despejarnos
después. Normal tanta depresión.

He de mirar el debat al
canal 24h, perquè a les

Illes no s’emet a La 1. El
presentador diu que ho han de fer en
castellà “para que lo entiendan en el
resto de España”. Aquí estic, a Menor-
ca, “en el resto de España”, sense poder
veure’l en la llengua dels menorquins.
#DebateCATrtve.

@carmerocasegui@psisuki@andreajvilloria
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A les xarxes

@Marta_Ramon: El Comitè d’Empresa
del Barça es planteja demanar una inves-
tigació interna per esbrinar com va arribar
el contracte de Messi al diari El Mundo.

@albertmercade: Acaba el tercer dia de
campanya [31-01-2021] i hi ha partits que
encara no han fet públic el seu programa
electoral.

#LaCampanyaEnMarxa

@324cat: L’atur a Catalunya s’acosta al 14%.
La Covid ha afegit 132.000 persones a una
xifra que ja supera el mig milió i que la lleu
recuperació de final d’any no ha compensat.

#L’AturDisparat #ElSouDeMessi

El futur correcà de Can Borrell 
de Mollet ja té detractors1

2
L’atractiu de la bici: 
una aposta pel cicloturisme

El miratge de Canovelles: 
una sala de festes acull joves sense llar

El CB Lliçà d’Amunt busca 
trencar la mala dinàmica

El Baix Vallès posa deures 
de salut al pròxim Govern

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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Gràcies, Parets
per Jordi Seguer, exalcalde de Parets

El 15 de juny de 2019,
vaig prometre el càrrec
d’alcalde de Parets del

Vallès amb la voluntat de servir
a tots els veïns del municipi. Vo-
lia ser alcalde de tots i totes i
m’he esforçat per aconseguir-
ho, amb encerts i també amb
errors. Des d’aleshores, m’he
dedicat a treballar pel meu po-
ble incansablement, buscant
els consensos necessaris i l’in-
terès general de la població,
fugint dels interessos perso-
nals i de les velles polítiques
opaques de sempre.

Vull agrair immensament
a tota la població de Parets que
m’ha donat una oportunitat,
malgrat que no confiava en ex-
cés amb la coalició de govern
que vam formar després del
pacte del govern plural. També
vull demanar disculpes si en al-
guna d’aquestes accions de go-
vern no hem estat encertats.
Treballar, treballar intensa-
ment i prendre decisions tam-
bé comporta cometre errades.

Em quedo, sens dubte, amb
les nombroses mostres de su-
port i agraïment de tants i tants
veïns que aquests dies han re-
marcat la transformació duta a
terme a l’Ajuntament i el can-
vi en les maneres de fer políti-
ca del nou govern plural, en tan
poc temps. 

Sabem que, en el joc de la
política, les mocions de censu-
ra són eines legítimes que s’u-
tilitzen per forçar canvis de go-
vern. Ara bé, presentar una
moció en plena pandèmia de la
Covid-19 contra el govern del
qual es forma part és una acti-

tud clarament irresponsable.
En un moment històric on les
forces polítiques hem de su-
mar esforços, veiem com al-
tres amb interessos que avui
dia desconeixem, aposten per
trencar el govern del canvi i
per capgirar el model de go-
vernança al municipi.

Com a alcalde, em sento
molt orgullós de tota la gestió
de cadascuna de les regidories
de les tres forces polítiques.
Un govern que ha governat i

que ha estat a l’altura del mo-
ment històric. Al costat tam-
bé de la defensa dels drets i lli-
bertats i dels nostres veïns re-
presaliats, com en Jordi Tu-
rull, en David i l’Alvaro. 

Un govern que ha estat
molt humà, que ha trepitjat el
carrer, que ha escoltat la gent
i que mai ha marcat distàncies
amb la ciutadania.

També el meu reconeixe-
ment cap a tota la plantilla de
treballadors i treballadores
de l’Ajuntament. Sense vos-
altres, el canvi tranquil no
hauria estat possible, gràcies
per posar-hi les ganes i l’em-

penta necessària, gràcies per
treballar tan a fons i per haver
demostrat que tenim una
plantilla de primera en un
Ajuntament de primera.

A partir d’ara continuarem
treballant des de l’oposició, de
manera constructiva, per por-
tar a la pràctica tots aquells
projectes que deixem embas-
tats en cada regidoria i que re-
clamarem la seva execució.

Plego d’alcalde, però con-
tinuaré com a regidor, i ho
faig amb el mateix patrimoni
amb el qual em vaig incorpo-
rar, amb moltes hores de ser-
vei públic i amb el convenci-
ment que, quan treballes a
gust per servir al teu poble, els
sacrificis que has de fer valen
la pena.

Des de ja mateix treballa-
rem incansablement per tor-
nar amb més força el 2023. I
per portar a la pràctica un
canvi nítid a l’Ajuntament,
amb Parets de vidre com hem
fet fins ara, amb coherència i
eficàcia, que respongui a l’in-
terès general i que s’allunyi
dels interessos particulars i
dels protagonismes. 

“Ens aixecarem i ho tor-
narem a fer d’aquí a dos anys,
no us càpiga cap dubte. El
camí per guanyar no és lluitar,
qualsevol conflicte es resol
amb respecte, amb tolerància
i amb diàleg”.

Demano disculpes 
si en alguna acció 
no hem encertat

Els semàfors

L’Ajuntament de Mollet reivindica
que aposta pel benestar animal i
ha anunciat un nou correcà a Can
Borrell, però entitats com Espai
Gos creuen que abans caldria

arreglar els quatre que ja hi ha a
la ciutat perquè estan en un 

estat "deplorable".
pàgina 15Aj. de Mollet

Tots els partits representats al
Ple van votar per dotar amb

40.000 euros els pressupostos
participatius d’aquest 2021.
Com a novetat, es contempla
l’opció de presentar projectes
no lligats a inversions, sinó

també a activitats de tot tipus.
pàgina 18Aj. de la Llagosta

El santfostenc va debutar,
dimarts passat, amb la selecció
espanyola absoluta de futbol

sala. El pivot del Betis no
oblidarà la seva estrena, ja 

que a més va marcar un dels
gols del triomf del combinat

espanyol contra Eslovènia (3-1).
pàgina 21Eric Pérez
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Mirada pròpia

Aquesta no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turis-
me, com tants altres àmbits, s’ha vist espe-
cialment afectat per una paràlisi sense pre-

cedents provocada per l’emergència sanitària de la Co-
vid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha com-
portat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacio-
nal calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.

Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per
al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben va-
lorats i amb un índex de deman-
da òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard). 

Ara, per motius de força ma-
jor, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’em-
preses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barce-
lona que volem? 

Els últims anys han sorgit veus extremadament
contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sec-
tor com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turísti-
ques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el verita-
ble perjudici és no tenir turisme. 

Com a sector i com a destinació, tenint en compte
la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

de continuar treballant per una recuperació i consoli-
dació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del tu-
risme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un tu-
risme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.

EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i me-
nys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable. 

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la deman-
da. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç elec-
trònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de desti-
nacions. 

El futur del turisme passa, en aquest moment, per
la supervivència de les empreses, sí, per resistir la cri-
si i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sec-
tor també exigeix impulsar la innovació i la digitalitza-
ció per fer recerca aplicada i per apostar per la forma-
ció i la preparació, no només dels professionals que s’in-
corporaran al sector en un futur, sinó també dels que

ja en formen part. Aquest moment és, també, una opor-
tunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert. 

LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però tam-
bé algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Hau-
rem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, po-
sicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents

activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, plat-
ges...) és clau per fer front a la re-
cuperació. Redimensionar l’ofer-
ta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que re-
quereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobre-
viure, sí, però sense posar en pe-
rill el nostre futur a mitjà i llarg ter-
mini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà. 

La situació de la Covid-19
ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treba-

llem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sec-
tor, implementar mesures i ser, també, flexibles da-
vant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme res-
ponsable i sostenible. 

El turisme aporta valor en termes econòmics i so-
cials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Allò que hem après amb la pandèmia
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NLes millors
perles

Una dona fent aeròbic sense adonar-se que, darrere seu,
s’està produint un cop d’estat. Ha passat a Birmània, 

on una professora d’aeròbic ha captat aquest moment en 
una de les seves classes virtuals, que ja ha fet la volta al món.

L’Audiència de Barcelona jutja l’excapellà de Sant Vicenç
de Castellet per haver casat una dona amb el seu xicot

mort perquè pogués quedar-se amb l’herència. És el
mateix excapellà que és a la presó per estafar àvies.

Una infermera sueca que ha lluitat contra el coronavirus
passarà una setmana sola en una illa mirant pel·lícules. 

Ho podrà fer gràcies al Festival de Cinema de Göteborg, 
que l’ha escollit a ella d’entre 12.000 sol·licitants.

Un robot aspirador fuig d’una casa i deixa els carrers de
Barcelona com una patena. L’escriptor Oriol Canosa va

publicar un vídeo a Twitter on es veia aquesta imatge
sorprenent que, de seguida, va omplir titulars. 

LA FOTOÀlex Recolons / ACN
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El govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En al-
guns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Ca-

suística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llis-
ta sencera.

No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pan-
dèmia, certament. Però mereix ser destacat per no ob-
lidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 su-
posen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fona-
mentals de les persones. En aquest cas el dret a la inti-
mitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domi-
cili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.

No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt
pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne. 

Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de deci-
sions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable pro-
blema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–. 

Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi
front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha pas-
sat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és pro-
tegir la nostra salut col·lectiva.

Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han
estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tan-
quen i, al final del carrer, serà tan gros el problema eco-
nòmic que també impactarà sobre la salut de les persones. 

Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer
un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restricti-
ves i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim mo-
vent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències.  Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme. 

Però les qüestions referides als drets fonamentals de
les persones no han captat cap atenció a l’hora de deci-
dir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gre-
gàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comen-
cen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.

Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre
els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumen-
tar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mi-
rar pels retrovisors, perquè tots els mals que provoca-
ràs seran menors que el que procures evitar.

És un argument difícil de rebatre, certament. Però se-
gueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa ma-
nera malaltís gregarisme de les societats modernes. 

Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar
per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menysprea-
ble. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu re-
sistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, auto-
ritari i dictatorial, el que es declara formalment gua-
nyador en tant que més efectiu per a algunes coses.

No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverar-
se més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Jo-
sep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’ha-
gi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avi-
sats, almenys fem-nos les preguntes.

Sense l’individu 
resistint i mantenint 
el catàleg de drets 

que donen al seu jo més
íntim la capacitat 

d’actuar en llibertat, 
el nostre món passa 
a ser impossible. 
I és el model xinès,

autoritari i dictatorial, 
el que es declara

formalment guanyador 
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“
“

per Josep Martí Blanch

La Covid i la violació dels domicilis
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@CarlWinslou: Se están aprobando y des-
arrollando tantas vacunas del coronavirus
que, de aquí a que llegue el turno de vacu-
narme, seguro que me toca la de Deliplus.

@Modgi: Espanya és un país tan cutre que
els rapers no els foten a la presó per vendre
marihuana, per robar cotxes o per cosir a
trets altres rapers, sinó per cantar.

@AlbertLloreta: Et diuen maleducat i
provincià per parlar la teva llengua per-
què fa massa anys que no et poden pro-
hibir parlar-la.

Flaixos
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Gener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Di-
versos veïns es posen

en contacte amb la Guàrdia Ur-
bana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maqui-
nària. El carrer està impregnat d’u-
na forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels so-
rolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que cal-
culi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establi-
ment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.

Els agents estan marxant des-
prés de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervio-
ses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen intercep-
tar-les i un cop acorralades con-
fessen. Reconeixen que estan cui-
dant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un en-
tramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. 

El 14 de gener, els Mossos
d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de mari-
huana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.

EN AUGE
El 2020, intervencions contra plan-
tacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quo-
tidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no ac-
tuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites planta-
cions, com la que el passat 30 de se-
tembre es va trobar en el soterra-
ni d’una antiga botiga de l’Hospi-
talet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de de-
sembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes. 

Les grans plantacions de ma-
rihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 inves-
tigacions obertes relatives a aques-
ta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nom-
bre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per trà-
fic de marihuana el 2018 es va pas-

sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.  

“Fa tres anys la preocupació
més gran dins del cos eren el ter-
rorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeco-
nomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproxi-
madament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”. 

CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Cata-
lunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per ar-
ribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportu-
nitats de feina en l’economia con-
vencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enor-
mes”, relata Guzmán. 

Aquest canvi de paradigma
ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalu-
nya com “l’horta de la marihuana

d’Europa”. No és exagerat, ja que
les grans plantacions contra les
quals lluita la policia, en la seva ma-
joria estan destinades a abastir el
vell continent. “És un negoci rodó,
ja que un gram de marihuana als
carrers de Barcelona costa al vol-
tant de 5 euros, mentre que a
França en val 10, a Irlanda 16 i a
Finlàndia 23”, expliquen des dels
Mossos. Això ha estat un reclam
per a les màfies de tota Europa i per
als clans locals. La legislació espa-
nyola és ambigua i els delinqüents

Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats 
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona 

i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013

L’any del tràfic 
demarihuana
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n L’Oriol i la Maite (noms ficticis) són
membres d’una associació cannàbica
de Barcelona. Com ells, segons càlculs
de la Federació d’Associacions de Càn-
nabis de Catalunya (CatFac), a tot el
territori hi ha més de 300.000 socis.
“A Barcelona i rodalia les associacions
són més de 200”, expliquen des de la
plataforma Cànnabis Barcelona. Al
centre de la ciutat, la majoria són re-
gentades per holandesos, francesos,
italians i russos, mentre que els clubs
de l’àrea metropolitana i dels barris
més allunyats del centre de la capital
estan dirigits per persones autòctones.

En la primera onada de la pandè-
mia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consu-
midors habituals de marihuana i ales-
hores van haver d’empescar-se siste-
mes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.

A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Du-
rant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihua-
na pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control. 

A Catalunya es pot consumir càn-
nabis, però és il·legal vendre’n o com-
prar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot con-
sumir marihuana, però aquests no te-
nen manera d’aconseguir el producte
legítimament.

Al carrer, la marihuana és més ba-
rata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb produc-
tes sintètics per augmentar-ne la pro-
ducció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis para-
noiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura. 

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerar-
les essencials, el virus i la crisi econò-
mica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre. 

Des de la CatFac posen molt èmfa-
si a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta fede-
ració. Per a ell, si la marihuana es re-
gularitzés, les màfies deixarien de te-
nir el control de la situació.

Consum confinat

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’a-
ny als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Al-
bert Palacios, del sindicat inde-
pendent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no aca-
ba trepitjant la presó”, assevera.

Si en origen les terres tarrago-
nines i gironines eren on es culti-
vava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Bar-
ris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Bar-
ca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i de-
mostra la forta vinculació del ter-
ritori amb el narcotràfic. 

Fins i tot s’han detectat orga-
nitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran es-
cala, el mercat europeu. N’és ex-
emple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’eu-
ros anuals per la venda de mari-
huana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mer-
cat”, detalla Palacios. Aquest ex-
trem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmen-
tat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumpta-
ment va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts. 

EL PITJOR FUTUR POSSIBLE  
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narco-
tràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els fun-
cionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arre-
glar-li la plaça major o el polies-
portiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cul-
tiu de marihuana als afores del po-
ble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha nin-
gú incorruptible”. 

Així mateix, Montolio explica
que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

“És un negoci rodó, 
ja que un gram de
marihuana als carrers
de Barcelona costa 
al voltant de 5 euros,
mentre que a França 
en val 10, a Irlanda 16 
i a Finlàndia 23”

prestacions socials perquè no te-
nen contracte, i a més l’Estat dei-
xa de percebre impostos”. Són di-
ners que perd la sanitat o l’edu-
cació. Segons expliquen els Mos-
sos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi pu-
guin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per por-
tar la droga a Europa”.   

Aquesta implantació del nar-
cotràfic al territori també es co-
mença a veure en el tipus de de-
linqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques pe-
nes de presó que alguns clans es-
tan deixant la venda d’altres dro-
gues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mos-
sos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant An-
dreu de la Barca en què es van de-
tenir 26 persones, els investiga-
dors van constatar que els inte-
grants de l’organització porta-
ven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven re-
llotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual re-
marca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en con-
dicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’ar-
mes en moltes plantacions.  

Palacios afegeix que l’elevat
nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns compa-
nys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mos-
sos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàti-
ca, Palacios es pregunta si no “cal-
dria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ja hi ha immobiliàries
que es dediquen a
buscar edificis perquè
els narcotraficants 
hi puguin instal·lar 
els seus cultius o
concessionaris que els
proveeixen els cotxes”

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre 

i molts d’ells no han tornat a les associacions
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Granollers

Després de més de quatre anys
d'espera, en pocs dies es coneixe-
rà la decisió del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya sobre la
viabilitat del Pla Director Urbanístic
(PDU) del Circuit de Montmeló. 

Tirarà endavant el projecte
com volen la Generalitat i els
ajuntaments de Montmeló, Pa-
rets i Granollers? Es paralitzarà
com pretén la plataforma No ens
vendreu la moto, la CUP o Po-
dem? S'actualitzarà  com dema-
na l'Associació d'Hotels del Vallès
Orientals (HVO)? Tots els esce-
naris són possibles i encara cal-
drà esperar uns dies per saber-ho,
que en comparació amb el temps
que ha transcorregut des que el
Parlament de Catalunya va apro-
var el PDU el 2016 s’entomen
com un lapse de temps ínfim.

PROTESTA A GRANOLLERS
Abans que això passi, aquest di-
mecres 3 de febrer el col·lectiu No
ens vendreu la moto va mobilit-
zar-se a Granollers per expressar
el seu malestar una vegada més.
Va ser una concentració fugaç
que va reunir prop d'una cin-
quantena de persones a l'avingu-
da del Parc, davant d'una sucur-
sal del RACC, una de les empre-
ses impulsores del PDU.

Allà, ja abans que comencés
l'acte, dos agents dels Mossos
d'Esquadra s’hi van personar per
identificar una de les impulsores de
la protesta, Anna Cirera. Va ser ella
mateixa qui va encarregar-se de lle-
gir un manifest de rebuig al PDU.

“El PDU del Circuit de Cata-
lunya planteja un model econò-
mic i territorial que, al nostre en-
tendre, no és sostenible econò-
micament ni ecològicament”, va
assenyalar Cirera. “Perpetua un
model consistent a socialitzar
les pèrdues i privatitzar els be-
neficis, alhora que posa en perill
zones rurals de valor paisatgístic
com el pla de Palou o la serra de
Ponent”, va afegir.

Tot seguit, alguns dels pre-
sents van enganxar adhesius als
vidres de la sucursal del RACC i,
minuts més tard, la convocatòria
va quedar dissolta.

Per la seva banda, Pep Medi-
na, també de la plataforma, va va-
lorar positivament l'acte i va ex-
plicar que era important, “ara
que hi ha eleccions i hi haurà
canvis, seguir pressionant el Go-
vern de Catalunya perquè derogui
aquest PDU”.

Així mateix, Medina va afirmar
que la intenció del col·lectiu amb
aquest tipus de mobilitzacions és
que es produeixi “un canvi en l'o-

pinió pública respecte a les políti-
ques mediambientals i als ma-
croprojectes que obeeixen a inte-
ressos privats i als clàssics plans de
la sociovergència de tota la vida”.

UN SECTOR EN HORES BAIXES
Els partits d'esquerres o els mo-
viments socials no són els únics
que critiquen el PDU. Per a Enric
Gisbert, d’HVO, el macroprojec-
te “ha perdut la seva lògica inicial
i s'ha d'actualitzar perquè el sec-
tor automobilístic ha canviat”.
De fet, considera que cal apostar
per un pla que incentivi la fabri-
cació de vehicles elèctrics i la re-
cerca universitària. “Nosaltres no
diem que no es protegeixin les zo-
nes verdes, però això no ha d'es-
tar barallat amb atraure indústries
de futur”, sentencia.

En línies similars s'expressa-
va durant la concentració Medi-
na, quan va afirmar que “s'hau-
rien de destinar esforços a sectors
amb més valor afegit”. Sens dub-
te, la política territorial produeix
estranyes aliances.

Un moment de la concentració de ‘No ens vendreu la moto’ a Granollers. Foto: A.A.

Compte enrere per a la sentència
final sobre el futur del Circuit

» ‘No ens vendreu la moto’ es mobilitza de nou contra el PDU
» Els hotelers del Vallès Oriental creuen que cal actualitzar el pla 

Eleccions en pandèmia: 
les més estranyes en anys

POLÍTICA4Tot i que Catalunya
s'ha especialitzat a celebrar elec-
cions atípiques en els darrers
anys, les del pròxim 14 de febrer
seran les més estranyes de totes. 

A Granollers, aquesta dife-
rència en relació amb altres co-
micis ja s'està notant. L'Ajunta-
ment ha decidit canviar set
punts de votació habituals per
reduir el risc de contagi. D'a-
questa manera, no estarà obert,
per exemple, l'Institut Marta
Estrada o el Centre de Salut
Mental Benito Menni, i sí que es
podrà exercir el dret a vot a

l'Arxiu Comarcal o al pavelló
Poliesportiu de Can Bassa. 

No és l'única diferència res-
pecte a altres eleccions, ja que des
de divendres 29 de gener els jut-
jats de la ciutat viuen una situació
mai vista: cues de gent que per por
al contagi el 14-F està presentant
al·legacions per no haver de formar
part de les meses electorals. Segons
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, fins aquest dimarts 2 de
febrer s’havien rebut a la demar-
cació de Granollers 1.106 peti-
cions per no ser a les meses. Una
xifra sense precedent.

Mor una veïna de 38 anys en
ser envestida per una moto

El 14-F se celebrarà sota unes condicions inèdites. Foto: Gerard Vilà / ACN

Condol | Adeu a Fermín Gutiérrez, exregidor del PP
La seva vinculació amb el PP va començar als 80, però tot i formar part de les

llistes del partit des del 1987 no va ser fins al 2006 que va ser regidor.  El
2011 va ser cap de llista fins al 2015. Gutiérrez ha mort als 73 anys. 

SUCCESSOS4L'accident va pro-
duir-se la nit del passat dilluns
1 de febrer. Una veïna de Gra-
nollers de 38 anys va morir des-
prés de ser envestida per una
moto de gran cilindrada al car-
rer Ramon Llull a l'altura del car-
rer Ponent. A l'indret en el qual
va ser atropellada no hi havia cap
senyalització de pas de vianants.
Malgrat això, el motorista, un veí
de l'Ametlla del Vallès, circula-
va a una velocitat superior a la
permesa en aquesta via: més
de 30 kilòmetres per hora. Així
ho ha explicat la policia local.

Ràpidament es van activar
els protocols d'emergència i qua-
tre unitats terrestres del Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM)
es van personar al lloc dels fets.
La dona va ser traslladada a
l'Hospital Vall d'Hebron, men-
tre que l'home, també amb feri-
des greus, va ser portat a l'Hos-
pital de Sant Pau.

Els serveis mèdics no van po-
der salvar la vida de la dona, que
moriria hores després de ser in-
gressada. Per la seva banda, el
motorista segueix hospitalitzat
amb un pronòstic greu.

Albert Alexandre
GRANOLLERS
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Mollet

REIVINDICACIÓ4Poc es pensa-
va el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Genera-
litat, Chakir El Homrani, que
després de visitar Mollet el pas-
sat diumenge 31 de gener tor-
naria a casa amb deures i un toc
d'atenció. El polític d'Esquerra
Republicana (ERC) va ser a la
ciutat en un acte de campanya
electoral celebrat a la Rambla i va
ser aquí on la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès i Marea Blanca van
entregar-li un dossier d'una vin-
tena de pàgines, al mateix temps
que li expressaven el malestar al
municipi respecte a la situació de
les residències a Catalunya du-
rant la pandèmia. 

Segons ha explicat Antonio
López, portaveu del col·lectiu, en
aquell dossier hi ha les seves de-
mandes i les diferents accions re-
ivindicatives de la plataforma,
així com les diverses mocions
que han presentat i que han es-

tat aprovades per l'Ajuntament
de Mollet. Es tracta de la de-
manda d'una residència pública
i de la d'un Centre d'Urgències
d’Atenció Primària (CUAP) als
terrenys de la Generalitat on
s'havien d'instal·lar els jutjats de
Mollet. “Vam voler pressionar la
Generalitat perquè s'assegui amb
el govern municipal per parlar
sobre aquests temes que fa
temps que cuegen”, diu López.

Així mateix, la plataforma està
pressionant els partits munici-
pals. “Hem tingut reunions amb
ERC i Mollet en Comú, però
encara no hem pogut parlar amb
el PSC i Podem”. 

“El conseller va estar recep-
tiu, però ja sabem com són les
coses en campanya”, afirma Ló-
pez per afegir que ara que té el
dossier caldrà veure si el pròxim
Govern el llegeix i en fa cas.

El Homrani a Mollet. Foto: Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès

El Baix Vallès posa deures 
de salut al pròxim Govern

» Moviments socials denuncien la gestió de les residències 
» Insisteixen en la necessitat de construir un CUAP a Mollet

Malestar a la PAH per l’última
decisió del Constitucional

HABITATGE4Tot i que encara
no és efectiva, la darrera decisió
sobre habitatge del Tribunal
Constitucional ha molestat, i
molt, la PAH de Mollet. La pla-
taforma de la capital baixvalle-
sana ha lamentat la derogació de
l’ampliació de la llei contra els
desnonaments. Aquesta am-
pliació del text legal havia d’o-
bligar els propietaris d’immobles
a renovar els lloguers socials
que arribaven a la seva fi i a ofe-
rir lloguers socials a famílies
vulnerables que acabaven con-
tracte o, en alguns casos, estaven

en situació d’ocupació. A més,
l’ampliació també contempla-
va que els lloguers socials fossin
de 5 a 7 anys. 

“A la nostra assemblea un
80% de les persones es veuran
afectades per aquesta derogació
i augmentarà el seu risc d’exclu-
sió social”, explica Juanjo Ramón,
de la PAH molletana. En aquest
sentit, considera que aquesta
“intromissió” del tribunal farà
créixer els desnonaments a Mo-
llet. “Ara es paren, però quan s’a-
cabi l’estat d’alarma augmentaran
exponencialment”, sentencia. 

El futur correcà de 
Can Borrell ja té detractors

ANIMALS4Mollet tindrà un nou
espai de lleure i esbarjo  per a
gossos a la plaça Arcadi Vinyes,
al barri de Can Borrell. Segons ha
informat l’Ajuntament de la ciu-
tat, en total s’invertiran 91.911 eu-
ros a arreglar la plaça i a construir
el nou correcà, que serà el quart
del municipi i que està previst
que s'inauguri el mes de maig.
Així mateix, el consistori ha as-
senyalat que tindrà “490 metres
quadrats i  una  font  amb con-
nexió a la xarxa d'aigua potable”.

Tot i que Núria Muñoz, re-
gidora de Respecte Animal, ha

declarat que “aquest nou espai és
un exemple més de l'aposta de la
nostra ciutat per al benestar
dels animals”, des de col·lectius
com Espai Gos Mollet no veuen
tan clara la iniciativa. “Encara
que l’han anunciat, nosaltres no
hem vist el projecte”, diuen.
Afegeixen que abans que cons-
truir un nou correcà caldria ar-
reglar els quatre que ja hi ha a la
ciutat perquè estan en un estat
“deplorable”. “És més important
un correcà al centre que no pas a
Can Borrell, que està al costat de
Gallecs”, conclouen.

La lluita contra els desnonaments rebutja la decisió del tribunal. Foto: Arxiu (ACN)

Eleccions | La CUP fa campanya a Mollet
La diputada de la CUP Maria Sirvent va participar dilluns 1 de febrer 

en un acte davant dels jutjats de Mollet. La cupaire va demanar 
“un front unitari per acabar amb la repressió judicial de l'Estat”.

Demanen 4 anys de presó 
per al conductor de Freginals
JUDICI4Conduïa l’autocar can-
sat i amb son. Aquest és l’argu-
ment que ha esgrimit la Fiscalia
per demanar quatre anys de pre-
só per a Santiago R., el conduc-
tor de l’empresa molletana Au-
tocares Alejandro Tours que la
matinada del 19 de març del
2016 va causar l’accident a l'au-
topista AP-7 a l'altura de Fregi-
nals (Montsià), en el qual van mo-
rir tretze persones i 26 van que-
dar ferides. Segons el Ministeri

públic, el conductor era conscient
que no es trobava en condicions
òptimes per conduir el vehicle
quan va decidir iniciar el trajec-
te que havia de portar un grup
d’estudiats Erasmus de la Uni-
versitat de Barcelona des de Va-
lència, on havien anat a visitar les
Falles, fins a la capital catalana. 

El conductor, a més de tenir
14 anys d’experiència, no havia
begut i el vehicle complia totes
les revisions tècniques. Bombers davant l'autobús. Foto: ACN
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Parets

La campanya electoral
exprés de Jordi Turull 

ELECCIONS4“La Fiscalia ens
voldria ajupits i rendits, però es-
tarem actius tots els dies que es-
tiguem en llibertat”. Aquestes
eren les paraules de Jordi Turull
als mitjans de comunicació, a
correcuita, des del cotxe, a la sor-
tida de la presó de Lledoners di-
vendres 29 de gener. 

Unes paraules que a més d’u-
na crítica al Ministeri fiscal eren
un avís a navegants: els presos se-
ran molt actius durant la cam-
panya. I certament Turull ho
està complint, ja que durant els
dies que l’independentista pare-

tà de Junts està passant fora de
la presó, la seva activitat és fre-
nètica: a Reus, en un acte de cam-
panya amb Laura Borràs el ma-
teix divendres; dissabte com-
partint escenari a l’Arc de Triomf
de Barcelona amb Josep Rull,
Jordi Sànchez i Quim Forn; di-
umenge a la Seu d’Urgell i Puig-
cerdà i finalment dilluns, abans
de tornar a dormir a la presó –de
dilluns a dijous ho ha de fer–, a
Barcelona en un acte organitzat
per Òmnium en el qual per pri-
mera vegada van coincidir tots els
presos polítics fora de la presó.

POLÍTICA4El nou govern de
Parets sorgit de la moció de
censura engegada per les dis-
crepàncies entre Sumem Es-
querra i Ara Parets ERC ja ha do-
nat les seves primeres passes. 

Aquest dimarts 2 de febrer la
coalició que va fer alcalde Fran-
cesc Juzgado (PSC) anunciava
que el socialista no tindrà sou i
els regidors se’l congelaran du-
rant la resta de mandat. Segons
van explicar des del consistori,
“l'estalvi econòmic de les retri-
bucions dels membres del go-
vern es dedicarà a la lluita con-
tra els efectes socials i econòmics
de la pandèmia”. 

Així mateix, l'Ajuntament
també va presentar la Junta de
Govern local presidida per Juz-
gado i de la qual Casandra Gar-
cia (Sumem Esquerres) serà la
vicepresidenta. “La comunicació
entre els dos partits és molt flui-
da, jo i l'alcalde tenim molt bona
relació”, explica Garcia en de-
claracions a Línia Vallès. En el
nou govern, Sumem ha man-
tingut les seves atribucions in-

alterables i hi ha sumat les àrees
d'Habitatge, Salubritat Pública i
Patrimoni Cultural.

L'OPOSICIÓ TAMBÉ S'ACTIVA
ERC sap bé què vol dir estar a l'al-
tra banda del poder i ho ha volgut
demostrar, només una setmana
després de la moció que va reti-
rar l'alcaldia a Jordi Seguer, pre-
sentant ja les seves primeres pro-
postes. El grup municipal ha de-
manat que se suspengui la taxa de
terrasses de bars i restaurants du-
rant tot el 2021 com ja va fer l'an-
terior equip. “Tot i que no ente-

nem per què s’ha fet la moció,
nosaltres farem una oposició amb
propostes i alhora fiscalitzarem el
govern”, diu Seguer.

SUMEM S'ESQUERDA?
Per altra banda, l'última setma-
na tres integrants de Sumem han
abandonat la formació. “En el
cas de Lluís Moreno és per mo-
tius personals i, pel que fa a les
altres dues persones, són exin-
tegrants que fa deu mesos que
no trepitgen l'assemblea i s'han
perdut molts capítols del que ha
passat”, assegura Garcia.

Juzgado i Garcia, el dia de la moció de censura. Foto: Silvia Ferran/Aj.

L’alcalde Juzgado no tindrà
sou en el nou govern de Parets

Jordi Turull amb Josep Rull i Dolors Bassa. Foto: Òmnium

Ajuntament | La Junta Electoral obliga a retirar el llaç groc
Aquest dimarts la Junta Electoral de Granollers enviava un requeriment judicial 

a l’Ajuntament de Parets en el qual l’obligava a retirar “tots els llaços grocs, així com
tots els cartells i pancartes que hi pugui haver a les dependències municipals”.
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Montmeló | Montornès

La Llagosta |Santa Perpètua

ECONOMIA4Una de les grans
decisions preses en el Ple del mes
passat és que l’Ajuntament de
Montmeló podrà fer servir el ro-
manent de tresoreria del 2020
(uns 335.000 euros) per afron-
tar diferents inversions. Això,
prohibit per llei durant molts
anys, està sent utilitzat per molts
consistoris per combatre eco-
nòmicament els efectes de la
Covid. Només Canviem va abs-
tenir-se en la votació.

Igualment, la sessió va servir
per avançar en el projecte del cen-
tre formatiu de química, un de-
sig amb el qual el govern muni-
cipal treballa des de fa prop de
dos anys (tot i que l’objectiu era
que estés enllestit l’any passat, la
pandèmia va evitar-ho). L’equi-
pament s’ha de construir a les ins-
tal·lacions de l’antiga fàbrica Mà-
ximo Mor, el sostre de la qual està
catalogat com a Bé Cultural d’In-
terès Local, i s’ha de conservar.

ACN4La Fiscalia ha presentat
una querella contra l'empresa Di-
tecsa i tres directius seus pel “des-
astre ecològic” del vessament de
l'11 de desembre del 2019 a Mon-
tornès, que va afectar de manera
greu la biodiversitat del riu Besòs. 

A l'escrit, el ministeri públic
denuncia que l'empresa mani-
pulava residus tòxics i perillosos
sense cap protocol de seguretat.
Una manipulació d'aquest tipus
va ser l'origen, segons el fiscal, de
l'incendi que va acabar amb el ves-
sament i la desaparició del “99%
de la fauna piscícola del riu” en
aquest tram. El fiscal, que acusa
els querellats de delictes contra els
recursos naturals i el medi am-
bient i contra la protecció de la flo-
ra i la fauna, creu que es trigarà
“anys” a recuperar-la.

A l'escrit, el fiscal afirma que els
acusats eren “coneixedors en tot
moment” que a la planta hi havia
una acumulació “important” de re-
sidus i productes perillosos “molt

superior a la permesa”. També as-
segura que sabien que la manera
com es gestionaven els residus no
era correcta, amb dipòsits i reci-
pients mal etiquetats i barreges de
productes tòxics i perillosos que els
treballadors manipulaven sense
saber què eren.

Tot plegat, detalla el fiscal, va
suposar que la matinada de l'11 de
desembre del 2019 un treballador
barregés dissolvents o residus en
un bidó de 200 litres que ja con-
tenia altres substàncies, de tal

manera que es va produir una re-
acció química i va començar a cre-
mar. El bidó estava al costat d'al-
tres recipients similars i el foc es
va escampar. 

La planta guardava en aquell
moment 1.430 metres cúbics de
dissolvents, que van cremar o van
vessar a terra. Una part important
va arribar al riu, causant un im-
pacte “negatiu i nefast”: el “des-
astre ecològic de més magnitud
dels que es recorden darrerament
a tot el territori espanyol”.

El riu Besòs al seu pas per Montornès. Foto: Eduard Batlles / ACN

Querella fiscal contra Ditecsa
pel desastre ecològic del Besòs

Montmeló podrà invertir
els estalvis de l’any passat

Montmeló |Marta Ibáñez deixa de ser regidora
Durant el Ple del mes passat, Marta Ibáñez va anunciar la seva renúncia 
al càrrec de regidora per motius personals. En la sessió plenària d’aquest
mes de febrer s’anunciarà qui és el seu substitut en el cartipàs municipal.

Santa Perpètua | Per un preu de la llum just
Una de les resolucions preses en el Ple del gener va ser la de 
reclamar mesures per reduir el preu de la factura de la llum.
Això arriba després que molts veïns hagin patit talls del servei.

Un moment de la sessio, de nou telemàtica. Foto: Aj. de Montmeló

LA LLAGOSTA4Una de les re-
solucions del primer Ple del
2021 de l’Ajuntament de la Lla-
gosta va ser l’acord, unànime, de
les bases que regularan els pres-
supostos participatius d’aquest
any. D’aquesta manera, el con-
sistori hi destinarà 40.000 euros
del pressupost municipal anual,
una xifra un 25% més gran
(10.000 euros) que l’import que
s’hi va destinar el 2019, el primer
any en el qual el govern d’Óscar
Sierra va impulsar-los.

D’aquí a dos dimarts, el dia
16 d’aquest mes, es farà la pre-
sentació de l’edició d’enguany,
que com a gran novetat con-
templa la possibilitat de pre-
sentar projectes no lligats a in-
versions, sinó que també s’ad-
metran propostes de progra-
macions i activitats. 

L’endemà del dia de la pre-
sentació, el dimecres 17 d’a-
quest mes, s’obrirà el termini
perquè els veïns comencin a fer
arribar les seves idees. L’Ajun-
tament les anirà rebent i ges-

tionant durant més d’un mes, ja
que aquest termini expirarà el
dijous 18 de març. Quatre dies
després del tancament d’aquest
període, el dia 22 de març, co-
mençarà el de valoració, que
s’allargarà fins a la meitat del
mes de maig. L’1 de juny es co-
neixeran les propostes que han

superat el tall, de manera que
entre els dies 4 i 22 d’aquell mes
els veïns votaran quines són les
que volen convertir en realitat.
El consistori publicarà els re-
sultats d’aquestes votacions (i
quins són els projectes que tirarà
endavant durant aquest exerci-
ci) el dia 28 de juny.

Tots els partits van acordar l’import al Ple. Foto: Aj. de la Llagosta

40.000 euros per a la nova edició
dels pressupostos participatius

SANTA PERPÈTUA4Ange, l’artis-
ta perpetuenca que viu des de fa sis
anys a Sydney (Austràlia), va pu-
blicar fa poc el single Coming for
U. El seu anterior single, Dead to
each other, en col·laboració amb
Chelsea Warner, suma gairebé
700 shazams i ha sonat en mitjans
catalans. El nou treball d’Ange par-
la de deixar aquestes pors enrere
i per fi llançar-se a fer allò que sem-
pre has volgut. L’artista barreja
sons soul amb pinzellades de hip
hop amb molta classe, combi-
nant l’anglès i el castellà.

“Coming for Ués la meva de-
claració del meu compromís amb
la meva música. És la meva ma-
nera de trencar amb el meu pas-
sat i dir: no dubtaré més, no pa-
raré fins que aconsegueixi el que
vull. No m’importa quantes ve-
gades em diguin que no, no im-
porta el temps que he trigat o que
trigui, vaig a totes”, diu Ange.

Ange és el nom artístic d’Án-
gela Páez, qui s’ha fet un forat en
el panorama musical a Austràlia.
Barreja soul, rhytm and blues,
jazz, funk i hip-hop.

La cantant Ange publica
‘Coming for U’ des d’Austràlia

L’artista viu des de fa sis anys a Sydney. Foto: Belle Dipalo
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Martorelles | Sant Fost

Sant Fost anuncia les
mesures que regiran el 14-F

ELECCIONS4Tant Sant Fost com
la resta de la comarca i del país
compten enrere els dies que fal-
ten per al 14-F, dia de les elec-
cions al Parlament, comicis que
obligaran a prendre una sèrie de
mesures de seguretat extra per
garantir que la jornada transcorri
amb normalitat i seguretat.

En aquest sentit, dilluns pas-
sat l’Ajuntament va anunciar les
mesures que regiran i que caldrà
seguir diumenge de la setmana
que ve; com és habitual, el Pave-
lló 2 serà el punt de votació per als
veïns, amb les 11 meses que hi
haurà separades dos metres, amb

el president i els vocals mantenint
també el metre i mig entre ells
que s’aconsella des del departa-
ment de Salut.

La instal·lació s’haurà desin-
fectat el dia 13, es netejarà el 14 i
es tornarà a desinfectar l’endemà.
Les cues es faran a l’exterior del
pavelló i al terra hi haurà marcat
el recorregut que caldrà fer fins
als punts de vot. A l’exterior hi
haurà controladors d’accés i a
dins del recinte s’instal·laran dis-
pensadors de gel hidroalcohòlic.
A les meses hi haurà una safata
per deixar el DNI, perquè els
membres no l’hagin de tocar.

OCUPACIÓ4Coca-Cola ha anun-
ciat que vol reduir la plantilla aco-
miadant 360 treballadors dels 45
centres que l’empresa té a tot l’Es-
tat. Aquesta mesura també afec-
tarà la seu que Cobega té a Mar-
torelles, a més de les plantes que
té a Tarragona, Esplugues i Gi-
rona, segons han explicat re-
centment fonts sindicals a l’A-
gència Catalana de Notícies.

Tot i que la mesura es va
anunciar divendres passat en
una reunió amb els representants
dels treballadors, l’afectació con-
creta entre els obrers de les seus
de Catalunya no se sabrà fins a
mitjans de febrer, quan la filial

Coca-Cola European Partner Ibe-
ria arrenqui les negociacions de
l’ERO amb els sindicats.

Des de Comissions Obreres
s’oposen a qualsevol acomiada-
ment i denuncien que Coca-
Cola “destrueix llocs de feina de
manera constant”. De la matei-
xa manera, recorden que la com-
panyia ha tancat dues fàbriques,
una a Madrid i una altra a Mà-
laga, durant els últims set anys
i consideren que l’anunci de
nous acomiadaments és “des-
proporcionat i oportunista”.

Tot i que el principal respon-
sable de Coca-Cola European
Partner Iberia és la catalana Co-
bega, liderada per Sol Daurella, la
negociació dels 360 acomiada-
ments, d’una plantilla de 3.550
persones, es farà a Madrid. Des
del sindicat consideren que l’em-
presa s’aprofita de la pandèmia
per “maximitzar els seus amplis
beneficis” deixant centenars de
persones sense feina.

En total, s’acomiadaran uns 360 treballadors a tot l’Estat. Foto: Norma Vidal / ACN

Acomiadaments a la planta 
de Coca-Cola de Martorelles

El Pavelló 2 acollirà les 11 meses de la vila. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles |Millores al carrer de l’Agricultura
A finals de la setmana passada l’Ajuntament de Martorelles va acabar les
obres de pacificació del trànsit al carrer de l’Agricultura. S’ha instal·lat

un reductor de velocitat, pilones i s’ha restringit el pas als camions.

Els acomiadaments
també afectaran
treballadors de Girona,
Esplugues i Tarragona
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MOBILITAT4Dimarts passat es
van publicar les dades d’ús dels
busos urbans durant l’any pas-
sat i, com era esperable, la da-
vallada ha estat considerable
en el conjunt del país.

En el cas del Vallès Oriental,
els municipis en els quals aques-
ta baixada ha estat més pro-
nunciada són Mollet (-65%),
Lliçà d’Amunt (-65%) i Grano-
llers (-42%). En el conjunt del
país ha baixat un 41%.

Gran davallada
de l’ús dels
busos urbans

REIVINDICACIÓ4Diumenge
passat, el 31 de gener, la plata-
forma Perquè no ens fotin el tren
va complir vuit anys de vida.
L’entitat va néixer a Torelló,
però ha anat creixent fins al
punt de convertir-se en un dels
agents més importants en la re-
ivindicació de millores per a la lí-
nia R3 de Rodalies. 

Des de l’entitat consideren
que la línia té “moltíssims reptes
i necessita molta atenció”.

‘Perquè no ens
fotin el tren’
celebra 8 anys

CANOVELLES4És un assenta-
ment neolític excepcional, d’uns
6.000 anys d'antiguitat i únic a
tot Catalunya, i ara serà Bé Cul-
tural d’Interès Local.

L’Ajuntament de Canovelles
ha iniciat els tràmits perquè el
Jaciment de Ca l’Estrada 2 pas-
si a estar considerat d’aquesta
manera, el segon grau de pro-
tecció més alt d’ún bé immoble
a Catalunya.

El Jaciment 
de Ca l’Estrada 2, 
Bé d’Interès Local

OCUPACIÓ4Tot i que des del
Consell Comarcal s’està fent pro-
moció i difusió del potencial in-
dustrial de la comarca, a princi-
pis d’aquesta setmana s’ha co-
negut que s’estan trobant difi-
cultats “en la seva sortida al
mercat pels dies d’antiguitat de
les ofertes”.

La quantitat d’oferta de naus
i solars en venda o lloguer s’en-
fila, actualment, als nivells an-
teriors a la pandèmia.

Problemes per
llogar les naus
industrials

SALUT437 dels usuaris d’una
residència de Corró d’Avall, a les
Franqueses, van donar positiu
per coronavirus a finals de la set-
mana passada. Quatre d’aquests
van haver de ser hospitalitzats a
Granollers, el centre de refe-
rència per al seu municipi.

Des de l’empresa que gestio-
na la residència van explicar
que han aïllat els malalts i que
s’està fent un seguiment diari per
saber com evolucionen.

Brot de Covid 
en una residència 
de les Franqueses

L’AMETLLA4Una de les grans fi-
gures de la dramatúrgia espa-
nyola del segle XX serà a l’A-
metlla aquest diumenge. Joan
Minguet aproparà la figura de
l’andalús Federico García Lorca
a l’Ametlla, amb una dramatit-
zació musicada per ell mateix.

A Lorca, Minguet farà un re-
corregut pels primers anys de la
seva trajectòria, quan entre altres
va conèixer Salvador Dalí.

Joan Minguet
apropa Federico
García Lorca

SUCCESSOS4Un home que re-
collia pinyes al bosc va morir
dissabte passat a Santa Maria de
Martorelles després de rebre un
tret accidental d’un caçador que
participava en una batuda de
senglars autoritzada.

Els fets van passsar en una
zona muntanyosa a tocar del pa-
ratge de la Font Sunyera. El ca-
çador, de 54 anys, va disparar
després de detectar moviment en
uns matolls i el projectil va im-
pactar contra la víctima, que for-
mava part d’un grup que recollia
pinyes i que en aquell moment es-
tava guardant els seus estris. Els
caçadors van avisar de seguida al
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, però no es va poder fer res
per salvar-li la vida.

L’autor del tret va ser detingut
per un presumpte delicte d’ho-
micidi imprudent, mentre que els
Agents Rurals van prendre de-
claració al responsable del grup
de caçadors.

CONCENTRACIÓ DE REBUIG
L’endemà de la tràgica notícia, re-
presentants de la política i veïns

de Santa Maria de Martorelles
van concentrar-se a les portes de
l’edifici consistorial per guardar
cinc minuts de silenci i mostrar el
seu rebuig a les batudes de caça
que es poden fer en els boscos del
terme municipal de la vila.

LLIBERTAT AMB CÀRRECS
Ja dimarts d’aquesta setmana, el
caçador va declarar als jutjats
de Mollet i, després de compa-
rèixer davant dels magistrats, va
quedar en llibertat amb el càrrec

d’homicidi imprudent. Tot i això,
els Mossos mantenen la investi-
gació oberta.

ACABA LA TEMPORADA
La darrera derivada del cas ha es-
tat l’anunci, també durant aques-
ta setmana, de la societat de ca-
çadors La Marta de Martorelles,
que dona per acabada la tempo-
rada de caça. Els dirigents d’a-
questa entitat es van reunir amb
els alcaldes de Sant Fost, Marto-
relles i Santa Maria.

El caçador va ser detingut per homicidi imprudent. Foto: Marina López / ACN

Un caçador dispara i mata un
home per accident a Santa Maria

80 veïns del Vallès estan sent
tractats de Covid a les UCIs

SALUT480 vallesans estan sent
tractats de coronavirus a les
UCIs dels tres hospitals de refe-
rència de la comarca. Aquestes
són les dades que es van publi-
car abans-d’ahir a la tarda, que
mostren una certa estabilització
en els ingressos a Granollers,
Mollet i Sant Celoni.

A la capital de la comarca,
aquesta setmana, han hagut
d’habilitar més llits de crítics
en algunes de les seves plantes.

A la zona de cures intensives hi
ha 35 pacients, 26 de Covid i nou
d’altres patologies.

A Mollet, en canvi, hi ha ha-
gut dos ingressos menys (36)
que la setmana anterior (38) i es
continua treballant en una úni-
ca unitat d’hospitalització.

Per últim, Sant Celoni ha
començat el febrer amb 18 per-
sones ingressades. Aquesta xifra
significa una baixada respecte
dels 21 ingressats de fa set dies. L’Hospital de Granollers. Foto: Arxiu

Ocupació | Lleuger augment de l’atur el gener
El mes de gener va tancar-se amb 152 veïns de la comarca més a les llistes

d’atur. D’aquesta manera, en total 26.689 vallesans formen part de les llistes
del Servei d’Ocupació. Granollers és el municipi amb un augment més gran.



La reentrada del sènior masculí
del Balonmano Granollers a l’A-
SOBAL després del Mundial d’E-
gipte va saldar-se amb una vic-
tòria dimarts passat contra el
Benidorm (26-25). Tot i que cap
al final de la primera part els
blancs van arribar a tenir una ren-
da de quatre gols (12-8 i 14-10),
de seguida van veure com els ala-
cantins retallaven distància.

La màxima diferència després
del descans va ser un +3 (17-14),
però el BMG arribaria a veure’s
fins i tot per darrere (21-22). Els
d’Antonio Rama, però, serien
capaços de reaccionar i gràcies a
un gran Antonio García (en atac
i en defensa) van poder tornar a
donar la volta al resultat per lli-
gar la victòria.

Els granollerins jugaran el

segon partit de l’any demà a les
cinc de la tarda a la pista del Cis-
ne. La setmana que ve, els de
Rama també tindran compromís
intersetmanal i una jornada el
cap de setmana.

LA LLIGA NO DONA TREVA
Qui també afronta un tram in-
tens del calendari és el sènior fe-
mení, que abans-d’ahir va perdre
a la pista de l’Elche (26-24) en un
partit de la cinquena jornada
que es va ajornar fa mesos.

L’equip de Robert Cuesta
tancarà la primera setmana de
l’any 2021 demà a les cinc de la
tarda al Palau d’Esports contra el
BM Morvedre, mentre que la
setmana que ve tornarà a arribar
amb doble cita: dimecres de nou
a casa contra el Córdoba (cor-
responent a la vuitena jornada,
ajornat també per casos de co-
ronavirus), mentre que el segon
compromís de la segona setma-
na del mes serà dissabte a la pis-
ta del Salud Tenerife.

La lliga s’ha posat en marxa de nou després del Mundial d’Egipte. Foto: BMG

Triomf per la mínima del 
BMG en el retorn de l’ASOBAL
» Els d’Antonio Rama volen seguir sumant demà contra el Cisne
» Calendari frenètic per al femení amb tres partits en vuit dies

El Circuit redissenya 
el revolt 10 del seu traçat

MOTOR4Després de tres set-
manes de feina, el passat cap de
setmana el Circuit va estrenar el
nou disseny del revolt 10 del
seu traçat, amb una escapatòria
notablement ampliada. De fet,
durant dilluns i dimarts d’a-
questa setmana, pilots de cotxes
i motos van rodar per Montme-
ló per fer arribar als responsables
de la instal·lació les seves sensa-
cions amb el principal canvi que
afectarà les diferents proves de
motor que es disputaran en la
temporada d’enguany.

En aquest sentit, de moment

la primera competició prevista
per a aquest 2021 és la tanda de
les European Le Mans Series,
que es disputarà entre els dies 16
i 18 del mes d’abril.

El Gran Premi de Formula1
serà la primera cita del maig (i un
dels principals reclams per als
fans del motor), mentre que el
cinquè mes de l’any també es dis-
putarà el Campionat de Catalu-
nya de motociclisme. El GP de
motociclisme (juny), el World RX
(juliol) i la prova del mundial de
Superbikes (setembre) són altres
cites destacades d’aquest 2021.

Derbi a la vista: el CB Lliçà
d’Amunt rep el CB Mollet

BÀSQUET4Primer derbi vallesà
del 2021 a la lliga EBA. Demà a
les sis de la tarda, el Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt rebrà el Club Bàs-
quet Mollet en un partit corres-
ponent a la vuitena jornada de la
competició, però que serà el setè
partit per als lliçanencs i el sisè
per als molletans.

Els equips afronten el partit
en moments de forma oposats;
mentre que els locals han perdut
pistonada i encadenen tres der-
rotes, els de Josep Maria Marsà
són l’únic equip del grup C-4
que ha guanyat tots els seus par-

tits. El CB Granollers serà l’únic
equip de la comarca que descan-
sarà aquest cap de setmana.

DERROTA A CASA
El CBLA va tancar la primera vol-
ta perdent a casa dissabte passat
contra el Palma (70-79). Els lli-
çanencs van ser l’únic equip de la
comarca que va tancar el gener
sobre el parquet, ja que dies
abans del partit, el CB Granollers
va conèixer que el seu matx a la
pista de la UE Mataró s’ajornava
i que s’ha fixat per a dimecres de
la setmana que ve.

Eric Pérez, debut i gol amb la
selecció espanyola absoluta

FUTBOL SALA4El pivot sant-
fostenc Eric Pérez recordarà, per
sempre més, el dia 2 de febrer de
2021. L’actual jugador del Betis va
debutar, en partit oficial, amb la
selecció espanyola absoluta de
futbol sala i, a més, el pivot va
contribuir amb un gol a la victò-
ria del conjunt entrenat per Fede
Vidal contra Eslovènia (3-1).

El gol del de Sant Fost, a
més, va tenir un gran valor, ja que
va servir perquè els espanyols

empatessin un partit que se’ls ha-
via complicat gràcies a un bon
inici dels balcànics.

BONA TEMPORADA
Pérez, a més, és un dels grans res-
ponsables de la bona temporada
que el seu equip està protagonit-
zant a la Primera Divisió. El ju-
gador, format al planter de l’In-
dustrias Santa Coloma, ha jugat
en 16 dels 17 partits del seu equip,
marcant sis gols.

El nou aspecte del revolt. Foto: Circuit

Foto: Twitter (@SeFutbol)

Futbol sala | Test de nivell per al CD la Concòrdia
El CD la Concòrdia serà l’únic equip de la comarca que jugarà aquest cap de
setmana. Les llagostenques, líders del subgrup 2A de la categoria, jugaran

demà a dos quarts de sis de la tarda a casa contra l’FS Castelldefels. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Allò que els ulls no veuen es fa visible dins
el nostre cap. Aquest és el principi que re-
geix la línia argumental d’aquesta obra.
El protagonista, J.R., es val d’aquest pre-
cepte per dur a terme un exercici in-
trospectiu a la recerca del perdó per un
acte comès en el passat. El que els seus
ulls no poden veure, ho veu el seu cap.

A l’Escenari Joan Brossa de Barcelona.

Teatre

Els ulls de Dalton
Iñaki Garz

Damià Rodríguez, el nom real del cantant
Lildami, ha publicat el seu segon disc,
Viatge en espiral (Halley Records). En una
entrevista amb l’ACN, el terrassenc ha ex-
plicat que el nou àlbum té lletres “més
madures” i que és “molt més variat” que
el primer; de fet, fins i tot hi ha inclòs una
havanera. També hi ha col·laboracions
amb artistes com Albert Pla i La Casa Azul.

Música

Un veterà de la guerra civil estatunidenca,
el capità Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks),
viatja de ciutat en ciutat narrant notícies.
Un dia, a Texas, coneix una nena de 10
anys que va ser segrestada per una tribu,
amb qui s’ha criat. El capità Kidd decideix
tornar-la a la seva família biològica. Un
film estrenat el 29 de gener als cinemes
i que arribarà a Netflix el 10 de febrer.

Pelis i sèries

Noticias del gran mundo
Paul Greengrass

Viatge en espiral
Lildami

Vespres d’hivern 
Malgrat la pandèmia que tot ho complica, la Universitat
de Barcelona ha decidit apostar un any més per la cultu-
ra i ha organitzat la sisena edició del cicle de concerts Els

Vespres d’Hivern. Així, el magnífic Paranimf (Gran Via de
les Corts Catalanes, 585) acollirà dos concerts –el de Lu

Rois i el d’Anna Andreu–, que hauran de tenir menys pú-
blic que mai per raons òbvies. Alhora, les dues actua-

cions es retransmetran en streaming per tal que 
tothom en pugui gaudir des de casa. Això sí, per al 
format virtual també caldrà una inscripció prèvia. 

La seva cara ens va començar a sonar
per les seves aparicions a sèries de

TV3, però el seu nom es va fer gran en
la indústria del cinema català i espa-
nyol quan va protagonitzar Pa negre
l’any 2010. Amb aquesta pel·lícula,

Nora Navas (Barcelona, 1975) va gua-
nyar el premi Goya i la Concha de Pla-
ta del Festival de Sant Sebastià com a
millor actriu protagonista. En aquests

anys, Navas no ha parat i l’hem vist,
per exemple, a l’aclamadíssima Dolor

y gloria i a la sèrie d’èxit Les de l’hoquei.
Ara, està nominada al premi Gaudí a
millor actriu pel seu paper d’Enrique-

ta Martí a La vampira de Barcelona,
una de les poques pel·lícules en cata-

là i la favorita d’aquesta edició. 

N O R A  N A V A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera com a actriu
Va guanyar el Goya pel seu paper a ‘Pa negre’ el 2010

Famosos

Rebre una nominació als premis Gaudí
Com a millor actriu per ‘La vampira de Barcelona’, la favorita

Opinen que es mereix el guardó
La seva interpretació a la pel·lícula ha agradat molt

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una jove algeriana establerta a París ha de
tornar al seu país d’origen per assistir al ca-
sament de la seva germana petita. Dies
abans del viatge comença a sentir in-
quietud: és autosuficient i està ben posi-
cionada, però continua soltera. L’opinió de
la seva mare sobre això la submergirà en
un mar de dubtes. Pedres a la butxaca (Pe-
riscopi), en català gràcies a Anna Casassas.

Llibres

Pedres a la butxaca
Kaouther Adimi

|Werewolf
A Werewolf: The Apocalypse et convertiràs en un guerrer licantrop que

s’oposa a la civilització urbana. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series X.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

DESCANSOS

És recomanable regular la brillantor de les pantalles 
perquè no sigui ni massa intensa ni massa tènue

PARPELLEIG

BRILLANTOR

GOTES

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

i SALUT

Treballar davant l’ordinador, socialitzar a través del mòbil i
desconnectar mirant una sèrie a la tele. Així és, si fa no fa,
la realitat de cada cop més gent. En definitiva, una vida

entre pantalles. Segons la Societat Espanyola d’Oftalmologia
(SEO), no està demostrat científicament que la llum blava de
les pantalles afecti negativament la vista ni que arribi a provo-
car ceguesa, però alerta que aquesta sobreexposició ha desen-
cadenat “noves patologies”. El problema, diuen des de la SEO,
és que forcem la vista per “mantenir l’enfocament en un objec-
te que es troba a una distància curta” i que, “inconscientment,
la mitjana de parpellejos per minut baixa considerablement”.
Això fa que els ulls s’assequin i s’irritin i provoca fatiga ocular. El
Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes, així com molts altres
experts, engloben aquests símptomes dins de l’anomenada
síndrome visual informàtica, i ofereixen alguns consells per
pal·liar-ne l’impacte. Recomanen apartar la mirada de la panta-
lla durant vint segons cada vint minuts, regular la brillantor de
la pantalla, recordar parpellejar amb freqüència i fer servir go-
tes humectants (llàgrimes artificials) quan sigui necessari.

Protegir els ulls de les pantalles

Els experts aconsellen apartar la mirada de la pantalla 
durant aproximadament vint segons cada vint minuts

Les claus

Recorda parpellejar amb freqüència per evitar la sequedat 
ocular: deixem de fer-ho inconscientment davant la pantalla

Si tot i això et notes els ulls molt secs, pots fer servir gotes 
humectants, també conegudes com a llàgrimes artificials
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