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Entrevista a Laura Borràs,
Junts per Catalunya
pàgs 12 i 13

“Les retallades
en sanitat no
són la nostra
herència”

EN COMÚ PODEM pàg 19

Jessica González: “En una
investidura no es poden
acceptar o no els vots” 

ESQUERRA REPUBLICANA 
Pere Aragonès: “Salvador 
Illa està inhabilitat per 
governar un país” pàg 9

VESSAMENT AL RIU pàg 17

El Consorci Besòs Tordera
estudia ser acusació
particular contra Ditecsa

GRANOLLERS pàg 10

La plantilla de l'hospital,
gairebé immunitzada

MOLLET pàg 11

Lluís Martínez: "He volgut
ser un síndic bomber"

El nou govern de Parets acusa
l’exalcalde d’impagaments

PSC i Sumem Esquerres parlen d’un forat d’un milió d’euros, mentre que Jordi Seguer hi veu “demagògia” pàg 14
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Groc fosc, vermell, taronja, blau
clar, verd, blau fosc, groc clar,
lila... Com quedarà pintat el
mapa electoral del Vallès Orien-
tal aquest 14 de febrer? Quin serà
el color predominant? Són qües-
tions que sobrevolen uns dels co-
micis més estranys en dècades a
Catalunya per la situació de pan-
dèmia. Amb tot, abans de res-
pondre aquestes preguntes n'hi
ha d’altres potser més urgents.

HI HAURÀ CONTRATEMPS?
A principis de febrer, les cues da-
vant dels jutjats de Granollers de
persones que volien presentar
al·legacions per no haver de for-
mar part de les meses electorals
feien preveure el pitjor escena-
ri. En total, van ser 1.106 les ex-
cuses rebudes per la Junta Elec-
toral de la capital vallesana. Tot
i això, el 8 de febrer, Ismael
Peña-López, director general de
processos electorals de Catalu-
nya, explicava a través de les xar-
xes socials que “el 99% de les me-
ses electorals tenen els membres
suficients”. S'esvaïen momentà-
niament els dubtes sobre aquest
contratemps majúscul; dubtes,
però, que encara avui planen
sobre el 14-F. Caldrà veure si
aquest 1% de meses que no estan
assegurades poden fer ballar al-
gun escó que legitimaria la im-
pugnació dels comicis.

Així mateix, per tal d’asse-
gurar la votació, els ajuntaments
del territori han activat un fort
dispositiu que garantirà la dis-
tància de seguretat entre ciuta-
dans i que permetrà votar les
persones contagiades de Covid-
19. Fins i tot alguns consistoris,
com va fer el de la Roca del Va-
llès aquest dimarts, han realitzat

un simulacre d’eleccions per re-
fermar totes les mesures de cara
a diumenge.

QUANTA GENT VOTARÀ?
En les darreres eleccions catala-
nes celebrades el 21 de desembre
de 2017, la participació al Vallès
Oriental va marcar rècords his-
tòrics. Amb un electorat forta-
ment dividit a conseqüència de
la situació política que vivia el
país per l'activació de l'article 155
de la Constitució, la comarca va
registrar una participació del
83% de l’electorat. 

Dos anys després, el 2019, van
tenir lloc tres comicis més: les
eleccions generals al maig, en
les quals la participació va arribar
al 73%; les municipals al mateix
mes, amb una participació del
64%; i la repetició de les generals,
amb un 73% del cens electoral.
Exceptuant les eleccions muni-

cipals, on tradicionalment els
col·legis electorals són menys
concorreguts, tots aquests comi-
cis van marcar una tendència
participativa que probablement
es desplomarà el 14-F per la pan-
dèmia. Segons  xifres de l'última
enquesta de GAD3, la participa-
ció a Catalunya serà del 64%. 

Així mateix, aquest sondeig
registrava un número que tam-
bé tindrà un fort impacte en els
resultats finals a les urnes: un
30% dels votants encara no ha-
via decidit el seu vot la setmana
abans de la cita electoral.

A QUI VOTARÀ LA COMARCA?
El Vallès Oriental és un territori
camaleònic. En poques comar-
ques el signe del vot canvia tant
com aquí en funció del tipus de
comicis. No sempre va ser així, ja
que històricament, mentre la re-
gió era feu del PSC en les eleccions
municipals i generals, en les elec-
cions de Catalunya era la Con-
vergència i Unió de Jordi Pujol
que hi guanyava. Una comarca
amb dues ànimes polítiques.

El 2017 l’esquema es va tras-
tocar, i encara que la suma dels
partits independentistes (ERC,
JxCAT i CUP) obtenia  majoria,
el mapa es tenyia de taronja
amb Ciutadans com a força més
votada. Dos anys després, però,
es produïa un gir de guió a les ge-
nerals del maig i a les del no-
vembre: ERC se situava com a
primera força per davant del
PSC. Sorprenentment, Ciuta-

dans quedava aleshores relegada
a l'última plaça amb un 5,8% dels
vots, per darrere del partit d'ex-
trema dreta Vox, que irrompia
amb força. 

Amb aquestes xifres, dicta-
minar què votaran els vallesans el
14-F és tot un exercici de risc. L'ú-
nica cosa que es pot dir del cert és
que el Vallès Oriental, amb uns
300.000 electors, serà clau en el
resultat global català. Així ho han
entès els partits polítics que han
enviat les seves primeres espases
al territori. Jordi Turull (JxCAT),
Lorena Roldán (PP), Roger Tor-
rent (ERC), Maria Sirvent (CUP)
o Joan Carles Gallego (En Comú
Podem) han trepitjat la comarca
els últims dies. Tot i això, l’e-
xemple més clar de la importàn-
cia del Vallès Oriental ha estat la
primera aparició en campanya,
diumenge 7 a Granollers, de
Quim Torra amb Laura Borràs.

Les eleccions dels interrogants
» Els partits envien les seves primeres espases a la comarca abans d’uns comicis marcats pel virus
» La caiguda de la participació, els indecisos i el vaivé dels resultats anteriors hi afegeixen intriga

Els nou candidats a la presidència de la Generalitat moments abans de l'inici del debat electoral del 14-F a TV3 el 9 de febrer del 2021. Foto: TV3

Les enquestes detecten
un 30% d’indecisos i
augurenuna caiguda de
la participació del 20%

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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Les millors
perles

Angela Dobrowolski, exparella de Josep Maria Mainat, ha fet
una amiga a la presó: Rosa Peral, l’autora del crim de la

Guàrdia Urbana. Ho van explicar totes dues a un reporter 
d’El programa de Ana Rosa en una entrevista telefònica.

Posar en marxa l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
aquesta és una de les propostes de Salvador Illa, tal

com ha detallat a Twitter. A la mateixa xarxa, desenes
d’usuaris li han recordat que aquesta agència ja existeix.

Si no recordes el nom d’algun famós, pregunta a les xarxes...
però vigila les formes. “Com es diu aquella presentadora

d’Antena 3 que sembla la núvia cadàver en choni?, va
preguntar algú. “Mónica Carrillo”, va respondre Mónica Carrillo.

Un camió va topar contra un pont a Gavà i el conductor
va ser detingut. Per què? Perquè el vehicle anava ple

de plantes de marihuana i, després del xoc, va quedar tota
la càrrega al descobert. 

LA FOTO@rocblackblock

La lupa

Diumenge 15 de febrer ningú haurà guany-
at, com a mínim ningú en solitari. Per a
qualsevol que vulgui mirar les enquestes,
aquestes dibuixen unes eleccions enor-

mement incertes, que tant poden resultar en un par-
tit traient el cap sobre un triple empat com en una
sorpresa oculta però també esperable amb les dades
a la mà, així com en un vot de càstig sobre el PSC o
ERC o en una davallada substancial de JxCAT que
les estimacions de vot no han vist. L'única cosa se-
gura és que ningú podrà governar en solitari.

Catalunya vota marcada per tres crisis. A nivell po-
lític, encara persisteixen els canvis de calat que tant
l'auge de l’independentisme i el 15-M com la respos-
ta de l'Estat als primers ha provocat. La desintegra-
ció de l'espai convergent, la persistent demanda
d'autodeterminació sobre la taula, tot qüestionant els
fonaments del règim del 78, i la judicialització d'una
campanya convocada a cop de toga i marcada pels pre-
sos polítics són elements clau. A nivell econòmic, cal
reconstruir després de la pandèmia i aprofitar els fons
europeus. I a nivell humanitari, cal donar resposta a
les desigualtats, magnificades per la pandèmia. 

Dels tres partits que la demoscòpia veu amb pos-

sibilitats de guanyar, tant ERC com el PSC han mi-
rat d'aportar respostes estratègiques, mentre que
JxCAT s'ha refugiat en la tàctica que pot aconseguir
vots a curt però complica les solucions de l’endemà.
A nivell econòmic, ERC s'ha plantejat construir un
model alternatiu a l'economia de l'IBEX-35 i apro-
fitar els fons europeus per fer-ho. Una aposta que
l’històric think tank dels republicans, la Fundació
Josep Irla, ha definit com dissenyar uns mercats re-
publicans, més humans i ambientalment sostenibles.
El PSC ha estat explícit en la subordinació de la seva
estratègia de reconstrucció a la Moncloa. Ningú ho
il·lustra millor que Maurici Lucena, designat per Illa
com a potencial vicepresident econòmic, que al cap-
davant de la direcció d'AENA ha continuat la ma-
teixa política centralista i extractiva del PP. A nivell
social, ERC proposa continuar reduint les desigu-
altats garantint drets humans i econòmics, desple-
gant la llei d'igualtat d'oportunitats, girant la polí-
tica d'habitatge cap al lloguer social i la contenció
de rendes o garantint la igualtat d'oportunitats amb
educació de 0 a 3 anys gratuïta. Per la seva banda,
el PSC s'ha centrat en propostes que ratllen l’anti-
política amb la qual traficava Cs a Catalunya: reduir

el sou del president de la Generalitat i una prome-
sa indeterminada de centenars de llocs de treball. 

El PSC es presenta com el gran valedor de la pro-
posta de l'Estat: passar pàgina, condemnes íntegres
per als presos polítics i deixar la reivindicació d’in-
dependència, fins i tot de més autogovern, aparca-
da en un calaix. ERC continua apostant per posar
l'autodeterminació i l’amnistia sobre la taula,
apel·lant als grans consensos que tot sovint no tro-
ben traducció política. Tot això es veu reflectit en la
seva tàctica d’aliances: mentre ERC proposa una
gran coalició de tots aquells espais polítics que s'han
significat com a motor de canvi contra el règim del
78, seguint els models de Lleida o Tarragona, el PSC
es postula com la garantia de l’statu quo preprocés
i no té cap problema a arribar a la Generalitat de la
mà de Vox. 

El 15 de febrer ens llevarem en un d’aquests tres
escenaris: la continuació de la inestabilitat que pot
resultar en noves eleccions, el lideratge de la re-
construcció republicana o la restauració de l’statu
quo. L’electorat faria bé de pensar què vol i votar en
conseqüència, perquè la seva decisió marcarà, de
ben segur, la Catalunya del segle XXI.  

per Jaume Martorell, politòleg

14-F: reconstrucció o restauració
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Gràcies, Parets1

2
Derbi a la vista: el CB Lliçà 
d’Amunt rep el CB Mollet

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

Acomiadaments a la planta 
de Coca-Cola de Martorelles

El nou govern de Parets acusa l’exalcalde
Seguer d’impagament de factures

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

@MarPoyato: Fiscalia no s'oposa a un cara
a cara entre Bárcenas i Rajoy, però creu que
és prematur decidir-ho i que abans cal veure
si hi ha contradiccions en les declaracions.

@SergiMaranya: Unes 14.000 persones
s’infectaran per coronavirus el dia de les
eleccions, segons reconeix el secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon.

#TicTacElectoral

@324cat: Es comença a administrar la va-
cuna d’AstraZeneca als professionals essen-
cials de farmàcies i presons, així com als cos-
sos de seguretat i emergències.

#AstraZenecaTambé #ElsPapersDeBárcenas

Tribuna

És el moment d’Esquerra
Republicana. El 2019 vam
demostrar que podíem

guanyar eleccions, ho vam fer a la
ciutat i al país, i ho tornarem a fer
perquè el país ho mereix i ho ne-
cessita. Aquests mesos ens han dei-
xat lliçons que cal que no oblidem.
És necessari aprendre de tot allò
viscut per ser capaços de respon-
dre de la millor manera possible al
que ve. I en aquest sentit, hi ha
dues lliçons que cal que assumim
com a tals: és necessari comptar
amb el màxim nombre d’agents
polítics i socials i és necessari que
tinguem un Govern fort. Només
així tindrem un país fort i prepa-
rat per respondre a la crisi actual
i per fer tot allò que Catalunya ne-
cessita. I això, avui, només ho pot
garantir Esquerra Republicana.

Aquesta nova etapa no la poden
liderar els de sempre. En una si-
tuació d’emergència social com
l’actual, amb aquesta triple cri-
si –sanitària, social i econòmica–,
cal compromís. Cal un pas enda-
vant, i estem preparats. Tenim la
idea clara sobre què necessita el
país. Tenim equip i tenim projecte.

Diguem-ho clar: la millor ma-
nera de servir el país és l’actitud re-
publicana que ens caracteritza.
Aquest ferm compromís amb el
país i la seva gent, amb l’emer-
gència de la Covid però també
amb els reptes encara pendents.
Amb la reconstrucció però també
amb la República. Aquest és el
nostre pacte amb la societat,
aquesta és la nostra paraula: farem
tot el possible. Esquerra som l’ú-
nica força que pot vertebrar el país,
cosir-lo, que deixi de patir desi-
gualtats. Des de Barcelona, però

14-F: l'hora d'Esquerra
per Ernest Maragall, número 7 d’ERC per al 14-F

també des de les alcaldies de
Sant Cugat, Figueres, Lleida o
Tarragona. Arreu demostrem
que som la força que fa avançar
l’independentisme i que alhora
cuida la gent. Per això, ho tor-
narem a fer, un cop més, per la
Catalunya sencera.

Perquè la sortida d’aquesta
crisi no sigui com la de la crisi
del 2008 cal que no la gestionin
els mateixos. Ja sabem què
passa quan governen els de
sempre. Per això cal un nou li-
deratge, també, per no sortir
d’aquesta crisi amb més reta-
llades. Cal més inversió i la de-
fensa del servei públic per da-
vant de tot. Més educació, més
cultura, més serveis socials,
més salut, més lluita contra el
canvi climàtic... Una responsa-
bilitat amb el país i la seva gent.

Aquest diumenge tenim una
nova cita electoral. Una més, i no
ens fa por. Som aquells que
quan hi ha urnes, sempre hi
som; i que quan no hi són, som
els que les posem. El nostre
compromís amb Catalunya és
avui més nítid que mai: defen-
sarem el país i la seva gent.

No ho volíem, ni la situació
ho recomanava, però hem posat
tots els esforços per superar
una nova operació d’Estat amb
els tribunals imposant aquest 14
de febrer. Primer, inhabilitant el
president Torra per una pan-
carta i, després, suspenent el De-

cret que posposava les elec-
cions per celebrar-les en una mi-
llor situació sociosanitària. L’Es-
tat ha organitzat, un cop més,
una nova operació de tots els
seus poders. Tots a l’una con-
vençuts que avui Illa és l’opció
que ens salvarà de tots els mals.

Però siguem clars: avui el
PSC només pot aspirar al mateix
que Ciutadans podia aspirar fa
tres anys: ser la primera força de
l’oposició, però no governar.
Avui, igual que ahir, i igual que
demà, no hi ha una majoria que
ho avali. El país se sap republi-
cà i empoderat, no vol ser una
sucursal de Madrid.

Davant un socialisme sense
projecte ni voluntat transfor-
madora, que apareix com a sal-
vador de tot allò que no ha sa-
but –ni volgut– fer quan ha po-
gut, Esquerra Republicana. Un
progressisme sense fissures,
d’autèntica resposta republica-
na a l’Estat i als seus poders.
Hem de fer que no sumin, per-
què tenim clar què passa quan
sumen. A Barcelona ens va pas-
sar, i ells ho faran tantes vega-
des com calgui per frenar l’in-
dependentisme transformador
que representem.

Tenim proposta, tenim pro-
jecte, tenim lideratge i tenim
equip. Tenim el convenciment
de poder liderar el país i re-
construir-lo de camí cap a la Re-
pública. Ho farem. 

Els semàfors

Pastas Gallo ha comunicat 
a 37 treballadors de la planta

granollerina que per qüestions
de producció podrien ser
traslladats a Andalusia. Els

sindicats diuen que això “suposa
la deslocalització d'una empresa

històrica del Vallès Oriental”.
pàgina 10Pastas Gallo

L’organisme ha anunciat,
aquesta setmana, que prorroga

fins al mes de juny el termini
perquè els autònoms i les
petites empreses puguin

demanar ajuts per combatre els
efectes que el coronavirus 

ha tingut en la seva activitat. 
pàgina 18Consell Comarcal

Els dos sèniors del club han
començat aquesta setmana
intensa guanyant a casa: el

femení contra el Córdoba i el
masculí al Puerto Sagunto. A

l’equip de Robert Cuesta, a més,
va debutar un altre jugador del

planter, Gerard Domingo.
pàgina 20BM Granollers
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Sembla que la seva proposta
de Govern ampli entre ERC,
JxCAT, els comuns, la CUP i el

PDeCAT es dona per descartada
pels vetos creuats. Els comuns
aposten per un tripartit d’es-
querres amb vostès i el PSC, men-
tre que JxCAT vol un Govern de
forces independentistes. Què tria-
rà ERC, entre una opció o l’altra?
Nosaltres apostem per un acord
ampli de tots aquells que defensen
l’autodeterminació i l’amnistia,
encara que no tots estiguin al Go-
vern. El tripartit és impossible, ho
hem dit i repetit durant tota la
campanya. Si volguéssim governar
amb el PSC, estaríem liderant l’A-
juntament de Barcelona o la Di-
putació de Barcelona. I no ho es-
tem fent perquè nosaltres sí que
tenim principis. 

A les passades eleccions muni-
cipals, Ernest Maragall també
va proposar fins al final a Barce-
lona un govern local entre ERC,
els comuns i JxCAT i el resultat ja
el coneixem: pacte de PSC i co-
muns amb els vots de Manuel
Valls. Tem que ara pugui acabar
passant una cosa similar, si els nú-
meros surten?
Ho tenim molt clar. En aquell mo-
ment la gent deia que era impos-
sible, però si el PSC suma amb els
comuns, Cs, PP i Vox, ho faran segur,
no en tenim cap dubte. Per això és
important que ningú es quedi a
casa. Un Govern d’aquestes carac-
terístiques posaria en perill tots
els consensos del nostre país, com
la llengua o el model d’escola.

Preguntada per un possible es-
cenari amb Salvador Illa de pre-
sident amb els vots del PSC, En
Comú Podem, Cs, PP i Vox, la nú-
mero 3 dels comuns, Jessica
González, afirmava en una en-

trevista a la xarxa Línia que “en
una investidura no es poden ac-
ceptar o no els vots” i que “la res-
ponsabilitat és amb qui t’ad-
juntes després”. Sembla que la
història de Barcelona es podria
repetir.
Si sumen, passarà. Per això és fo-
namental que tothom vagi a votar.
I la millor manera d’evitar-ho és
una victòria clara d’Esquerra Re-
publicana. 

Des d’Esquerra hi ha hagut veus,
com la de Joan Tardà, que han dit
que si l’alternativa ha de ser un
nou Govern de coalició només
entre ERC i JxCAT seria “un fra-
càs”. Ho comparteix?
Nosaltres aspirem a poder posar
d’acord tots aquells partits que
defensen el referèndum d’auto-
determinació i l’amnistia per cons-
truir un Govern fort i poder afron-

tar la complexitat del moment ac-
tual. I això només ho pot fer Es-
querra Republicana. Repeteixo:
avui el país necessita un Govern
fort i liderat des de l’independen-
tisme d’esquerres. 

Laura Borràs deia també en una
entrevista amb la xarxa Línia
que el Govern de JxCAT i ERC
que ara s’acaba “no ha avançat
cap a la independència”, recla-
mava “unes bases noves” i els re-
criminava a vostès manca de
voluntat per avançar. També ho
va fer el president Puigdemont
fa dies, condicionant una hipo-
tètica investidura de vostè amb
els vots de JxCAT al fet que ERC
tingui “un full de ruta indepen-
dentista”. El preocupa que, si
finalment és vostè qui guanya

les eleccions, JxCAT no l’inves-
teixi president?
No crec que cap independentista
pugui tenir dubtes entre triar un
president del 155 o un president
d’Esquerra Republicana. No crec
que vulguin repetir el que ja van
fer, per exemple, a la Diputació de
Barcelona. 

Esquerra aposta per la “via àm-
plia”. JxCAT per la “confrontació
intel·ligent”. El PDeCAT se situa
més proper a les tesis de vostès
que a les dels seus excompanys
i la CUP diu que tot plegat són
“solucions màgiques”. No sembla
que l’entesa entre els partits in-
dependentistes hagi de ser fàcil.
L’única via que ens pot portar a la
victòria és la via àmplia d’Esquer-
ra Republicana, perquè es basa a
construir majories inapel·lables i,
sobretot, parteix de l’anàlisi dels
punts forts i febles de l’octubre de
2017. Hi ha vies que poden sem-
blar més fàcils o ràpides, però són
vies que ens porten al fracàs i a la
frustració. I nosaltres volem gua-
nyar la independència i viure en
una República catalana. 

Més enllà de la qüestió nacional,
la gestió de la crisi derivada de la
pandèmia també tindrà una es-
pecial rellevància en aquestes
eleccions. Les mesures restrictives
que han impulsat des del Go-
vern per fer front al virus, amb
sectors com el de la restauració
indignats amb el departament de
Salut i amb vostè mateix, els po-
den passar factura?
Quan governes has d’assumir tota
la responsabilitat de treballar pel
bé comú. Nosaltres hem tingut
com a principal objectiu salvar
vides i mirar de prendre les me-
sures de manera que les afecta-
cions fossin les mínimes possi-
bles. N’hem après molt. La segona
onada s’ha gestionat molt més de
pressa que la primera i amb menys
restriccions, i en el cas de la tercera
encara s’ha fet millor.

No sé si això ho compartirien els
restauradors... Sigui com sigui,
amb Illa presentant-se amb la
bandera de la gestió, per què un
veí de Badalona o de l’Hospitalet,
per exemple, ha de votar Pere Ara-
gonès i no el candidat socialista o
Laura Borràs, que són, segons
les enquestes, les tres opcions
amb possibilitats de guanyar?
Illa, la bandera de la gestió? És con-
siderat el pitjor ministre de Sanitat

d’Europa amb les dades a la mà i ha
decidit abandonar la seva respon-
sabilitat perquè les enquestes li
anaven bé. Crec que està inhabili-
tat per governar un país. 

En una entrevista amb nosaltres
el 2017, el vicepresident Jun-
queras deia que Esquerra Re-
publicana estava “totalment
compromesa amb l’àrea me-
tropolitana”. Creu que des del
Govern que vostè ha coliderat
s’ha actuat prou en conseqüèn-

cia amb aquesta afirmació du-
rant els últims tres anys?
Des d’Esquerra sempre treballem
perquè no quedi ningú enrere i així
ho hem fet també des del Govern
aquests anys, especialment durant
aquest darrer tan complicat per la
Covid-19. Hi hem abocat tots els
recursos disponibles, també a l’à-
rea metropolitana, però de ben se-
gur que no són prou i que no ho
seran fins que no siguem un Estat. 

Li pregunto perquè són moltes
les ciutats de la metròpolis que
se segueixen sentint descuida-
des per les administracions. Creu
que diumenge podrà revalidar la
confiança creixent que els ciu-
tadans d’aquest territori han di-
positat en Esquerra Republicana
els últims anys?
Estic convençut que serà així. Hi ha
molta gent cansada que sempre
manin els mateixos, i en aquest
territori hi ha llocs on el PSC fa 40
anys que governa. És l’hora del
canvi i Esquerra Republicana és l’ú-
nic partit que pot derrotar el PSC,
especialment a l’àrea metropoli-
tana. És important que el vot in-
dependentista es concentri en
Esquerra per poder derrotar els so-
cialistes i garantir així que no tin-
drem un Govern del 155.

“Hi ha molta gent
cansada que sempre
manin els mateixos”

Pere Aragonès / Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès esprem les últimes hores d’una campanya electoral renyida 
i que projecta un triple empat entre els republicans, JxCAT i el PSC que només 

les urnes d’aquest diumenge podran clarificar. En un breu forat, el candidat d’ERC 
a la presidència de la Generalitat atén la xarxa de periòdics Línia telemàticament.

Entrevista Perfil | Més de Keynes que de Marx
Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) ha sigut el vicepresident més jove de Catalunya. Mà dreta
d’Oriol Junqueras, és una de les persones que va fer possible l’aproximació de l’ara pres polític a
Esquerra Republicana l’any 2004. Ideològicament, es considera més de Keynes que de Marx.

“Volem un acord ampli
per l’autodeterminació
i l’amnistia, encara que
no tots entrin al Govern”

Pere Aragonès, en una entrevista amb la xarxa Línia el 2019. Foto: Arxiu

Arnau Nadeu
BARCELONA

“Hi ha vies que poden
semblar més fàcils per
fer la independència,
però ens duen al fracàs”



12 de febrer del 2021

| 10

líniavallès.cat

Granollers

Els Blancs presenten una
nova estructura organitzativa

TRADICIÓ4L'Assemblea Gene-
ral de la Colla dels Blancs cele-
brada el passat 31 de gener no va
ser una assemblea qualsevol. A
més de produir-se de forma vir-
tual, la trobada, profundament
mediatitzada per la incertesa
que viu el sector cultural en el
marc de la pandèmia, va estar
carregada de novetats.

La més significativa es va
donar en l'estructura organitza-
tiva. Tot i que la junta de l'enti-

tat va quedar renovada, es van
crear 10 equips de treballar amb
10 responsables amb l’objectiu
de repartir millor la feina de
cara a la Festa Major. Així ma-
teix, es va escollir com a cap de
colla Xavi Raich. Segons van
explicar des de la colla, la nova
estructura vol "adaptar-se a la re-
alitat actual de la colla, a l'eco-
sistema que l'envolta i respondre
millor les ambicions i inquietuds
de la gent que la forma".

Decathlon arriba a Granollers
amb el seu concepte ‘city’

COMERÇ4El Vallès Oriental
tindrà una segona botiga de la
marca de material esportiu De-
cathlon després que ara fa 10
anys la companyia desembar-
qués a Mollet. Tot i que encara
es desconeix la data exacta d'o-
bertura de l'establiment, des del
dijous 4 de febrer ja es pot veu-
re a la pàgina web de l'empresa
l'indret on se situarà el nou De-
cathlon City de Granollers. Con-
cretament, serà al carrer An-
selm Clavé número 33. En
aquest punt de la ciutat, fins al
mes de  setembre de l'any passat

s'hi va ubicar una botiga de roba
Bershka del grup Inditex. 

A diferència dels establi-
ments que tradicionalment te-
nia la companyia d'origen fran-
cès al territori, el concepte
"city" remet a un tipus de boti-
ga que ja es pot veure als cen-
tres de Barcelona o Sabadell i
que es basa en unes instal·la-
cions de mides reduïdes on
predominen els productes d’es-
ports que es poden dur a terme
en l'àmbit urbà. Així mateix,
s’hi poden recollir les compres
fetes de forma telemàtica.

Les 10 àrees. Foto: Colla dels Blancs

Successos | Judici a l’agressor sexual d’una menor
La Fiscalia demana 11 anys de presó per a l’home que el 2019 va assaltar 
sexualment una noia de 16 anys a Granollers. Després d’agafar-la pel coll i 

fer-li tocaments, va dedicar-se a punxar-li les cames amb una navalla.

Pastas Gallo vol traslladar 
37 treballadors a Còrdova

LABORAL4De Granollers a la lo-
calitat cordovesa de Carpio. La di-
recció de l'empresa Pastas Gallo ha
comunicat a 37 treballadors de la
planta granollerina que per qües-
tions de producció podrien ser
traslladats a Andalusia. Segons
ha explicat la firma, el trasllat
està motivat per una reconver-
sió de la fàbrica de sèmola a Gra-
nollers en farinera. 

Davant la notícia, UGT i CCOO
han assenyalat que la mesura

“suposa la deslocalització d'una
empresa històrica del Vallès
Oriental”. A més, han afirmat
que és “una decisió que afecta
greument la vida de 37 persones
i les seves famílies”. És per això
que els sindicats han demanat que,
si no es pot rectificar la nova línia
empresarial, aquests treballadors
“siguin recol·locats en altres plan-
tes de la mateixa fàbrica de Gra-
nollers o de les de Sant Vicenç dels
Horts o Esparreguera”.Foto: Google Maps

SALUT4Tot i que en termes ge-
nerals la vacuna de la Covid-19
només ha arribat al 2,56% de la
població catalana, en punts com
l'Hospital de Granollers gran
part de la plantilla del centre ja
està vacunada.

Segons expliquen des de
l'hospital, el 7 de gener va co-
mençar la vacunació de les per-
sones que ho van demanar. En to-
tal van ser unes 1.500 que repre-
senten entre el 80 i el 85% de la
plantilla, comptant tant treballa-
dors interns com professionals
externalitzats. "Les persones que
no van voler vacunar-se eren
majoritàriament embarassades,
gent al·lèrgica o treballadors que
en aquells moments tenien el
coronavirus", expliquen des de
l'hospital. El 12 de febrer, se-
gons el centre, la vacunació total,
és a dir, les dues dosis, ha arribat
a 1.112 persones. "Està previst que
les 1.500 persones que van ma-
nifestar el seu interès a ser vacu-

nades tindran almenys la pri-
mera dosi les pròximes setma-
nes", afirma el centre.

A més, dimecres 10 de febrer
es van tornar a obrir les inscrip-
cions de vacunació per als pro-
fessionals que no es van poder
apuntar a la primera fase. És per
això que s’espera que a finals de
març el 100% dels professionals
que voluntàriament han optat
per fer-ho ja estiguin vacunats. 

CREIXEMENT SOSTINGUT
Pel que fa als contagis, l'hospital
ha entrat en el que ha qualificat
de "planell de creixement". "No
estem com en el pic de la sego-
na onada, però tenim un creixe-
ment lleu i sostingut", diuen des
del centre. Hi ha 28 pacients a les
UCIs, als quals cal sumar 51 in-
gressats més per la Covid. Un to-
tal de 79 persones que en dife-
rent grau pateixen la malaltia.

Personal sanitari vacunant-se el 7 de gener. Foto: Hospital de Granollers

La plantilla de l’Hospital de
Granollers, quasi immunitzada
» El centre espera haver pogut vacunar tots els professionals al març
» La xifra d’ingressats aquesta setmana per Covid és de 79 pacients
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Mollet

SOCIETAT4El comiat, després
de cinc anys de mandat del Sín-
dic Personer de Mollet el passat
dilluns 8 de febrer, va quedar des-
dibuixat per culpa d'un ple virtual
i fred. L'adeu a Lluís Martínez
Camps feia poca justícia a una fi-
gura que sempre ha apostat per
la proximitat amb la ciutadania i
que ha generat un enorme con-
sens entre totes les formacions
polítiques molletanes. “En
aquests cinc anys he intentat po-
sar per davant el síndic bomber
i no pas el síndic piròman”, deia
Martínez resumint la seva tasca
en una frase que tots els partits
podrien haver subscrit.

A més d'acomiadar-se, el ter-
cer síndic de la ciutat presentava
al Ple de l'Ajuntament el balanç
del seu darrer any al càrrec.
“Sembla que aquest 2020 hagi es-
tat un malson”, deia Martínez re-
ferint-se a les conseqüències de la
pandèmia. “Després d'uns anys
intentant remuntar, hem entrat

de ple en una altra situació dra-
màtica”, afegia. Segons va explicar
el síndic, la seva oficina, tot i no
deixar mai l'activitat i atendre de
forma telemàtica la ciutadania, va
romandre tancada durant sis me-
sos per la crisi. Amb tot, l'informe
de 2020 revela que la sindicatura
va atendre 40 queixes, 80 con-
sultes i assessoraments i va dur a
terme 105 activitats de caràcter di-
vers. Un total de 255 accions que
representen un 25% menys que les

de l'any anterior a conseqüència de
la Covid-19.

Pel que fa al mandat, a més
d'arribar a 2.000 infants amb El
Síndic a l'escola, Martínez ha ges-
tionat 241 queixes i 420 consultes
i ha dut a terme  810 activitats. En
total, 1.500 accions.

Ara, després de cinc anys,
s'obre el període per trobar un
nou síndic. “Esperem que sigui
una dona després de tres síndics
homes”, deia Oriol López d'ERC.

Lluís Martínez Camps, Síndic Personer de Mollet. Foto: Aj. de Mollet

Lluís Martínez:  “He volgut 
ser un síndic bomber”

» La sindicatura ha dut a terme un 25% menys d’activitats el 2020
» En cinc anys, el Síndic Personer de Mollet ha fet 1.500 accions 

Mollet demana 15 milions
d’euros dels fons europeus

ECONOMIA4Europa enviarà
140.000 milions d'euros a l'Es-
tat espanyol en el marc dels
fons Next Generation. Es tracta
d'una partida sense precedents
amb la qual es vol reactivar l'e-
conomia després de la pandèmia
tot prioritzant mesures ecològi-
ques i digitals, i Mollet ja ha pre-
sentat la seva candidatura per re-
bre una petita part dels diners. 

Segons va explicar el darrer
4 de febrer l'equip de govern, la
capital baixvallesana espera op-
tar a una subvenció de 15 milions
d'euros per a tres projectes:

crear a Can Magarola un polígon
industrial d'energia verda; digi-
talitzar l'administració molle-
tana; i aconseguir que tots els
edificis públics funcionin amb
energies renovables. En parau-
les de l'alcalde Josep Monràs, la
inversió vol aconseguir “la trans-
formació i la sostenibilitat del
servei públic i de l'activitat eco-
nòmica de Mollet”. Al mateix
temps, Mornàs va recalcar que
no són projectes nous i va afegir
que són inversions que es duran
a terme tant “si arriben els fons
europeus com si no”.

Els carrers molletans 
viuran una allau d’obres 

URBANISME4Ni un, ni dos, ni
tres. En total són quatre els con-
tractes que ha fet públics l'Ajun-
tament de Mollet i que suposa-
ran un rentat de cara de nom-
brosos carrers de la capital baix-
vallesana. El primer d'ells con-
sistirà en l'arranjament d'algunes
voreres centrals del carrer Sal-
vador Espriu. El segon suposarà
reasfaltar certes zones de la ro-
tonda Sant Vicenç, l'avinguda
Gaudí, el carrer Enric Morera i el
carrer Onze de Setembre. El ter-
cer projecte serà l'arranjament de
parterres de la Rambla Nova. El

quart i últim projecte consistirà
a arreglar les voreres d'algunes
zones del carrer Hipòlit Lázaro i
els voltants del monument Llu-
ís Company. Gairebé un total de
20.000 metres quadrats que en
els mesos vinents estaran afectats
per obres.

Tot i que encara no s'ha fet
públic el preu que aquesta ope-
ració suposarà per a la ciutat, se-
gons la informació de la qual es
disposa actualment es desprèn
que la suma –comptant la re-
dacció dels projectes– ascendi-
rà a més de 645.000 euros.

El govern local presentant les tres propostes d’inversió. Foto: Aj. de Mollet

Pensionistes | La gent gran carrega contra Caixabank
La comissió de jubilats i pensionistes de Mollet ha amenaçat d’iniciar accions 
contra Caixabank. Denuncien que l’entitat imposa cobraments poc ètics de 
60 euros als seus clients amb ingressos mensuals menors de 600 euros.

L’enderroc de l’antiga fàbrica
Lefa costarà 293.000 euros

HISTÒRIA4Quan algú arriba o
marxa de Mollet per l'estació de
Mollet-Sant Fost, indefectible-
ment es topa amb l'antiga fàbri-
ca Lefa. Aquesta visió de l'edifici
abandonat deixarà de ser quoti-
diana per a milers de persones
d’aquí a uns mesos, perquè l'em-
presa Promoció de Sòl Municipal
de Mollet SL ha tret a concurs l'en-
derrocament de l'immoble per
una suma total de 292.713 euros.

Tot i que actualment l'edifici

estava en ruïnes, la fàbrica té una
dilatada història que va començar
l'any 1891. El 1961 va ser adquiri-
da per Lefa SA, una empresa de
pelleteria. La fàbrica va viure un
primer incendi l'any 2001 i el
2008 va ser adquirida per Pro-
moció de Sòl Municipal de Mollet
SL. Segons ha explicat l'empresa
pública, "l'abril de l'any 2017 es va
produir un segon incendi a con-
seqüència, probablement, d'una
possible ocupació de l'edifici".L’antiga Lefa. Foto: Google Maps
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Laura Borràs
Junts per Catalunya

“Junts per Catalunya està més
a l’esquerra que els socialistes”

Badalona. Dijous 4 de febrer de 2021.
Dos quarts de nou del vespre. Tea-
tre Margarida Xirgu. La candidata de
Junts per Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura Borràs, acaba
de fer un míting al costat del presi-
dent Puigdemont –via telemàtica–i
de Joan Canadell –presencialment–,
entre altres pesos pesants de la
seva candidatura. Fa menys d’una
setmana, en aquest mateix escenari
hi havia Oriol Junqueras i Pere Ara-
gonès demanant el vot per a ERC,
en un acte on es va deixar veure
Dolors Sabater (CUP). Curiosament,
tots ells noms que apareixeran en
aquesta entrevista. Una conversa
breu, però intensa, mantinguda en
un dels cors de l’àrea metropolitana
i que no podia començar sense par-
lar de la polèmica del dia.

Aragonès l’ha emplaçat a de-
manar disculpes per haver
dit que Junqueras està con-

demnat per corrupció. Ho vol fer?
Si es mira el vídeo del diari El País
[mitjà en el qual Borràs va fer
aquestes declaracions], es veu per-
fectament quin exercici es va fer de

manipulació. La frase és llarga, el
context ho explica i, per tant, si es
vol entendre el que jo vaig dir, és
molt clar. Si se’m vol fer dir el que
no vaig dir, que ho facin ells. Jo no
hi entraré. El respecte per a tots els
represaliats, presos i exiliats, sense
excepció i de tots els partits, no és
que el prediqui, sinó que el prac-
tico des de fa anys.

Per tant, no creu que hagi de de-
manar disculpes a ningú.
És que quan s’agafen les teves pa-
raules, es tallen, es treuen de con-
text i llavors resulta que a sobre ets
tu qui representa que has fet una
cosa que no has fet, doncs la veritat
és que jo vull aturar-ho aquí. No vull
dir-ne res més perquè no pugui tor-
nar a ser descontextualitzat.

També avui, la CUP ha dit que de-
manarà una “garantia absoluta i
verificable” que no hi ha cap
“ombra” de corrupció abans d’in-
vestir-la a vostè, si arriba el cas. La
pot donar, aquesta “garantia ab-
soluta i verificable”?
Jo la dono. Ho he dit sempre. De-
fenso la meva més absoluta inno-
cència. No hi ha cas. Dit això, ja sé
que no puc esperar un judici just a
Espanya, però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

Confia en la CUP? Creu que l’in-
vestirien si fos la més votada?
Nosaltres treballem perquè els elec-
tors confiïn en nosaltres. El que
volem és guanyar-nos la confiança
de molta gent perquè Junts per Ca-
talunya tingui prou força per poder
governar bé.

Però en qualsevol cas necessitarà
aliances.
Cadascú haurà de decidir allà on
vol ser. Tothom haurà de veure de
quina manera contribueix a fer que
la voluntat popular que s’hagi ex-
pressat a les urnes es reprodueixi
després a les institucions. 

En una entrevista amb la xarxa de
periòdics Línia, Sabater deia que
amb Junts per Catalunya els se-
para el “neoliberalisme” i no acla-

ria si li donarien suport o no en
una hipotètica investidura.
Això és una decisió que hauran de
prendre ells. Jo ja n’he vist d’altres, de
decisions que ha pres la CUP. Molt
doloroses, per cert. I que han afectat
tot el país. Només he de dir un nom:
Jordi Turull. Per tant, els toca a ells
decidir on volen estar. Nosaltres es-
tarem sempre per poder fer un go-
vern independentista i posar per
davant de tot el que ens uneix i no
pas el que ens separa.

Un govern de Junts, Esquerra i la
CUP?
Un govern de totes aquelles forces
independentistes que treguin re-
presentació parlamentària. 

Pensa en el PDeCAT també?
Penso en les forces que acabin en-
trant al Parlament. 

Per què no es refereix mai al PDe-
CAT? Àngels Chacón l’acusa de fer
“joc brut”.
Jo no faig joc brut mai. Personal-
ment, sempre m’he referit a totes les
forces independentistes que obtin-
guin representació parlamentària.

Puigdemont deia aquest matí a
RAC1que, si ERC guanya les elec-
cions, vostès investiran Aragonès,

però condicionant-ho al fet que
els republicans tinguin un full de
ruta independentista. 
És que nosaltres ja hem viscut un
govern independentista que no ha
avançat cap a la independència. Per
tant, per compromís amb els nostres
electors, no podem repetir aquest
escenari. Cal trobar unes bases
noves per fer un govern fort en fun-
ció dels resultats de les urnes, però
on el fet determinant no sigui ser in-
dependentista, perquè ja ho érem
abans i no hem avançat, sinó voler
avançar cap a la independència.

Creu que Esquerra no té aquesta
voluntat?
Això ho ha de respondre Esquerra.
Nosaltres ja hem proposat què vol
fer Junts. És una proposta oberta, per
a tothom que hi vulgui ser. Nosaltres
hi serem, per avançar. Els altres que
decideixin on volen ser.

Esquerra ja ho ha respost: la seva
aposta és la “via àmplia”. La seva,
la “confrontació intel·ligent”. I la
CUP diu que totes dues són “solu-
cions màgiques”. No sembla que
l’entesa hagi de ser fàcil.
Nosaltres hi som per avançar. El nos-
tre model és el de l’1 d’Octubre. El de
la via catalana. Creiem que és el
model que ens permetrà posar per4

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria

“Nosaltres ja
hem viscut un
govern que no ha 
avançat cap a la
independència”
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3davant tot el que ens uneix per
aconseguir un objectiu. I a partir
d’aquí, quan aquest objectiu l’hà-
gim aconseguit, potser moltes per-
sones que no estàvem en política
tornarem pel camí que hem vin-
gut, recuperarem les nostres feines
i els polítics ja decidiran com ha de
ser aquesta República Catalana.
Però primer l’hem de tenir. I per
tenir-la hem de ser-hi tots. I Junts
per Catalunya oferim aquesta pos-
sibilitat. Hem posat sempre per da-
vant la unitat. No l’hem predicat,
l’hem practicat. Tenim al nostre in-
terior un ventall de transversalitat
que així ho acredita.

Vostès parlen d’activar la declara-
ció d’independència, però crec que
no ha acabat de quedar clar exac-
tament què i com ho volen fer.
Nosaltres hem parlat d’un procés,
l’inici del qual l’ha de marcar la con-
fiança dels electors i, per tant, ara
l’objectiu és aconseguir el 50% dels
vots i dels escons per tenir aquesta
força per avançar. Com? En primer
lloc, refrendant aquest compromís
al Parlament amb una resolució
que marqui aquesta carta de nave-
gació. I a partir d’aquí, treballar con-

juntament amb tothom i amb totes
les vies obertes. També la de la ne-
gociació, si és que l’Estat en algun
moment decideix ser democràtic
en lloc de només ser espanyol. Però
si aquesta via no prospera, el camí
cap a activar la declaració d’inde-
pendència és el que nosaltres pro-
posem. No proposem un quan, sinó
un què i un com.

D’acord, però permeti’m que ara
li pregunti pel quan.
L’important és el com, perquè això
determinarà que, quan ho fem, no
hàgim de recular. Que quan ho fem,
estiguem en disposició d’aconse-
guir la independència. Nosaltres
mantenim totes les vies obertes,
però els passos han de ser cap en-
davant. I per fer-ho hem de ser-hi
tots. Nosaltres hem fet una pro-
posta i no n’hem vist cap altra. Això
sí que és màgic. Creure que arriba-
ràs a la independència sense tenir
una proposta sí que és màgic. Nos-
altres som molt realistes. Tenim
dosis de realisme acumulades, des-
prés de l’1 d’Octubre, la presó, l’e-

xili... El que volem, precisament, és
deslliurar-nos de la repressió.

Quan parlen de “condicions sufi-
cients” per implementar la inde-
pendència, a què es refereixen?
En primer lloc, a la unitat. I després a
la força democràtica, que és la que
et dona la legitimitat. En qualsevol
país del món no ens plantejaríem si
més del 50% dels vots legitima o no
implementar el que s’ha decidit. Per
tant, quan hàgim transitat aquest
camí que li comentava, hàgim vist
que l’única sortida és l’activació de
la declaració d’independència i esti-
guem en disposició de defensar-la i
d’obtenir reconeixement interna-
cional, ho farem. L’activarem.

Mentrestant, vostè també ha pro-
mès bona gestió. Aquest matí,
per exemple, ha dit que vol aug-
mentar en 5.000 milions d’euros
els recursos sanitaris en els prò-
xims cinc anys. No és una qües-
tió menor, tenint en compte les
retallades en sanitat que va fer
Convergència.
Aquesta no és la nostra herència.
Junts per Catalunya és un partit
nou. No tenim drets electorals. Ens
hem guanyat els avals dia a dia en
les circumstàncies més fredes. El
nostre model és de futur. Ja hem
vist que la sanitat és fonamental i
nosaltres la prioritzarem. Quan diem
que volem gestionar i fer front a la
crisi de la Covid, però també ambi-
cionar la independència, és perquè
en una Catalunya independent
aquests recursos hi serien sense cap
problema. En canvi, en una Catalu-
nya autonòmica serà molt més difí-
cil. Però un govern ha de prioritzar i
és evident que nosaltres ho volem
fer en matèria de salut.

La sanitat, l’educació, les mesures
per revertir la crisi social i econò-
mica... són temes que a l’àrea me-
tropolitana, molt colpejada per la
situació actual, preocupen i poden
fer decantar el vot per un partit o
un altre. Per què un veí de Bada-
lona o de l’Hospitalet, per exem-
ple, ha de votar Laura Borràs?
Perquè volem ser un govern que
escoltarà la gent. Que voldrà conèi-
xer les seves necessitats de primera
mà i a partir d’aquí actuar, generant
una xarxa de protecció de la vulne-
rabilitat que és fonamental. Perquè
no ens podem permetre avançar
com a país deixant persones en-
rere. Nosaltres no volem deixar
ningú enrere. Jo tinc sempre molt
present la Muriel Casals quan deia
que, “per poder tenir un estat del
benestar, primer ens cal un estat”.
És obvi que amb les eines actuals
tenim moltes mancances. Però
traurem recursos d’allà on calgui
per fer front a la situació actual. Per
exemple, donant ajuts directes a les

petites i mitjanes empreses, perquè
això és el que està aguantant en
aquests moments moltíssimes fa-
mílies. Nosaltres farem polítiques
per a la vida. Per a la gent.

A l’àrea metropolitana, els últims
anys no han sigut gaire bons per
al seu partit. Només cal veure
aquesta ciutat [a Badalona tenen
un únic regidor] o l’Hospitalet o
Cornellà, on no tenen representa-
ció. Creu que podrà guanyar-se la
confiança d’aquest territori?
Nosaltres aprenem dels errors que
s’hagin pogut cometre en el passat,
però mirem endavant. Estem crei-
xent, la gent ens està fent confiança...
Som generadors d’il·lusió en un mo-
ment que es parla de molta desmo-
tivació i desafecció. La campanya de
recollida d’avals ens ha demostrat
que el nostre projecte il·lusiona,
també a l’àrea metropolitana. Jo
confio en tota aquesta gent que se
m’acosta i em diu que seré la pri-
mera presidenta de la Generalitat.
Som portadors d’esperança.

Puigdemont deia el 2017, en una
entrevista amb la xarxa Línia, que
“l’àrea metropolitana és una es-
tructura d’Estat” i que “Catalunya
es juga el seu futur aquí”. Creu que
s’ha actuat prou en conseqüència
durant aquests anys?
Segurament no, i per això treballem
i hem de treballar més. Jo li puc as-
segurar que sí que l’he recorregut
molt. Subscric plenament les pa-
raules del president Puigdemont i,
si no hem treballat prou, tenim tota
l’energia per fer-ho encara més a
partir d’ara. Nosaltres volem una re-
alitat metropolitana forta.

Potser el fet que persones com
Joan Canadell facin propostes con-
siderades de dretes [eliminar l’im-
post de successions, per exemple]
i altres, com Jordi Sánchez, situïn
Junts com un partit de centrees-
querra no ajuda que els electors
tinguin clar què estan votant en
l’eix esquerra-dreta amb vostè.
Els nostres votants ens situen al cen-
treesquerra. Així ho demostren els
estudis sociològics que s’han fet. I el
millor termòmetre per saber com
són els partits és allà on els seus vo-
tants els ubiquen. Nosaltres estem
més a l’esquerra que els socialistes i
fem polítiques més progressistes que
el govern que necessita dir-se’n per-
què només progressa en repressió. 

Vostè personalment es considera
de centreesquerra?
A mi les etiquetes no m’agraden. El
que és important és que persones
d’un espectre ideològic molt ampli si-
guem capaces de treballar plegades
i de posar-nos d’acord per avançar.
Això és el que necessita el país i el que
representa Junts per Catalunya.<

Entrevista

– ¿Pot donar una “garantia
absoluta i verificable” que 
no hi ha cap “ombra” de
corrupció, tal com ja ha dit 
la CUP que li demanarà en el
supòsit d’haver-la d’investir?

– Jo la dono. Defenso la meva
més absoluta innocència. 
Dit això, ja sé que no puc
esperar un judici just a Espanya,
però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

“Arribar a la independència sense
tenir una proposta sí que és màgic”

“En qualsevol
país no ens
plantejaríem si
el 50% dels vots
legitima o no”
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Parets

El futur del Sot d’en Barriques,
en mans del vot popular

CONSULTA4El tarannà polític
d'un partit pot canviar de la nit al
dia en funció de la seva quota de
poder dins d'un consistori. Si men-
tre van estar a l'oposició Francesc
Juzgado i el PSC van definir-se pel
seu posicionament contrari a tan-
car el Sot d'en Barriques, des que
la formació ha tornat a ostentar el
poder municipal la seva fermesa en
aquest tema ja no és tan clara.

Cal recordar que el PSC va
demanar que no es construís la
tanca per envoltar el parc i fins i
tot va recollir firmes en contra
d’aquest projecte, mentre que Su-
mem Esquerres va criticar Juz-
gado per utilitzar el tancament de
forma “partidista”.

Ara, les posicions d'ambdues

parts s'han apropat. És per
aquest motiu que l'Ajuntament
ha anunciat que plantejarà a
través d'una consulta ciutadana
el futur del parc. Així, hi haurà
dues opcions que es podran vo-
tar telemàticament del 25 de fe-
brer al 12 de març: que el parc
continuï obert com fins ara o que
el seu accés quedi restringit amb
una tanca perimetral.

Per la seva banda, ERC ha
preguntat al consistori quin preu
suposaria rescindir el contra-
cte d'una obra ja començada. Se-
gons el partit, la decisió del nou
govern és "una clara demostra-
ció que el 'Pacte del Cortijo' no
respon a cap acord programàtic
sinó a interessos ocults".

POLÍTICA4La crisi política en-
cetada amb la moció de censura
de Sumem Esquerres i el PSC a
Parets segueix sense veure la
llum al final del túnel. Després d’a-
partar el republicà Jordi Seguer de
l’alcaldia, el govern municipal
entrant encapçalat pel socialista
Francesc Juzgado es troba en
fase d’impugnar tot l’anterior
mandat d’ERC, Sumem i Parets
per la República. En aquesta oca-
sió, els socialistes i els seus nous
socis a l’Ajuntament han asse-
nyalat a través d’un comunicat
que la gestió política de Seguer ha
deixat un forat d’impagaments al
consistori que ascendeix a gaire-
bé un milió d’euros.

L'Àrea de Via Pública que es-
tava dirigida per l'exalcalde in-
dependentista acumula, segons
el nou govern, 575 factures sen-
se pagar per un valor total de
971.474,45 euros a data de 21 de
gener. "Des del PSC i Sumem Es-
querres a Parets lamentem que
les factures acumulades supo-
saran un endarreriment en el pa-
gament a proveïdors", explicava

el nou govern municipal dilluns
8 de febrer. Així mateix, PSC i
Sumem consideraven que "això
provoca un bloqueig del tanca-
ment pressupostari de l'exerci-
ci corresponent a l'any 2020".

ERC CONTRAATACA
Per la seva banda, Jordi Seguer
afirmava en declaracions a Línia
Vallès que el comunicat del go-
vern municipal era "demagògia".
"Nosaltres, quan vam sortir del
govern, vam donar ordre de dei-
xar totes les factures pagades,
fins i tot les nòmines del personal,
perquè amb el canvi d'alcalde no

hi hagués problemes de cobra-
ment per a la plantilla", assegu-
rava l'exalcalde. A més, Seguer
afegia que l'Àrea de Via Pública in-
corpora tres regidories i, per tant,
"algunes factures són de Sumem".

En aquest sentit, des d’ERC
s’explicava en un comunicat el
mateix dia que les úniques fac-
tures que no van ser validades
per l’anterior govern van ser la
d'un "projecte urbanístic del
qual no teníem tota la informa-
ció ni coneixement" i una altra
sobre la defensa jurídica d'un ex-
treballador municipal, aquesta
última per motius ètics".

La polèmica segueix instal·lada a l’Ajuntament de Parets. Foto: Aj. de Parets

Continua la guerra entre el nou
govern i l’exalcalde Seguer 

El Parc del Sot d'en Barriques, en una imatge d’arxiu. Foto: Silvia Ferran/Aj.

Successos | Un home perd la vida a la C-17
La C-17 va ser divendres 5 de febrer escenari d’un fet tràgic. Un home moria
atropellat mentre creuava la carretera al seu pas per Parets. El sinistre es va
produir al quilòmetre 14,5 en direcció a Granollers i va obligar a tallar la via.
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Martorelles | Sant Fost

En marxa la convocatòria
d’ajudes per al comerç local

SANT FOST4Des de divendres
passat tots els comerços de Sant
Fost que s’han vist obligats a
tancar o a reduir de forma signi-
ficativa la seva activitat comercial
a causa de les restriccions de la
Covid-19 poden demanar acollir-
se a la convocatòria d’ajudes que
ha posat en marxa el govern mu-
nicipal. El termini per sol·licitar-
les es va posar en marxa diven-
dres passat i s’allargarà fins al di-
vendres de la setmana que ve.

Cada petit o mitjà comerç pot
rebre una quantitat d’entre 500

i 1.500 euros, depenent del grau
d’afectació (restriccions o tan-
cament, de forma discontínua o
més permanent) que es patís en-
tre els mesos de març i desem-
bre de l’any passat. 

Al portal web de l’Ajunta-
ment es poden consultar les ba-
ses d’aquesta convocatòria (on es
detallen i es desglossen els re-
quisits) i també es podrà des-
carregar tota la documentació
necessària que s’ha d’enviar al
consistori abans del divendres de
la setmana que ve.

CELEBRACIÓ4Igual que ha pas-
sat en tants i tants altres aspec-
tes, el Carnestoltes s’haurà de re-
inventar, fins al punt que el que
veurem i viurem enguany serà
atípic i poc semblant al que tenim
en l’imaginari col·lectiu que és
aquesta celebració.

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment de Martorelles ha convidat
els veïns a compartir les celebra-
cions que facin en família a les
xarxes socials. El govern muni-
cipal ha convocat tres concursos:
un a Facebook, un a Instagram i
un altre a TikTok, amb premis.

Com que serà impossible ce-
lebrar la rua, les disfresses s’hau-
ran d’ensenyar a les xarxes. El ter-

mini per presentar les imatges es-
tarà obert entre divendres de la

setmana que ve i el dia 22. Hi
haurà cinc categories en el con-
curs: infantil, joves, majors de 35
anys, majors de 60 anys i famílies.

Aquesta reinvenció del Car-
nestoltes, que es bolcarà a Inter-
net i les xarxes socials, també és
l’aposta de tota la resta d’ajunta-
ments vallesans. A Granollers,
per exemple, abans-d’ahir va ar-
ribar el Rei, mentre que demà la
consigna serà disfressar-se en fa-
mília. La Colla de Gitanes i l’Esbart

Dansaire oferiran la seva actuació
a través de YouTube diumenge.

La gran cita del Carnaval de
Mollet serà el Judici del Carnes-
toltes, diumenge a les set de la tar-
da, un acte que es podrà seguir
tant al portal web de l’Ajunta-
ment com a Vallès Visió.

A Parets, el Rei Carnestoltes
visitarà escoles, però la compar-
sa tradicional, enguany, s’haurà
de fer de forma virtual. Can Ra-
joler s’encarrega d’organitzar-la.

La celebració serà 100% virtual. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles es prepara 
per al Carnestoltes més atípic

La restauració és un dels sectors més castigats. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles | Tríptic i web sobre gestió de residus
L’Ajuntament de Martorelles ha editat un tríptic informatiu i ha posat 

en marxa una pàgina web per explicar els canvis en la gestió dels residus
als veïns. El fulletó es reparteix encartat en l’edició del Lledoner.

Concursos a les xarxes
són la solució que han
trobat els ajuntaments
per a aquest 2021
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Montmeló | Montornès

La Llagosta | Santa Perpètua

MONTMELÓ4Per Carnestoltes
no donis més voltes: compra a
Montmeló. Aquest és el lema de
la campanya de promoció del co-
merç local que s’ha posat en
marxa des del Departament de
Promoció Econòmica.

La campanya va arrencar
abans-d’ahir i estarà en marxa
durant set dies, fins al dimecres
de la setmana que ve. Com a
grans accions, s’ha col·locat un
photocall a la plaça de la Vila (al

voltant del qual es faran diverses
activitats durant aquests dies) i
on s’ha convidat els veïns a pas-
sar-hi i fer-se fotografies per
compartir a Instagram, amb l’e-
tiqueta #comerçmo, etiquetant
també l’Ajuntament i dient amb
qui voldrien anar de compres.

Totes les fotografies entraran
en el sorteig de 10 vals de com-
pra de 20 euros que podran
gastar-se en diferents comer-
ços montmelonins.

MONTORNÈS4El serial de con-
seqüències del vessament de l’11
de desembre del 2019 a Mon-
tornès va viure dos episodis més
la setmana passada. El primer va
ser la presentació d’una quere-
lla per part de la Fiscalia contra
Ditecsa (dijous passat), mentre
que l’endemà el Consorci Besòs
Tordera va anunciar que seguia

endavant amb l’expedient san-
cionador obert a l’empresa (pel
qual li reclamen una quantitat
que frega els 800.000 euros) i
que estudia la possibilitat de
presentar-se com a acusació
particular en el judici que es
farà contra aquesta companyia.

En la nota, publicada diven-
dres passat, el Consorci fa una
repassada a l’episodi, dient que
el vessament de residus provo-
cat per l’incendi a la planta va
causar “greus afectacions al medi
(especialment animals que viuen
al riu Besòs o al seu entorn,
però també a la vegetació de la
zona)”, tot i que admet que, un

any i dos mesos després, “la
zona està pràcticament recupe-
rada i compta amb les mateixes
espècies de fauna, però en me-
nor densitat”.

De la mateixa manera, des
del Consorci apunten que “la to-
xicitat i la contaminació al medi
havia pràcticament desapare-
gut” ja l’estiu passat.

El vessament va ser el desembre del 2019. Foto: Eduard Batlles / ACN

El Consorci estudia ser acusació
particular contra Ditecsa

‘No donis més voltes’: nova
campanya del comerç local

SOCIETAT4Després que la set-
mana passada l’Ajuntament de la
Llagosta anunciés una nova edi-
ció dels pressupostos participa-
tius, abans-d’ahir el govern mu-
nicipal d’Óscar Sierra va anunciar
la posada en marxa de la plata-
forma Decidim-La Llagosta par-
ticipa, que des del consistori de-
fineixen com “una plataforma di-
gital de participació ciutadana,
un espai de referència per fer un
poble més obert, transparent i
col·laboratiu”.

D’aquesta manera, amb el
portal web habilitat recentment
(decidim-llagosta.diba.cat) es
brinda als veïns la possibilitat de
presentar propostes, assistir a re-
unions de forma telemàtica (com
la dels pressupostos participati-
us, que se celebrarà dimarts de
la setmana que ve a les cinc de la
tarda) i tenir capacitat de deci-
sió mitjançant votacions.

El govern municipal assegu-
ra que la participació ciutadana
ha de ser un dels punts pels
quals apostarà en la segona mei-

tat del mandat. “Vam acordar que
la participació ciutadania seria un
eix cabdal en el nostre govern i,
amb aquesta plataforma, fem un
pas més en aquesta direcció”, va
apuntar el regidor de Participa-
ció Ciutadana, Marc Ruiz. “Amb
aquesta eina ens adaptem a la
nova situació, potenciant la digi-
talització i fent més accessible la

participació per a la ciutadania”,
va afegir el regidor.

De la mateixa manera, està
previst que enguany aquesta
plataforma es faci servir per a l’e-
lecció del cartell de la Festa Ma-
jor. Cal registrar-se al lloc web
amb un usuari i un correu elec-
trònic. Allà es comprovaran les
dades del padró.

La pàgina web del nou portal. Foto: Aj. de la Llagosta

Neix ‘Decidim-La Llagosta
participa’: més veu per als veïns

Montornès | Canvis al cartipàs municipal
La darrera Sessió Plenària va servir, entre altres coses, per aprovar els

canvis en l’organització municipal. Sergio Carrillo renuncia a certs
càrrecs que tenia, alguns dels quals assumeix Mercè Jiménez. 

Santa Perpètua | Més inserció laboral
La Regidoria de Desenvolupament Local ha posat 
en marxa el dispositiu Alfa TIC, un programa de formació 
i d’inserció laboral emmarcat en el projecte Treball als barris.

Un detall del cartell promocional. Foto: Aj. de Montmeló

SANTA PERPÈTUA4L’Ajunta-
ment de Santa Perpètua ha anun-
ciat que ha rebut una subvenció
de 389.000 euros que es po-
dran invertir en les obres d’ur-
banització que està previst fer al
camí de la Granja.

D’aquesta manera es podran
dur a terme els treballs d’urba-
nització i les obres de millora in-
tegral que necessita aquest espai,
situat entre les avingudes de
mossèn Jacint Verdaguer i de Gi-
rona, que s’adaptarà a les ne-
cessitats (en aspectes com l’ús

d’energies renovables i la re-
ducció de les emissions de diò-
xid de carboni) de la nova esta-
ció de Rodalies que pròxima-
ment s’obrirà a l’altura de la
Granja Soldevila.

Així, el govern municipal ja
treballa en la redacció de les
condicions del concurs que ob-
rirà ben aviat. D’acord amb les
bases dels ajuts MOVES (mobi-
litat eficient i sostenible), les
obres hauran d’estar enllesti-
des com a molt tard el 4 de de-
sembre d’aquest any. 

389.000 euros per fer
obres al camí de la Granja

Foto: Aj. de Santa Perpètua

L’organisme diu que
continua endavant
amb l’expedient pel
vessament del 2019



| 18

12 de febrer del 2021líniavallès.cat

Comarca

LES FRANQUESES4Set dels
usuaris de la residència Les Fran-
queses, situada al barri de Corró
d’Avall, que van donar positiu en
un brot detectat fa dues setmanes
han mort.

Les últimes dades sobre l’es-
tat de la resta dels afectats les va
facilitar, dimarts passat, Salut. Fa
tres dies encara hi havia quatre
residents aïllats de la resta d’u-
suaris, mentre que dos més es-
taven hospitalitzats.

Moren set dels
positius del brot
en una residència

OCUPACIÓ4Una davallada del
19,8% en la formalització de
contractes. Aquesta és la dada
amb la qual es va tancar el mes
de gener respecte del gener del
2020, segons ha publicat re-
centment el Consell Comarcal.

En xifres absolutes, entre els
dies 1 i 31 del mes passat es van
signar 2.612 contractes menys
que en el mateix període de l’any
anterior. Granollers, Caldes i Mo-
llet és on han caigut més.

La contractació al
gener cau un 20%
respecte fa un any

L’AMETLLA4Dimarts passat es
va fer un acte de reconeixement
a Manel Gallego, que durant 36
anys ha estat l’inspector en cap
de la Policia Local de l’Ametlla,
i que recentment ha anunciat la
seva jubilació.

Gallego va ser al cos en dues
etapes: del 1984 al 1999 i del
2009 al 2020. Els 10 anys res-
tants també va ser policia, però
a Sant Feliu de Codines.

Gallego es jubila
després de 36
anys a la Policia

MOBILITAT4Ara és l’Ajuntament
de les Franqueses qui se suma a
les veus pel Quart Cinturó. De fet,
el consistori ha instat el ministe-
ri de Transició Ecològica que de-
clari la caducitat de l’informe
d’impacte ambiental de fa anys,
perquè se’n redacti un de nou.

El govern municipal de les
Franqueses aposta, una vegada
més, per perllongar al màxim
possible els terminis d’execució del
tram entre Terrassa i Granollers.

Nou clam per fer
un altre informe
del Quart Cinturó

LES FRANQUESES4El pas so-
terrat, sota les vies de la línia R2
de Rodalies, que uneix Corró
d’Avall a la zona de Can Mònic
amb Bellavista pel carrer d’Ara-
gó, a les Franqueses, ja està fet. 

D’aquesta manera, veïns i
ciclistes ja poden passar d’una
banda a l’altra amb seguretat.
Igualment, el consistori ha ex-
plicat que durant la primavera
s’afegiran plantes i elements de
jardí als accessos.

Estrenat el pas
soterrani de les 
vies de la línia R2

MOBILITAT4A partir de dilluns
que ve, els estudiants de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
(UAB) que visquin en pobles de
la Vall del Tenes podran anar fins
a la universitat en bus. Els ho-
raris es poden consultar al por-
tal web de la companyia Sagalés
i d’ajuntaments com el de Lliçà
d’Amunt. La línia s’havia pro-
jectat l’any passat, però encara
no s’havia posat en marxa.

Nova línia de bus
entre la Vall del
Tenes i la UAB

SOCIETAT4Aquest cap de set-
mana serà el segon consecutiu en
el qual estaran prohibides les ba-
tudes de caça als parcs naturals
de la demarcació de Barcelona.
En el cas de la comarca, afecta els
espais naturals de la Serralada de
Marina i la Serralada Litoral.

La Diputació de Barcelona
va anunciar aquesta decisió (del
departament d’Interior) diven-
dres passat, dies després que el
passat 30 de gener un caçador
que participava en una batuda de
senglars autoritzada matés per ac-
cident un pinyonaire en un bosc
de Santa Maria de Martorelles.

Des de l’organisme també
expliquen que “la decisió s’ha
pres per minimitzar els riscos
d'accident en aquests espais na-
turals per l’elevat nombre de vi-
sitants que s’hi concentren du-
rant els caps de setmana”, ja que
des de principis d’aquesta set-
mana, a més, el confinament
ha deixat de ser municipal per
passar a ser comarcal, de manera
que es preveu que el nombre de
veïns que visitaran aquests es-
pais naturals serà major. Des de

la Diputació asseguren que
aquesta restricció seguirà vigent
mentre hi hagi confinament co-
marcal o, fins i tot, si es retroce-
dís a un confinament municipal.

MÉS PARCS
Aquestes restriccions, però, no
només són vigents a la Serra-
lada de Marina i la Serralada Li-
toral, sinó que també afecten la
zona dels parcs naturals de
Collserola i de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.

EN CONTRA
La decisió, però, no ha agradat
als pagesos ni als caçadors. De
fet, dies després de l’anunci, la
Federació Catalana de Caça va
demanar “respecte i més mesu-
res de seguretat” per poder se-
guir fent batudes amb seguretat,
mentre que els pagesos també
han mostrat la seva disconfor-
mitat, ja que alguns dels animals
que viuen en aquests espais na-
turals (com senglars i conills) fan
malbé les seves collites.

Les restriccions duraran mentre hi hagi confinament. Foto: XPN / Diputació

Segon cap de setmana amb la
caça prohibida als parcs naturals

Prorroguen fins al juny els
ajuts a autònoms i empreses

ECONOMIA4El Consell Co-
marcal va anunciar, dilluns pas-
sat, que prorroga fins a finals del
mes de juny la línia de micro-
crèdits per a autònoms i mi-
croempreses de la comarca que
hagin vist afectada la seva acti-
vitat pel coronavirus, tot i que
també hi ha una part destinada
a ajudar a iniciar nous projectes.

Des del mes d’octubre del
2020, una vintena d’empreses de
la comarca han sol·licitat infor-

mació sobre aquests microcrè-
dits i se n’han començat a tra-
mitar nou (per un valor de
159.000 euros del milió d’euros
que Microbank va posar a dis-
posició del Consell Comarcal).

Per tal d’aspirar a algunes
d’aquestes subvencions cal en-
viar un correu electrònic a mi-
crocredits@vallesoriental.cat.
El Consell Comarcal ha habilitat
un apartat al seu portal web per
explicar tots els requisits.Foto: Pimec

Electricitat | Un milió d’euros per automatitzar la xarxa
Durant el 2020, Endesa va invertir un milió d’euros en la instal·lació de 62 nous
sistemes de telecontrol per automatitzar la xarxa elèctrica de la comarca. Aquests

dispositius permeten reduir el temps d’interrupció si hi ha talls en el servei.
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Les enquestes els dibuixen
un escenari amb uns resul-
tats molt discrets, similars

als del 2017. Per què creu que el
missatge d’En Comú Podem no
acaba de quallar?
Les enquestes s’han d’agafar amb
pinces. Són una foto fixa i, en
aquesta ocasió, l’abstenció pot ser
alta i hi ha molts indecisos. De fet,
ens preocupa que hi pugui haver
molta gent que no vagi a votar. Dit
això, la ciutadania reclama un can-
vi i per aconseguir-lo s’ha d’anar a
votar. Estem intentant que el can-
sament col·lectiu no ens aturi.

Parla de canvi. El lema de la seva
campanya és ‘El canvi que Cata-
lunya mereix’. Sembla que els mis-
satges contundents dels últims
anys de Pablo Iglesias i Ada Colau
han quedat enrere.
Depèn de com es miri. És cert que
la paraula canvi es fa servir molt en
política, i que pot semblar recurrent,
però quan parlem de canvi parlem
de canviar la forma de governar i de
fer les coses diferent. Volem posar
la gent al centre de les polítiques,
i un exemple d’això és que la sani-
tat sigui 100% pública.

S’està parlant molt dels pactes
postelectorals. Si han de triar en-
tre Salvador Illa (PSC) o Pere Ara-
gonès (ERC), a qui li donarien el su-
port per ser president? Per Laura
Borràs (JxCAT) ja no li pregunto.
Parlar de formes concretes amb la
quantitat d’indecisos que hi ha és
complicat.  Ara mateix estem centrats
en aquesta bossa de votants perquè
creiem que poden ser determinants.

Però si volen governar hauran de
pactar.
Volem un Govern d’esquerres on els
comuns siguem forts per poder tan-
car un bon acord. Sempre hem dit que

això no va de qui té més vots i que cal
estar a l’altura del que la gent espera
d’aquestes eleccions, que és un can-
vi de Govern i de forma de governar.

Un tripartit amb el PSC i ERC,
però, sembla complicat. ERC ha dit
que no ho preveu “en cap cas”. No
sé si temen que els republicans i
JxCAT es tornin a entendre mal-
grat les seves diferències.
Aquí és on insistim en la responsa-
bilitat. Les entitats i els moviments
socials parlen d’una dècada per-
duda en polítiques socials i cal re-
cordar que ERC ha estat governant
des del 2015. Per no parlar del que
ha passat amb la pandèmia, les re-
sidències... JxCAT i ERC s’han tirat els
plats pel cap en un moment com
l’actual.  Si es repeteix aquesta fór-
mula, hi haurà molta decepció.
Nosaltres demanem responsabilitat

quan veiem aquests vetos creuats
entre ERC i el PSC, perquè si no és
ara no serà mai. No podem tenir el
mateix veient com s’ha gestionat la
pandèmia i amb ERC no fent res per
revertir les retallades convergents.

Amb vostès governant, la gestió
de la pandèmia hauria anat millor?
A tots ens va agafar de nou i cada dia
s’ha hagut d’anar improvisant. Tot-
hom ha fet el que ha pogut. Però el
Govern, ara que gairebé fa un any de
la pandèmia, no ha enfortit prou els
serveis públics i no ha estat del tot
transparent. Encara hi ha coses que
no sabem sobre les residències. Jo
tinc responsabilitats al Districte de
Ciutat Vella [de Barcelona ] i he po-
gut comprovar l’opacitat del Go-
vern. Nosaltres això ho hauríem fet
diferent, i ha faltat més diàleg amb
els ajuntaments, el territori... De ve-

gades ens fa por la desconnexió del
Parlament amb la ciutadania. Ha
faltat més humanitat.

Per tancar la qüestió dels pactes i
la investidura: un escenari amb
Salvador Illa de president amb els
seus vots i els de Cs, PP i Vox, si els
números surten, el contemplen?
No. I gairebé no cal afegir res més.
Ens retreuen molt els vots de Valls a
l’Ajuntament, però nosaltres no po-
dem determinar qui vota a qui. No
es poden acceptar o no acceptar els
vots en una investidura. La respon-
sabilitat és amb qui t’ajuntes després.

Fa pocs dies la candidata de la
CUP, Dolors Sabater, ens deia
que “els comuns han perdut l’es-
perit del 15-M”.  Ja sé que em dirà
que això no és cert, però creu que
la gent del 15-M es pot veure re-
flectida en En Comú Podem?
Crec que continuem tenint l’espe-
rit del 15-M, però amb el valor
afegit d’haver passat per les insti-
tucions. Hem estat capaces de
veure les complexitats de governar,
que de vegades poden semblar ex-
cuses, però no ho són. Hi ha resis-
tència als canvis per mantenir l’sta-
tu quo. Pel que fa al relat, tenim un
horitzó clar i mantenim la indig-
nació, però hem de tenir la capa-
citat de fer possible les coses. A Bar-
celona hem vist que l’horitzó hi ha
de ser, però també les fórmules del
mentrestant.

La veig realista.
Amb l’habitatge, per exemple, hem
tingut una capacitat d’acció baixa,
però hem fet molts pisos públics. La
valentia política no ha fet que s’atu-
rin els desnonaments, però hem
creat la figura de l’acompanyament
i, quan hem anat de la mà amb les
entitats, s’ha aprovat la llei per regular
els lloguers. Veiem que es presenten
recursos perquè el sistema és fort i
l’statu quo no canvia de la nit al dia.

En la mateixa entrevista, Sabater
els acusava d’anti independen-

tistes. Creu que el votant inde-
pendentista els percep així?
Hi ha polarització, però els discursos
de o blanc o negre no aporten res,
perquè hi ha molts grisos. El 2015
vam defensar el referèndum i hem
denunciat la situació dels presos
polítics. Aquesta retòrica no ajuda.

Ara que parla del referèndum, la
seva cap de llista, Jéssica Albiach,
diu que el defensen, però que ara
“no és el moment de generar ex-
pectatives”. 
En un moment com l’actual, amb
una crisi sanitària, econòmica i social,
i havent vist que qüestions que
eren competència de la Generalitat
no s’han gestionat bé, l’objectiu ha
de ser canviar el model econòmic i
assegurar el benestar de la gent.

Està fent un “ara no toca”.
La prioritat de la Generalitat han de
ser els serveis públics. Això no vol dir
que no es pugui seguir treballant en
altres qüestions, com demostra la fei-
na que està fent Jaume Asens amb
la reforma del delicte de sedició.

Però el PSOE hi acabarà donant su-
port? També hi ha sobre la taula
l’indult als presos polítics.
Si Podemos no fos al govern espa-
nyol, de tot això no se’n parlaria. So-
bre el delicte de sedició, l’única
proposta per reformar-lo que hi

ha sobre la taula és la nostra. Hi ha
resistències al PSOE però seguirem
lluitant. I sobre l’indult, va molt
més lent del que voldríem i estem
pressionant tot el que podem.

Ha fet referència a la sanitat en di-
versos moments. Al seu programa
la situen com a primera prioritat
i aposten perquè la despesa sa-
nitària en funció del PIB sigui del
7%, quan ara no arriba al 5%. Hi
ha els diners per fer-ho?
Això depèn de tenir unes finances
públiques més fortes. Cal aug-
mentar la pressió fiscal a qui més té.
És de justícia enfortir els serveis
públics amb un augment d’impos-
tos, com per exemple el de patri-
moni o per tenir habitatges buits.

Vostè fa 14 anys que viu aquí i
aquestes eleccions seran les pri-
meres en les quals podrà votar. Hi
ha un milió de residents a Catalu-
nya que no podran fer-ho perquè
no tenen la nacionalitat espa-
nyola. No és un tema menor...
L’horitzó ha de ser canviar la llei. Però
mentrestant cal visibilitzar aquest mi-
lió de persones i aquí és clau el pa-
per de la ciutadania amb iniciatives
com la de Casa Nostra Casa Vostra.

Ara són al govern de l’Estat.
Sí, però la cartera d’immigració és
del PSOE. No ho oblidem.

“Encara hi ha coses
que no sabem sobre

les residències”
Jessica González / Número 3 de la llista d’En Comú Podem

González fa el salt a la política nacional per primera vegada després d’haver entrat 
a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat. Amb només 31 anys, confessa
que arribar al Parlament li fa respecte, però que al mateix temps suposa un repte. 

Un dels seus objectius és aportar una visió de gènere i antiracista a la cambra catalana.

Albert Ribas
BARCELONA

Perfil | Una catalana de Barranquilla
Jessica González va arribar a Barcelona fa 14 anys per estudiar Ciències Polítiques a la Universi-
tat Pompeu Fabra des de Barranquilla (Colòmbia). Ha treballat com a investigadora i formado-
ra al Tercer Sector i actualment és consellera tècnica al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

“Seguim tenint l’esperit 
del 15-M, però amb 
el valor afegit del pas
per les institucions”

Foto cedida

Entrevista



| 20

“Nosaltres no entenem res”. In-
comprensió, aquesta seria la pa-
raula que millor defineix el sen-
timent del Club Bàsquet Mollet.
Els de Josep Maria Marsà hau-
rien de jugar la semifinal de la Lli-
ga Catalana EBA demà contra la
UE Mataró a la capital del Ma-
resme, però dimarts el club va
anunciar que un dia abans havien
rebut la notícia que el partit no es
podria jugar per no haver rebut
l’autorització pertinent de les
autoritats esportives i sanitàries
de la Generalitat.

Els mataronins, de fet, com-
parteixen la sensació d’incom-
prensió dels molletans, van qua-
lificar la decisió de no donar
permís per jugar el partit com
“una incongruència més” i van
mostrar la seva esperança perquè

es pugui fixar una nova data per
a aquesta semifinal com més
aviat millor. 

De fet, ambdós conjunts ar-
gumenten que malgrat que la
competició sigui organitzada per
la Federació Catalana de Bàsquet,
actualment competeixen en una
categoria d’àmbit estatal (de fet,
comparteixen grup, el C-4, de la
lliga EBA) que s’està disputant

amb normalitat. L’únic precedent
d’aquest curs és favorable al
CBM, que va guanyar de forma
clara al Plana Lledó el dia 16 del
mes passat (85-53).

El CB Roser de Barcelona es-
pera el vencedor, en una final que
estava fixada per al diumenge 7
de març a Mataró, data que ara
no es pot assegurar que sigui la
del partit pel títol.

S’ha de buscar una nova data per al partit. Foto: Xavi Solanas

El CB Mollet haurà d’esperar
per jugar la Lliga Catalana EBA

» L’equip havia de competir contra la UE Mataró demà, 
però el club va anunciar dimarts que l’enfrontament s’ha suspès

Canvi de data: la Mitja 
de Granollers, el 16 de maig

ATLETISME4Dissabte passat, 24
hores abans del dia en el qual
s’hauria d’haver disputat la Mit-
ja de Granollers si les condicions
de vida fossin normals, des de
l’organització de la prova es va
anunciar la nova data de la cur-
sa: serà el diumenge 16 de maig.

De la mateixa manera, el Tast,
la prova de 10 quilòmetres que
tradicionalment serveix per es-
calfar motors de cara a la gran
cita, es fixa també per al 24 d’a-
bril (tres setmanes abans). Amb-
dues proves passen a formar
part del calendari anunciat per la

Federació Espanyola d’Atletis-
me i, si la situació sanitària ho
permet, faran que la comarca
torni a gaudir de cites atlètiques
de primer nivell durant la pri-
mavera d’aquest any.

CANVI DE RECORREGUT AL TAST
Una de les novetats que tindrà
precisament el Tast serà on es
col·locarà la línia d’arribada, que
no estarà a les pistes d’atletisme
de Granollers, com en les darre-
res edicions, sinó que la meta s’ub-
icarà al polígon industrial que hi
ha entre la capital i Canovelles.

Els sèniors del BMG tanquen
una nova setmana intensa

El sènior masculí del
Balonmano Granollers
tancarà una nova set-
mana intensa de com-

petició demà passat al Palau
d’Esports contra el cuer de l’A-
SOBAL, el Villa de Aranda, el ma-
teix dia que el primer equip fe-
mení visitarà la pista del Balon-
mano Salud Tenerife.

Aquests partits arriben des-
prés que abans-d’ahir els dos
equips guanyessin al Palau d’Es-
ports en una jornada de lliga in-
tersetmanal. L’equip de Robert
Cuesta va encetar la tarda de di-

mecres amb una victòria ajusta-
da contra el Córdoba (32-30), en
un partit ajornat corresponent a
la vuitena jornada de la lliga.

Una estona més tard va ser el
torn del sènior d’Antonio Rama,
que guanyaria de forma molt
més solvent contra el Puerto Sa-
gunto (35-22) en un partit que va
servir perquè debutés un altre
jove format al planter granollerí,
Gerard Domingo. Això serveix
perquè el BMG escali a la quar-
ta posició, tot i que té un punt i un
partit menys que el tercer, el BM
Logroño La Rioja.

Les competicions de l’FCF
es reiniciaran aquest mes

FUTBOL / FUTBOL SALA4Des-
prés que la setmana passada es
donava llum verda a la posada en
marxa de la Primera Catalana de
futbol (es van poder jugar les dues
primeres jornades a principis
d’octubre de l’any passat) i a la Di-
visió d’Honor de futbol sala (que
també té les dues primeres dates
del calendari 2020-21 jugades),
recentment s’ha conegut la data
de reinici d’ambdues competi-
cions, que serà aquest mes.

Els més matiners seran els
equips de futbol sala, que torna-
ran a competir el cap de setma-
na de la setmana que ve. Al grup
1 d’aquesta categoria hi ha el
Can Calet de Sant Fost, l’FS Pa-
rets, l'Sporting Montmeló, l’FS
Cardedeu i el CFS Vilamajor.

Dies més tard, l’últim cap de
setmana del mes, serà el torn
del futbol. Els vallesans de la ca-
tegoria són el CF les Franqueses,
el CF Parets i la UE Mollet.

Abraham Kiptum va guanyar l’edició del 2019. Foto: Twitter (@KH7_Sport)

Foto: Twitter (@CFMolletUE)

Natació | Galo i Colomer, al Campionat d'Espanya
Estel Xuan Galo i Arnau Colomer, del CN Granollers, són dos dels nedadors

que Catalunya ha convocat per al Campionat d’Espanya de les categories 
júnior i infantil que es disputarà aquest cap de setmana a Oviedo.

Pau Arriaga
MOLLET

Esports
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4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sis-
tema de pensions. 

D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Se-
guretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han fle-
xibilitzat els criteris per accedir a l’in-
grés mínim vital.

Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmi-
ques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o pa-
ternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 eu-
ros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Se-
guretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà ac-
cés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pen-
sions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions? 

Anem a pams: fins ara, el sis-
tema reconeixia aquest comple-
ment només a les dones que fos-
sin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’inca-
pacitat, jubilació o viduïtat. El mi-
nistre Escrivá –que ha detallat que

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una cai-
guda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la re-
ducció de la pensió. 

Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com do-
nes tindran dret al nou comple-
ment, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acredi-
tar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Uni-
tat de Convivència per tal de fa-
cilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a per-
sones que viuen a centres resi-
dencials de caràcter no perma-
nent, com albergs o cases d’aco-
llida. També s’introdueix el con-
cepte “unitat de convivència in-
dependent” en casos de violèn-
cia masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es pos-
sibilita que situacions determi-
nades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.

» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

Un sistema de pensionsmés just

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones
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Ricard Farré i Arnau Puig donen vida a
tots els personatges del clàssic de San-
tiago Rusiñol El bon policia, que va pro-
vocar un gran enrenou quan es va es-
trenar, el 1905. 115 anys després, torna
aquesta història de supervivència de dos
amics en un temps de crisi que farà riu-
re el públic d’aquest món en què vivim.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

El bon policia
Santiago Rusiñol

Ordre i aventura (en directe) és un rema-
ke del disc homònim de Mishima que la
banda ha publicat coincidint amb l’on-
zè aniversari de l’inici d’aquella gira.
L’àlbum obre amb Tot torna a començar
des del Gran Teatre del Liceu l’any 2019,
i inclou també actuacions d’aquests úl-
tims anys al Teatre Coliseum, a la Sala
Apolo o al Palau de la Música Catalana.

Música

La Lise, una noia de 16 anys, està acusada
d’haver assassinat la seva millor amiga.
Durant el judici, els seus pares li fan cos-
tat i la defensen, però, a mesura que s’as-
sabenten de la vida secreta de la jove, co-
mencen a plantejar-se si realment co-
neixen la seva filla. Aquesta pel·lícula fran-
cesa del 2019 arriba ara als nostres ci-
nemes per no deixar ningú indiferent.

Pelis i sèries

La chica del brazalete
Stéphane Demoustier

Ordre i aventura (en directe)
Mishima

Allò era abans, això és ara 
El Museu Can Framis de pintura contemporània, que per-

tany a la Fundació Vila Casas i és al districte barceloní de
Sant Martí, acull l’exposició ‘Allò era abans, això és ara’. Es

tracta de la primera retrospectiva de Yago Hortal (Barcelo-
na, 1983), un dels artistes catalans més destacats de la

seva generació. L'exposició, comissariada per Enrique Jun-
cosa, inclou més de quaranta pintures presentades de for-
ma cronològica i ressegueix els catorze anys de la trajectò-

ria de l’artista, que va començar a exposar l’any 2006 i ja
compta amb un notable recorregut internacional.

L’actor Josep Linuesa (Barcelona, 1966) es va fer
conegut als anys noranta per les seves apari-
cions puntuals a sèries de TV3 com Secrets de
família o Estació d’enllaç i per ser el Marçal de

Nissaga de poder. Més endavant, se’n va anar a
Madrid, on va viure durant vint anys. Allà va tre-

ballar a sèries com Amar es para siempre, Los
misterios de Laura o Cuéntame cómo pasó. Des-

prés de participar en Les de l’hoquei, segura-
ment l’última feina seva que ens ve al cap, se’n

va anar a Mèxic per feina. Des d’aquest país, on
s’ha quedat a viure, va escriure fa uns dies un

missatge explicant que fa més d’un any que no
té feina i que ara es troba sense ingressos ni

ajuts. Per això, demanava suport per al seu ca-
nal de YouTube, Walkingstreetsfilms: “Necessito

1.000 subscriptors per poder rebre alguna cosa.
En porto 71”, deia. Ara en té 32.800 (i sumant).

J O S E P  L I N U E S AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor habitual de sèries de televisió
Des de ‘Nissaga de poder’ fins a ‘Les de l’hoquei’

Famosos

Rebre una allau de suport a YouTube
Va demanar ajuda per poder monetitzar el seu canal

Resposta massiva: 32.800 subscriptors
Després que expliqués que no té feina, ingressos ni ajuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Juntes havíem viatjat, ens havíem en-
amorat, ens havíem emborratxat, havíem
vist fer-se de dia. I ens havíem estimat,
detestat i criticat les unes a les altres amb
passió”. Milena Busquets recorda a Gem-
ma una amiga de la infantesa i l’adoles-
cència que va morir fa més de trenta
anys. Una novel·la emotiva de l’autora de
l’èxit També això passarà.

Llibres

Gemma
Milena Busquets

| Little Nightmares 2
Tornaràs a tenir malsons amb la segona part de Little Nightmares, el joc de

por que s’endinsa en un món grotesc. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.
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Viu en línia
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