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VALLÈS ORIENTAL4Han estat necessaris més de 40
anys. Per primera vegada des del restabliment de la
democràcia, el PSC es convertia diumenge en la for-
ça més votada al Vallès Oriental en unes eleccions
catalanes. Amb un dels índexs de participació més
baixos de la història –només un de cada dos valle-
sans va anar a les urnes–, el partit de Salvador Illa
va obtenir 38.527 vots: el 24% dels sufragis. 

La clau per aconseguir-ho va ser l'ensorrament
de Ciutadans. La formació liderada per Carlos Ca-
rrizosa va passar de ser la primera força a la comar-
ca el 2017 a ocupar la setena posició el 14-F amb no-
més 8.880 vots (5,5%). De fet, a pràcticament tots
els municipis on els taronges van ser el partit més vo-
tat en les passades eleccions, incloent-hi ciutats com
Granollers o Mollet, el PSC va ser qui va rebre més
butlletes diumenge. La patacada de Cs també la va
aprofitar Vox, que va irrompre amb el 7,3% dels vots
(11.688) i va deixar el PP amb 4.776 suports (3%), en
una posició encara més marginal a la comarca.

Per la seva banda, l'independentisme va perdre
més de 40.000 vots. Sigui com sigui, ERC es va man-
tenir en segona posició amb el 22,4% dels sufragis
i Junts, amb el 20,3%, va ser la tercera força prefe-
rida a la comarca. Per pobles, un total de 17 muni-
cipis es van decantar per Laura Borràs. 

Per últim, la CUP-G (6,6%) va estar a punt de fer
el sorpasso a En Comú Podem (6,7%).

ElPSC
s’imposa
» Els socialistes
guanyen el 14-F
on Cs va ser primera 
força el 2017

» L’independentisme
perd vots, però frega el 
50% dels sufragis i venç
en 27 dels 39 municipis 

1. Aiguafreda 
2. Bigues i Riells
3. Caldes de Montbui 
4. Campins 
5. Canovelles
6. Cànoves i Samalús
7. Cardedeu
8. Figaró-Montmany
9. Fogars de Montclús
10. Granollers
11. Gualba
12. L'Ametlla
13. La Garriga
14. La Llagosta
15. La Roca
16. Les Franqueses 
17. Lliçà d'Amunt
18. Lliçà de Vall
19. Llinars 
20. Martorelles
21. Mollet
22. Montmeló

23. Montornès
24. Montseny
25. Parets
26. Sant Antoni de Vilamajor 
27. Sant Celoni 
28. Sant Esteve de Palautordera
29. Sant Feliu de Codines
30. Sant Fost de Campsentelles 
31. Sant Pere de Vilamajor
32. Sta. Eulàlia de Ronçana
33. Sta. Mª de Martorelles
34. Sta. Mª de Palautordera
35. Tagamanent
36. Vallgorguina
37. Vallromanes
38. Vilalba Sasserra
39. Vilanova

PSC
ERC

Junts

Participació 

54%

Especial 14-F
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RESULTATS4El 14-F va mostrar
els diferents rostres electorals
que té el Vallès Oriental. Mentre
Junts i ERC es van imposar en
nombre de municipis (27 dels
39), el PSC es va erigir en el gran
vencedor de la nit, en ser la pri-
mera força més votada.

En part, aquest resultat es va
produir pels vots que els socialis-
tes van aconseguir a les ciutats
més poblades del territori. Totes
elles, indrets en els quals Ciuta-
dans es va ensorrar després de ser
la força més votada el 2017. 

A Granollers, el PSC va fer val-
dre el seu capital municipal i va
obtenir 6.227 vots, el 26,1% del to-
tal. Tanmateix, ERC no va quedar
gaire lluny dels socialistes: enca-
ra que va perdre 2.428 vots res-

pecte al 2017, va obtenir el 20,8%
dels suports. Junts, per la seva
banda, va quedar com a tercera
força amb el 20,1% dels vots i,
juntament amb la CUP-G (5,8%),
l’independentisme es va apropar
al 50% de l’escrutini. Tot i això, la
notícia de la jornada va ser la pa-
tacada de Ciutadans, que a la ca-
pital vallesana va passar d’osten-
tar el 26,8% dels vots el 2017 a su-
mar-ne només el 6,2% enguany.

Encara més forta va ser la cai-
guda taronja a Mollet. Aquí la for-
mació de Carlos Carrizosa va
perdre 24 punts percentuals,
mentre que el PSC va viure-hi una
de les seves jornades electorals
més dolces dels darrers anys: un
de cada tres votants va apostar
per la formació vermella. Tampoc

van ser unes males eleccions per
a ERC i Junts, que van aconseguir
ser segona i tercera força.

Pràcticament va passar el ma-
teix a Parets, on el PSC va ser pri-
mera força (28,9%), ERC segona
(23,4%) i Junts tercera (14,3%).

LA IRRUPCIÓ DE VOX
L’extrema dreta ja té un lloc al Va-
llès Oriental. Van ser municipis
com Canovelles (13,3%), Mon-
tornès (11%), la Llagosta (11%),
Mollet (8,5%) o Montmeló (8,3%)
on els verds van trobar més vo-
tants. Són també les ciutats amb
les rendes més baixes de la co-
marca. La nota discordant la va
posar Sant Fost (10,1%), una lo-
calitat amb renda alta però amb
força votants d’extrema dreta. 

Del taronja al vermell
» El PSC lidera les ciutats més poblades mentre l’independentisme guanya a la resta de pobles
» L’extrema dreta de Vox es fa forta als municipis amb rendes més baixes del Vallès Oriental

@oriolmollet: 2017: amb la participació
més alta de la història, majoria independen-
tista. 2021: amb la participació més baixa de
la història, majoria independentista.

La reacció a la xarxa

@alexsastre83:Ultradreta al Parlament, i
com a quarta força política. És un element
catastròfic. La resta de partits haurien de
treballar amb només 124 diputats totals.

@Ossiega: ERC+JxCat+PDECat perden
637.048 votants. La majoria d'ells no han
votat simplement perquè estan farts de
confrontació que no porta enlloc.

@MarcCandela: Diumenge es va con-
trastar que l'independentisme, quan va
separat i amb els seus matisos, suma més i
passa del 50%.

@JordiSeguer: El meu vot és per l'Am-
nistia, la Llibertat, l'Autodeterminació i per
la futura República Catalana. Compromès
amb el meu poble i amb el meu país.

@MarinaScribano:Alguns volien que els
comuns desapareguéssim, però som aquí.
I tenim un Parlament amb una majoria
d'esquerres. 

L’exalcalde de Parets, Jordi Seguer, votant. ERC va ser segona força. Foto: Twitter (@JordiSeguer)
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NLes millors
perles

Vox es fa un embolic i fa campanya a favor del top manta:
“Ens comprometem a reforçar els nivells de seguretat

ciutadana a Barcelona i la venda ambulant il·legal”, deia un
cartell que va fotografiar l’exdiputat cupaire David Fernàndez.

“M’han acomiadat, com a l’avi de Leonor”, va piular
Bernat Barrachina quan el van fer fora de TVE per

rotular “Leonor se’n va d’Espanya, com el seu avi”. 
Va completar el tuit amb la famosa disculpa de l’emèrit.

Partit de Dones que ho Farien Millor que els Actuals Inútils
(PDFMAI): és el partit que va votar (i inventar) algú el 14-F. 

A la papereta, que imitava les reals, s’hi podien llegir noms tan
diversos com Emma Watson, Mercè Rodoreda o la princesa Leia.

Un ualabi, un cangur petit, a Roda de Ter (Osona): la
nova imatge surrealista d’aquest 2021. L’associació de

guàrdies municipals de Catalunya en va publicar un vídeo
fent una pregunta difícil de respondre: “Com hi ha arribat?”

LA FOTOMiquel Codolar / ACN

La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ens ha esclatat a
la cara. Fa un any, les autoritats sanitàries
s’omplien la boca amb discursos tranquil·lit-
zadors que ens parlaven dels pocs contagis

que s’esperaven en territori espanyol. En poc temps,
les rodes de premsa van ser cada vegada més altera-
dores i menys esperançadores. Així hem arribat a fe-
brer de 2021, on la cursa per trobar una vacuna efec-
tiva és d’allò més inusitada.   

Tot i que les campanyes de vacunació ja han co-
mençat, les farmacèutiques d’arreu del món han en-
trat en una espècie de guerra a contrarellotge per des-
envolupar la vacuna contra el SARS-CoV-2 amb les
característiques més adequades. Segons l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), s’estan desenvo-
lupant més de 169 vacunes candidates contra la Co-
vid-19, 26 de les quals ja es troben en fases d’assa-
jos clínics. Però aquestes vacunes suposen més
problemes mediambientals dels que en un primer
moment podem imaginar-nos.   

La formulació de les vacunes inclou ingredients d’a-

llò més variats. És comú que s’utilitzin unes subs-
tàncies denominades ‘coadjuvants’, que milloren la res-
posta immunitària. Entre elles trobem l’esqualè, un
derivat que s’extreu de l’oli del fetge dels taurons. Són
diverses les vacunes contra la Covid que utilitzen
aquest compost; no totes, per sort. No obstant, per fer-

ho fàcil, estem parlant de matar taurons per fer va-
cunes, existint una gran varietat d’alternatives amb
el mateix ús, tant d’origen vegetal com bacterià. El pro-
blema? El preu. Per increïble que pugui semblar, és
més barat l’esqualè que altres substàncies d’origen no-
animal. I parlem d’una vacuna multitudinària, de la
qual es necessiten milions i milions de dosis.   

L’organització ‘Shark Allies’ s’ha fet ressò d’aquesta
problemàtica i ha informat que, per immunitzar a to-
tes les persones del món amb aquestes vacunes, cal-
dria assassinar uns 250.000 taurons i, en cas que cal-
gués administrar dues dosis, el doble. Tenint en comp-
te que els taurons ja patien problemes de sobrepes-
ca i que la seva població s’ha vist reduïda en un 75%
des del 1970, és una barbaritat incloure l’esqualè en
la formulació de les vacunes existint alternatives. Cal
deixar de prioritzar el preu enfront de la sostenibili-
tat i el sentit comú.   

Però no és l’únic component d’origen animal típic
a les vacunes, també hi trobem gelatina de porc, pro-
teïnes d’ou, altres proteïnes d’origen animal, lactosa...
ingredients que finalment impliquen la mort d’animals
per a la seva producció (encara que ja és habitual que
aquestes espècies morin per servir-nos d’aliment i pro-
ducte).   

Aturem les calamitats en un món on ja podem fer
ús d’alternatives sostenibles. Fem-nos conscients i no
perdem vides i biodiversitat estúpidament.  

Estem parlant de matar taurons
per fer vacunes, existint una 
gran varietat d’alternatives

per Iris Sánchez (Nova Eucària)

Vacunes i barbaritats
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Divorci consumat: els comuns 
trenquen el govern de Sant Fost1

2 14-F: reconstrucció o restauració

Els ajuts a autònoms i empreses, 
prorrogats fins al mes de juny

El Consorci estudia ser acusació 
particular contra Ditecsa

Segon cap de setmana amb 
la caça prohibida als parcs naturals

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

@lluis_llach: El mateix dia que deixen en
llibertat Cifuentes, la Fiscalia afina el recurs
per tornar a empresonar els presos polí-
tics. Tot plegat, l’endemà de les eleccions.

@jmangues: Com era d’esperar, la premsa
internacional centra titulars i notícies en
què l’independentisme supera el 50%. De
fet, parlen més d’Aragonès que no pas d’Illa.

#AragonèsPresident?

@joangalvezfoto: La policia ha anat tra-
ient els manifestants fins a arribar a en
Pablo Hasél i, en aquell moment, se l’han
emportat detingut.

#PabloHasélAPresó #RecursAlTercerGrau

Safata d’entrada

Per tercera vegada conse-
cutiva, l’independentis-
me català venç amb ma-

joria absoluta en les eleccions al
Parlament de Catalunya. Ha
guanyat de manera rotunda
amb 74 escons, per sobre dels
68 que estableixen la majoria
(en les anteriors eleccions havia
guanyat amb 70). Aquesta ve-
gada, a més, amb el 51,22%
dels vots, sent doncs majorita-
ri entre els votants. 

Les eleccions tocaven l’any
que ve, però van ser avançades
perquè els tribunals espanyols
van enderrocar el govern del
president Quim Torra per haver
desobeït una Junta Electoral que
li va ordenar despenjar una pan-
carta contra l’empresonament
de polítics catalans. El president
es va negar, al·legant llibertat
d’expressió, i la justícia espa-
nyola va estimar que el desaca-
tament era suficient per defe-
nestrar el president de la Gene-
ralitat de Catalunya i provocar l’a-
vançament electoral. 

A més, l’executiu català pro-
visional, escoltant els experts
sobre la pandèmia, va decidir
posposar les eleccions cinc me-
sos, fins que la tercera onada de
Covid hagués disminuït, però

Guanya l’independentisme
per Jordi Oriola

una altra vegada va irrompre la
justícia obligant a mantenir la
data de les eleccions el 14 de fe-
brer. És la mateixa justícia que
manté nou polítics i activistes
catalans a la presó i que ha
emès ordres de cerca i captura
contra set polítics catalans ex-
iliats (que les justícies alemanya
i belga han desestimat perquè
no veien justificades les acu-
sacions o per entendre que no
es donaven garanties de judi-
ci just a Espanya). És també la
justícia que manté la cerca i
captura contra un músic ma-
llorquí exiliat a Bèlgica per
cantar contra el rei d’Espanya,
i que ha empresonat un altre
músic català, Pablo Hasél, pel
mateix motiu. 

En aquest context, i amb tot
l’aparell de l’Estat i la premsa
espanyola en contra, l’inde-
pendentisme ha tornat a gua-
nyar unes eleccions, amb una
majoria absoluta més àmplia
que mai i amb més del 50%
dels vots. Davant l’indepen-

dentisme, hi tenim l’exministre
de Sanitat espanyol socialista
durant la pandèmia, que, amb
tot el suport de l’Estat, de la
premsa i de l’unionisme en
general, ha aconseguit ser el
primer partit, però empatat
amb el primer partit indepen-
dentista. I també s’oposa a
l’independentisme l’extrema
dreta espanyolista de Vox, que
irromp amb força al Parla-
ment català amb 11 escons.

Amb aquest panorama,
l’Estat espanyol i la Unió Eu-
ropea no poden negar el dret
d’autodeterminació de la so-
cietat catalana, que s’ha d’ex-
pressar en un referèndum amb
garanties democràtiques, trans-
parència i sense joc brut. Al cap
i a la fi, la democràcia consis-
teix a permetre que els ciuta-
dans decideixin a les urnes, i no
a violentar aquesta voluntat
amb lleis que haurien de servir,
precisament, per garantir un
marc que respecti el que les so-
cietats volen per a si mateixes.
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Els semàfors

La Policia Local de Granollers
està al punt de mira després que
aquest dimarts 16 de febrer un
veí enregistrés l'actuació de
dubtosa humanitat de dos

agents. En les imatges s'aprecia
com els policies deixen a terra 

i sense socórrer un home. 
pàgina 10Policia de Granollers

Des de principis d’aquest curs, 
i en col·laboració amb la

Diputació, el govern local de
Montornès està impulsant una

sèrie d’accions i activitats
relacionades amb la salut, 
física i mental, a les escoles

i els instituts de la vila. 
pàgina 16Aj. de Montornès

L’organisme és un dels signants
del Manifest en Defensa de
l’Esport, un text impulsat

recentment per la Plataforma
Defensem Tot l’Esport. En poc
més d’una setmana, aquesta
reivindicació ha recollit prop

de 1.800 signatures.
pàgina 20Consell Esportiu
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Granollers

HABITATGE4L'Agència Catala-
na del Consum (ACC) ha expe-
dientat diversos portals de ven-
da i lloguer de pisos per internet
per saltar-se el que estableix la
nova llei sobre lloguers aprova-
da pel Parlament de Catalunya. 

Segons indica l’ACC, en al-
gunes ciutats, entre les quals hi
ha Granollers, les pàgines web
Idealista, Fotocasa, Habitaclia,
Yaencontré i Pisos.com estan
publicant anuncis sense tenir
en compte la legislació. El text le-
gal impulsat per plataformes
com el Sindicat de Llogateres es-
tableix que a les publicitats de pi-
sos hi ha d'aparèixer l'índex de
preus de referència, és a dir, el
màxim que segons la llei pot cos-
tar l’immoble en qüestió. A més,
a l’anunci ha d'aparèixer el dar-
rer contracte del pis, ja que en
cap cas el nou preu pot superar
l'anterior. Molts anuncis no te-
nen aquesta informació, tal com
ha pogut comprovar Línia Vallès

consultant els diferents portals
denunciats en el cas de la ciutat
de Granollers. 

Al portal Idealista, per ex-
emple, hi podem llegir el segü-
ent: "Índex de Referència de
Catalunya: no especificat". A
Fotocasa, per altra banda, a la
majoria d'anuncis l'índex no

apareix enlloc. Així mateix, en el
cas de l'obligatorietat d'indicar
l'anterior contracte el frau és en-
cara més flagrant. Mai apareix.

Per la seva banda, el Sindicat
de Llogateres assenyala que aques-
tes irregularitats poden suposar
10.000 euros de multa per cada
anunci publicat de forma il·legal.

Una treballadora d'Habitaclia davant l'ordinador. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Els webs de pisos fan anuncis
fraudulents a Granollers

» Idealista, Fotocasa o Habitaclia han estat expedientats per l’ACC
» Encara ara els portals no indiquen l’índex de preus de referència 

El rebuig per la detenció 
de Pablo Hasél arriba al Vallès
JUSTÍCIA4La indignació per la
detenció del raper lleidatà Pablo
Hasél també s’ha sentit al Vallès
Oriental. El matí de dimarts 16
de febrer, el jove condemnat
per l’Audiència Nacional per les
seves lletres crítiques amb la
monarquia i la policia entrava a
presó per complir una pena de 2
anys i 4 mesos. Aquella mateixa
tarda, a les 19 hores, diferents
moviments socials i partits de
Granollers convocaven una ma-
nifestació a la Porxada en la

qual van participar al voltant de
300 persones, sota el lema de
“Segrestat per l’estat, tots al car-
rer”. La CUP granollerina de-
nunciava que “les llibertats po-
lítiques estan en joc” i reclama-
va acabar amb “la persecució ju-
dicial de la dissidència política”.

Així mateix, a altres munici-
pis com Mollet, Sant Celoni,
Santa Maria o Sant Esteve de Pa-
lautordera també es van viure
concentracions de rebuig contra
l’empresonament.

POLÈMICA4La Policia Local de
Granollers està al punt de mira
després que aquest dimarts 16 de
febrer un veí enregistrés l'actua-
ció de dubtosa humanitat de dos
agents. En les imatges, que han
corregut com la pólvora a través
de les xarxes, s'aprecia com els
policies deixen a terra i sense so-
córrer un home que, segons fonts
de l'Ajuntament, “presentava es-
tat d'embriaguesa”. Sigui com
sigui, també ha generat contro-
vèrsia el comentari que un dels

agents pronuncia mentre marxa
de l’escena eludint el seu deure:
“No es pot deixar escombraries al
mig del carrer”, diu referint-se a
l'home que es troba desatès.

Els fets van tenir lloc a les pro-
ximitats del CAP Vallès i minuts
després el SEM s’hi va personar
per atendre l'home.

Diferents partits es van afa-
nyar a condemnar els fets. Di-
mecres Junts, ERC i la CUP con-
sideraven inadmissible l'actitud
dels integrants del cos policial i

demanaven explicacions al con-
sistori. 

L'Ajuntament emetia un co-
municat ahir en el qual explica-
va que la policia va rebre l'avís de
diverses persones que haurien
patit amenaces per part de l'ho-
me. “La Policia Local fa dies que
ha estat rebent queixes”, va dir el
consistori. Tanmateix, “el regidor
de Seguretat Ciutadana ha de-
manat un informe a la Policia Lo-
cal per investigar aquest cas”,
segons conclou el text municipal.

Concentració a la Porxada de Granollers. Foto: CUP de Granollers

LaPolicia Local, al puntdemira

Una imatge de la persona desatesa per la policia, a terra. Foto: CUP Granollers

Audiovisuals |Roca Umbert obre portes a la creació
Empreses i freelances del sector audiovisual, cultural i creatiu poden 

optar fins al 31 de març a residències, coworkings i vivers d’empreses del
Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers.
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Mollet

POLÍTICA4Més que la fotogra-
fia d'una reunió protocol·lària
entre polítics municipals, la
imatge de la trobada del passat
12 de febrer entre Josep Monràs,
alcalde de Mollet, Francesc Juz-
gado, el nou batlle de Parets, i Ca-
sandra García, primera tinent
d’alcalde paretana, va ser tota
una declaració d'intencions.

La instantània escenificava la
bona entesa entre les dues alcal-
dies i obria una nova etapa de re-
lacions entre consistoris després
que Jordi Seguer fos apartat de
l’alcaldia de Parets per una moció
de censura de Sumem i PSC. 

“Una reunió molt profitosa
que estic segur que ha estat un
primer pas per començar a fer
projectes comuns en benefici
dels nostres conciutadans”, deia
Monràs. Durant la trobada es
va parlar, entre altres temes, de
com millorar la relació entre mu-
nicipis, la pandèmia, l’R3 o la C-
17. “Ens hem emplaçat a futures

trobades”, explicava posterior-
ment Juzgado.

A més, la trobada volia evi-
denciar la fi del projecte d'ERC al
Baix Vallès. Les eleccions muni-
cipals van deixar un mapa a cavall
entre el vermell del PSC i el groc
dels republicans que feia pensar en
un canvi d’hegemonies. Amb tot,
la pèrdua de l'alcaldia de Parets i
la situació de Sant Fost posen de
manifest els problemes d'ERC
per mantenir-se en el poder.  

RELACIONS FREDES
A ningú se li escapa que, tot i man-
tenir la cordialitat mentre Seguer
va ser alcalde, el de Parets i Mon-
ràs eren presos de les seves velles
enemistats. El 2013, quan Segu-
er era director de Vallès Visió, va
denunciar Monràs per haver-lo
acomiadat. El paretà deia alesho-
res que havia estat apartat del càr-
rec per les seves opinions políti-
ques. El 2016 el TSJC va obligar
Vallès Visió a readmetre Seguer.

Casandra Garcia, Francesc Juzgado i Josep Monràs a Mollet. Foto: Aj. de Mollet

Monràs-Juzgado: el socialisme
escenifica el seu poder local

» La reunió va servir per apuntalar l’hegemonia del PSC al Baix Vallès
» Els alcaldes es van emplaçar a tenir noves trobades en el futur

Bateria de mocions per al
pròxim Ple de l’Ajuntament

PLE MUNICIPAL4Després de la
campanya electoral, torna la po-
lítica. Els partits del consistori
han aprofitat el retorn a la quo-
tidianitat per presentar diverses
mocions per al Ple de l’Ajunta-
ment que se celebrarà dilluns. 

ERC, després que l’indepen-
dentisme superés el 50% dels vots
el 14-F, hi portarà una moció de
suport a l’amnistia dels presos i
exiliats. A Granollers, els repu-
blicans han anunciat que duran
al Ple exactament la mateixa mo-

ció, però en el seu cas de la mà de
Junts i Primàries Catalunya. 

Per la seva banda, Mollet en
Comú ha fet públiques dues de-
mandes. La primera té per ob-
jectiu donar suport a la campanya
contra el Quart Cinturó i la se-
gona vol reivindicar el feminisme
al consistori de cara al 8-M.

Per últim, Ciutadans també
ha anunciat que presentarà una
moció, en el seu cas sobre la mi-
llora de la mobilitat entre Mollet
i la ciutat de Barcelona.

SALUT4Acompanyada de l'al-
calde Josep Monràs, la consellera
de Salut, Alba Vergés, va visitar
aquest dijous 18 de febrer Mollet
per anunciar que l'àrea d'Ur-
gències de l'Hospital de la ciutat
s'ampliarà en 500 metres qua-
drats. Les obres, que segons va
explicar el consistori de la capi-
tal baixvallesana estan a punt d'i-
niciar-se, tenen per objectiu “do-
nar resposta a l'augment de la po-
blació de referència, l'increment
de demandes especialitzades d'a-

tenció urgent i les noves neces-
sitats sorgides durant la pandè-
mia de la Covid-19”.

Per la seva banda, Monràs va
assenyalar que l'ampliació “su-
posa una millor atenció als més
de 165.000 habitants als quals el
centre dona servei”.

La visita es va produir el
mateix dia en què a Granollers
s'estrenaven els dos nous mòduls
del Servei d'Urgències a l'Hos-
pital General, que van començar
a instal·lar-se el novembre.

NO TOT SÓN APLAUDIMENTS
Tot i que des de la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès es va valorar positi-
vament l'anunci de Vergés, tam-
bé van ser crítics amb l'amplia-
ció del Servei d'Urgències. “Hau-
ria d'haver anat acompanyada
d'una iniciativa més ambiciosa
com, per exemple, potenciar l'a-
tenció primària amb la cons-
trucció d'un CUAP”, van recla-
mar. A més, van criticar no ha-
ver estat convidat a la visita.

La Casa de la Vila de Mollet del Vallès. Foto: Aj. de Mollet

L’hospital deMollet s’amplia

Alba Vergés a Mollet. Foto: Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès

Successos | Detingut per atropellar i matar una dona
Ha estat detingut el jove molletà de 22 anys que el 12 de febrer va atropellar

dues dones a la C-59. Una d’elles va morir poc després i l’altra segueix 
ingressada. El jove conduïa la moto sense carnet, assegurança ni matrícula.
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Parets

El jazz indie de Meritxell
Neddermann arriba a Parets
MÚSICA4Una melodia suau,
íntima, a camí entre el jazz, els
sons clàssics i l'electrònica indie,
i una veu càlida. Aquesta és la
proposta que portarà Meritxell
Neddermann al Teatre Can Ra-
joler aquest diumenge a dos
quarts de set de la tarda.

La cantant i pianista de 31
anys presentarà a Parets el seu
nou disc titulat In the backyard
of the castle. Aquest treball és
fruit d’una dilatada experiència
com a artista que va començar
de ben petita a les tecles del seu
piano. Després d’estudiar al

Conservatori de Barcelona i al
Taller de Músics, l'any 2010
Neddermann va viatjar a Boston
per seguir els seus estudis a la
Berklee College of Music i pos-
teriorment es va instal·lar a
Nova York, on va treballar fins
al 2017. Va ser aleshores quan va
començar a crear les seves prò-
pies cançons i a experimentar
amb loops, pedals i vocòder.
Innovació a la qual hi va sumar
el piano i la veu, creant un so
propi que s'alimenta de diversos
estils que fan de la seva música
una experiència diferent. 

EDUCACIÓ4Fins fa poques set-
manes la construcció de l'Insti-
tut Escola de Parets semblava
que mai arribaria a bon port. De
fet, segons Sumem Esquerres,
aquest va ser un dels motius que
van fer que la formació lila tren-
qués amb ERC i engegués la
moció de censura. Amb tot, en
poc més d'un mes els problemes
legals per tirar endavant el pro-
jecte semblen haver-se acabat.

La construcció de l'Institut
Escola firmada el maig de 2020
estava encallada pel fet que l'A-
juntament havia aprovat un pro-
jecte de conveni amb la Gene-
ralitat de cinc anys que perme-
tria que el centre educatiu fos
una realitat el 2022. Malaura-
dament, la conselleria d'Edu-
cació de la Generalitat, fins ara
en mans d'ERC, no acceptava,
per norma, convenis superiors a
quatre anys i això va fer paralit-
zar la iniciativa.

El 2 de febrer, ERC donava la
sorpresa en anunciar que havia
arribat a un acord amb la Gene-
ralitat que permetia superar els

esculls legals per construir l'Ins-
titut Escola. La resolució arri-
bava massa tard per als repu-
blicans, que ja no eren al govern.

SENSE CONFIANÇA
Per la seva banda, el nou govern
no acaba de confiar en les pro-
meses de la plaça Sant Jaume i
per això divendres 12 de febrer

PSC i Sumem explicaven que
havien sol·licitat una reunió
amb la Generalitat per tractar el
tema. “S'ha solucionat una de
les dificultats jurídiques per a
l'aprovació del conveni, que era
la seva durada, però volem co-
nèixer la situació del projecte i
agilitzar-ne els tràmits”, afir-
mava Casandra Garcia.

L’Escola de la Sínia, en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament de Parets

El projecte de l’Institut Escola,
desbloquejat en només un mes

Meritxell Neddermann, en una actuació. Foto: Pau Cortina/ACN

Política | El llaç groc torna a l’Ajuntament
El govern de Parets ha penjat de nou el llaç groc a la façana de l’Ajuntament,

després que la Junta Electoral n’obligués la retirada durant les eleccions.
Així, PSC i Sumem compleixen un compromís de l’exalcalde Jordi Seguer. 
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Martorelles | Sant Fost

POLÍTICA4Nou terratrèmol po-
lític a la comarca. Aquest dimecres
al matí, tal com va avançar Som
Sant Fost, En Comú Podem va
anunciar que trencava el pacte de
govern amb ERC-Junts i la regi-
dora no adscrita Maria José Sánc-
hez (ex PSC) a l’Ajuntament de
Sant Fost, en un episodi similar al
que es va viure a Parets fa poques
setmanes.

En una roda de premsa que
van fer a les portes del consistori
hores més tard, els comuns van
justificar la seva decisió assegurant
que han perdut “la il·lusió i l’es-
perança de canvi” que els van por-
tar a signar l’acord de govern.
També van explicar que no sen-
ten “confiança i respecte mutu”
per part de l’alcalde Carles Miquel
i dels regidors d’ERC-Junts.

Els comuns argumenten que
fins ara s’havien mantingut al go-
vern per “la responsabilitat i el
compromís adquirits amb el mu-
nicipi i els veïns”, però denuncien
que hi han trobat “un alcalde que
governa a porta tancada i incom-
plint l’acord” que van firmar. Mal-

grat tot, des de la formació asse-
guren que seguiran “treballant
per aconseguir tots els objectius”
que no han pogut assolir fins ara.
“Ho farem amb la serenitat de sa-
ber que ho hem lluitat des del go-
vern i convençuts que des de l’al-
tre costat també es pot fer”, con-
clouen, descartant una possible
moció de censura conjuntament
amb Independents Units per Sant
Fost (IUSF) que podria desbancar
Miquel de l’alcaldia.

Precisament, Miquel va ex-
plicar el mateix dia al matí a Línia
Vallès que ja coneixia la decisió

dels comuns des de feia temps i
que des de la formació lila li van
dir que la ruptura es produiria
després de les eleccions catalanes
d’aquest passat 14 de febrer per
“no interferir en els resultats”.

De fet, aquest divorci s’ar-
rossega des de fa mesos, ja que el
desembre de l’any passat els co-
muns, en un comunicat, ja anun-
ciaven una crisi de govern per dis-
crepàncies en diferents aspectes
amb els independentistes.

La sortida dels comuns, doncs,
deixarà ara el govern municipal de
Miquel en minoria al plenari.

Els comuns van explicar la seva decisió abans-d’ahir. Foto: En Comú Podem

Divorci consumat: els comuns
trenquen el govern de Sant Fost 

La preinscripció per al 
curs 2021-22, el mes que ve

MARTORELLES4Des de comen-
çaments d’aquesta setmana, les
famílies de Martorelles ja saben
que la preinscripció per als cur-
sos d’educació infantil de segon
cicle i els d’educació primària
del curs escolar 2021-22 s’haurà
de fer entre els dies 15 i 24 del
mes que ve. Igualment, entre els
dies 17 i 24 de març caldrà fer els
tràmits per preinscriure els alum-
nes que a partir del mes de se-
tembre hagin d’estudiar algun
dels cursos de l’Educació Secun-
dària Obligatòria (ESO).

La segona tongada de pre-
inscripcions, els dels estudis post-

obligatoris (batxillerat, cicles for-
matius, etc.) arrencarà la segona
setmana del mes de maig.

DIES DE PORTES OBERTES
Paral·lelament, les escoles Les
Pruneres i Simeó Rabasa també
han posat data a les tradicionals
jornades de portes obertes, fetes
també per a les famílies, i que de
nou estaran marcades per les
mesures de seguretat: seran els
dies 6 i 13 de març. Finalment,
l’Institut Alba del Vallès cele-
brarà aquesta jornada per a les fa-
mílies de forma telemàtica el dia
8 del mes que ve.

També es faran jornades de portes obertes. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles | Últims dies per demanar bonificacions
El dia 28 d’aquest mes, diumenge de la setmana que ve, és l’últim del termini
per demanar que s’apliquin tarifes reduïdes i bonificacions per compostatge
de la taxa de residus. El tràmit es pot fer a través del portal web municipal.  
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Montmeló | Montornès

MONTMELÓ4El Carnestoltes
no va ser la festa que omplia
cada any els carrers i les places
per culpa del coronavirus, de
manera que entre tots plegats va
ser necessari recórrer a la ima-
ginació per poder celebrar-lo
d’alguna manera.

A Montmeló, per exemple, la
gent gran va voler posar-li un
punt hippie i, per això, a mitjans
de la setmana passada es va
instal·lar un photocall en forma
de bus hippie dels somnis a la
plaça de la Vila. D’aquesta ma-
nera, tots els veïns que passessin
per aquest punt cèntric del po-
ble podien fer-se una foto i dei-
xar escrit el seu somni, el desig

que voldrien que es compleixi un
cop es deixi enrere la delicada si-

tuació sanitària que vivim des de
fa gairebé un any.

Igualment, els comerciants
de la vila van sumar-se a la ce-
lebració d’aquest Carnestoltes
hippie amb una campanya en la
qual van regalar 10 vals de com-
pra de 20 euros cadascun.

Aquesta manera alternativa
i imaginativa de celebrar el Car-
naval enguany va tenir rèplica
en la resta de la comarca. L’A-
juntament de Granollers, per ex-

emple, va oferir l’actuació de la
Colla de Gitanes i l’Esbart Dan-
saire a través del seu canal de
YouTube, mentre que la gran
cita del Carnestoltes de Mollet,
el judici, es va poder seguir en
directe també al portal web mu-
nicipal i a través de Vallès Visió.
A Parets, per la seva banda,
l’habitual rua de comparses va
fer-se virtualment, gràcies a la
feina que Can Rajoler va fer
per poder organitzar-la.

El bus ‘hippie’ dels somnis. Foto: Aj. de Montmeló

La gent gran posa el punt
‘hippie’ al Carnestoltes

Consells de salut per als 
estudiants de Montornès

EDUCACIÓ4L’alimentació salu-
dable, la cura del cos, les nocions
de primers auxilis i el benestar
emocional han estat algunes de
les temàtiques de les actuacions,
relacionades amb la salut, que
s’han fet a les escoles i els insti-
tuts de Montornès d’ençà que ha
començat el curs 2020-21.

Durant el primer trimestre i
les setmanes que han transcor-
regut del segon, s’han dut a ter-
me un total de 59 sessions, po-
sant l’accent també en aspectes
com el benestar emocional (un
dels aspectes que més s’ha posat

sobre la taula, especialment en
l’últim any, a causa del confina-
ment que estem havent de viu-
re), però també s’ha incidit en as-
pectes de la salut diària, com la
higiene dental. Una altra de les
accions que s’han fet ja ha estat
una enquesta que servirà per co-
nèixer els hàbits de salut del jo-
vent d'aquesta edat i prevenir fu-
tures conductes poc saludables

Fins ara, l’Ajuntament valora
positivament aquestes sessions,
emmarcades en el Programa Sa-
lut Jove, impulsat pel consistori
en col·laboració amb la Diputació.

Les propostes van dirigides als alumnes de la vila. Foto: Aj. de Montornès

Montmeló | Reconeixement per la gestió de residus
L'Agència de Residus de Catalunya ha lliurat a l'Ajuntament de Montmeló
el certificat com a municipi col·laborador en les activitats de la Setmana 

Europea de la Prevenció de Residus 2020, celebrada el passat novembre.

La imaginació va ser
l’eina necessària per
celebrar un Carnaval
marcat pel coronavirus
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ECONOMIA4Dimarts passat es
va donar el tret de sortida, de for-
ma oficial, als pressupostos par-
ticipatius de la Llagosta, els se-
gons de la història al poble. 

El Centre Cultural va acollir
aquest acte de presentació, que
es va fer sense públic, però emès
al canal de YouTube municipal
perquè els veïns i els responsa-
bles de les entitats del poble el
seguissin en directe. La regido-
ra d’Economia i Hisenda, Conc-
hi Jiménez, va ser la conducto-

ra de l’acte, on també van inter-
venir l’alcalde, Óscar Sierra, i el
responsable de Participació Ciu-
tadana, Marc Ruiz.

“Qualsevol persona o entitat
o grup podrà fer propostes. Per

exemple, un grup d’una classe
d’escola podria fer una propos-
ta. A més, des de l’Ajuntament
creiem en aquest projecte i vo-
lem que les persones que facin
les propostes, se les facin seves”,
va explicar Ruiz, que va animar
els veïns a participar-hi.

Com ja es va anunciar fa set-
manes, enguany s’hi destina-
ran 40.000 euros del pressupost
municipal anual i com a princi-
pal novetat s’admetrà la pre-
sentació de projectes que no cal

que estiguin lligats a inversions,
com propostes de programa-
cions i activitats.

Abans-d’ahir va començar el
termini per enviar aquestes pro-
postes, que expirarà el dijous 18
de març. Posteriorment es valo-
raran les idees rebudes i l’1 de
juny se sabrà quines 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 28 de juny
s’anunciaran les escollides.

L’alcalde Óscar Sierra, en l’acte de presentació. Foto: Aj. de la Llagosta

En marxa els pressupostos
participatius de la Llagosta

La mostra ‘Venim de lluny’
arriba a Santa Perpètua

CULTURA4Entre les 11 del matí
i la una del migdia de demà, el
parc dels Països Catalans tornarà
a convertir-se en una sala d’ex-
posicions per acollir la mostra
Venim de lluny, una col·lecció de
fotografies fetes pel grup In-
fraexposats.

L’exposició és el resultat del
projecte Sortim de la infraex-
posició, impulsat per l’àrea d’e-
ducació de l’organització RUI-
DOPhoto, i és un procés de crea-
ció col·lectiva d’un grup format
per joves catalans, alguns dels

quals fins i tot han viscut en al-
gun moment a Santa Perpètua,
fet que ha portat la regidoria de
Ciutadania a portar-la a la vila.

Això, però, només serà un
tast, ja que els veïns que no pu-
guin veure-la demà al matí tin-
dran uns dies extra entre el di-
mecres de la setmana que ve i el
17 de març, quan Venim de lluny
s’exposarà a l’Espai 3 de la Gran-
ja. Els horaris seran dimecres, di-
jous i divendres de dos quarts de
cinc a les vuit del vespre i els dis-
sabtes d’11 a dues del migdia.

Un home mirant les fotografies. Foto: RUIDOPhoto

Santa Perpètua |Tanca el concurs de fotos
Ahir al vespre es va tancar el termini perquè els veïns enviessin les

seves fotografies de Carnestoltes per participar en el concurs
d’enguany. Els guanyadors s’anunciaran divendres que ve.

40.000
euros és l’import que
el govern municipal
destinarà a fer realitat
algunes propostes
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L’AMETLLA4La Policia Local
de l’Ametlla va trobar i des-
mantellar una plantació de ma-
rihuana en una finca situada al
centre de la vila.

El cos policial va rebre l’avís
d’una empresa de subministra-
ment elèctric per un presumpte
frau d’un abonat. Quan els agents
van anar a l’habitatge a fer com-
provacions van notar l’olor de les
plantes (1.030), repartides entre
dues habitacions. 

Detecten 
una plantació 
de marihuana

SOLIDARITAT4L’Ajuntament de
la Garriga va voler posar el seu
granet de sorra i mostrar el seu
compromís amb el Dia Interna-
cional del Càncer Infantil, que es
va celebrar dilluns passat.

Tot i que enguany no s’ha po-
gut fer cap acte solidari per re-
captar fons per la campanya, el
consistori convida els veïns a fer
donacions i a col·laborar amb
Afanoc, en la seva iniciativa ano-
menada Posa’t la gorra.

La Garriga es
bolca amb el Dia
del Càncer Infantil

LLIÇÀ4Un home de 32 anys
ha ingressat a la presó com a
autor dels robatoris en dues
benzineres de Lliçà d’Amunt i
Lliçà de Vall els dies 7 i 10 d’a-
quest mes.

El seu modus operandi era
entrar a l’establiment fent veu-
re que volia comprar algun pro-
ducte de la botiga i quan estava
buida amenaçar el dependent
amb un ganivet.

El lladre de 
dues benzineres
ingressa a presó

LES FRANQUESES4Abans-d’a-
hir l’Ajuntament de les Fran-
queses va anunciar que ja ha co-
mençat a fer obres de millora i
reparació de la piscina d’estiu de
la Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Avall.

Els treballs permetran repa-
rar les fuites d’aigua i acabar el
tancament perimetral de la zona
(serà la tercera i última fase d’a-
questes obres), de manera que
estarà a punt per a l’estiu.

Obres de reparació
a la piscina
descoberta

CANOVELLES4Seguint les in-
dicacions del Procicat, aquesta
setmana l’Ajuntament de Ca-
novelles ha reobert les zones de
joc infantil dels parcs i també al-
guns dels espais públics amb
instal·lacions d’ús compartit que
estaven tancats.

En total, tant els veïns com
els infants de la vila recuperen
una vintena d’espais que des de
fa setmanes estaven precintats
per ordres de la Generalitat.

Reobren les zones
de joc infantil 
i espais públics

MEDI AMBIENT4A finals de la
setmana passada, el Departa-
ment de Territori i de Sostenibi-
litat va donar llum verda a la crea-
ció d’un parc fluvial a Vilanova. 

El projecte, de fet, ja estava
previst l’any 2011 (el govern mu-
nicipal ha adjuntat imatges dels
renders), destacant que la su-
perfície del nou parc fluvial, de
17.770 metres quadrats, serà
molt més gran que l’anterior.

Llum verda a 
un parc fluvial 
a Vilanova

HABITATGE4Segons una pro-
jecció de l’Observatori-Centre
d’Estudis del Consell Comarcal,
l’any 2033 la comarca podria te-
nir més de 22.000 habitatges
nous, fet que confirmaria que la
població del Vallès Oriental ha de
seguir creixent durant els anys de
la pròxima dècada.

De fet, els primers 20 anys
d’aquest segle la població de la
comarca ha augmentat en més
de 105.000 habitants, la qual
cosa suposa un creixement acu-
mulat de més del 30%. Si es mi-
ren les dades més al detall, els
anys en els quals aquest creixe-
ment va ser més accentuat van

ser els primers del segle XXI i els
posteriors a l’any 2017.

L’Observatori posa el punt de
partida per a aquesta projecció

en l’any 2018 i projecta escena-
ris baixos (conservadors), mit-
jans i alts (optimistes), apuntant
que el nombre total d’habitatges
a la comarca el 2033 oscil·laria
entre els 175.747 i els 188.836.
D’aquesta manera, un cop s’ha-
gi superat aquest termini lleu-
gerament superior a la dècada, el
creixement podria ser del 18%.

Una altra de les conclusions a

les quals ha arribat l’Observato-
ri en les seves projeccions és que
està previst que l’augment d’a-
quest nombre de llars en els anys
que han de venir sigui més pro-
nunciat als municipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona, tot
i que també s’ha apuntat una
perspectiva important de creixe-
ment en altres punts de Catalu-
nya, com la comarca del Gironès.

La població de la comarca podria créixer força els pròxims anys. Foto: Arxiu

La comarca podria créixer en
22.258 pisos d’ara fins al 2033

Menys de 60 vallesans 
amb coronavirus a les UCIs

SALUT4La tendència a la baixa
es manté, tot i que des d’alguns
hospitals, com el de Granollers,
segueixen explicant que les uni-
tats de cures intensives continu-
en plenes. Abans-d’ahir es van
tornar a publicar les dades dels
tres centres de referència de la co-
marca, a les UCIs dels quals hi ha
57 persones amb coronavirus.

Des de la capital continuen
comunicant una davallada de
pacients a l’UCI, on hi ha un to-

tal de 31 persones ingressades, 24
de les quals són per Covid-19.

Sensiblement més baixes són
les dades a l’Hospital de Mollet,
que aquesta setmana ha explicat
que a la seva zona de crítics hi ha
20 pacients amb coronavirus.
En els darrers set dies havien do-
nat l’alta a 14 persones.

Per últim, Sant Celoni ha dit
que encara està tractant 13 per-
sones amb coronavirus. El seu to-
tal d’altes acumulades és de 263.L’Hospital de Mollet. Foto: FSM

Comerç |Treballen per fer dues fires el mes d’abril
El Consell Comarcal, l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i Llavors

Orientals comencen a treballar en l’organització de la fira Lliga’t a la terra
i el Mercat del Planter 2021, que volen celebrar durant el mes d’abril.

Entre el 2000 i el 2020 
la població vallesana
ha crescut en més 
de 105.000 habitants
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El Palau d’Esports de Granollers
acollirà, demà a dos quarts de cinc
de la tarda, el millor partit de la
12a jornada de la Liga Guerreras
d’handbol. El BM Granollers de
Robert Cuesta defensarà la seva
condició de líder provisional con-
tra l’Elche, el segon del grup B, en
un partit en el qual les granolle-
rines també voldran recuperar el
goal averageparticular, que ara
mateix tenen perdut després que
les alacantines guanyessin el par-
tit de la primera volta (26-24). 

Les granollerines han jugat ja
11 jornades, mentre que tant
l’Elche com el Gran Canaria, els
seus principals perseguidors, no-
més n’han pogut disputar nou, de
manera que una victòria contra
les ilicitanes tindria valor doble.
El conjunt de Telde serà, preci-

sament, el següent rival de les de
Cuesta, en un partit que es juga-
rà a l’illa de la Palma dissabte de
la setmana que ve.

EL MASCULÍ, EN FORMA
Aquestes bones notícies del fe-
mení, a més, troben rèplica en el
sènior masculí d’Antonio Rama,
que ha encadenat quatre triomfs
que li han permès escalar fins a la
tercera posició de l’ASOBAL, te-

nint encara un partit pendent, el
de la 19a jornada, contra el Cis-
ne, que s’hauria d’haver jugat el
passat dissabte 6.

Sigui com sigui, el BMG vol-
drà sumar la cinquena victòria
consecutiva (la bona ratxa de re-
sultats va començar el 5 de de-
sembre de l’any passat) demà a
dos quarts de set de la tarda a An-
dalusia, a la pista de l’Ángel Xi-
ménez Puente Genil. 

El partit serà el més atractiu de la dotzena jornada. Foto: BMG

El BM Granollers defensa 
la primera plaça contra l’Elche
» Les de Robert Cuesta volen recuperar el ‘goal average’ particular

» El sènior masculí, tercer, visitarà la pista del Puente Genil

Granollers contra Lliçà:
enfrontament directe

BÀSQUET4La novena jornada
de la lliga EBA de bàsquet arriba
aquest cap de setmana amb un
plat fort: un derbi entre el CB
Granollers i el CB Lliçà d’Amunt,
que es jugarà demà a la tarda a la
capital de la comarca.

Granollerins i lliçanencs són
rivals en la meitat de la classifi-
cació del grup C-4 de la categoria
(tots dos equips han guanyat dos
partits fins ara), de manera que
el guanyador deixarà enrere el
seu rival en la recta final del
curs. Els lliçanencs van guanyar,
de forma clara, el derbi de la pri-

mera volta, jugat el 14 de no-
vembre de l’any passat (79-59).

El CB Mollet, per la seva ban-
da, voldrà seguir invicte (és l’únic
equip de totes les categories del
bàsquet estatal que encara no ha
perdut cap partit a la lliga) i
demà passat rebrà la visita del pe-
núltim classificat, el CB Impren-
ta Bahía San Agustín de s’Arenal.

Els de Josep Maria Marsà
encara estan pendents de saber
quin dia poden disputar la semi-
final de la Lliga Catalana EBA
contra la UE Mataró, que es va
suspendre dies enrere. 

El Consell se suma al Manifest
en Defensa de l’Esport

REIVINDICACIÓ4El Consell Es-
portiu del Vallès Oriental (CEVO)
és una de les entitats que han sig-
nat el Manifest en Defensa de
l’Esport, un text redactat per la re-
centment creada Plataforma De-
fensem Tot l’Esport.

Al text, adreçat a la Genera-
litat, es critica “l’arbitrarietat
constant de les decisions en l’a-
plicació de les mesures restricti-
ves que afecten tot el sector es-
portiu” i es denuncia la “discri-
minació” en diferents àmbits,
com el fet que s’estiguin jugant
competicions d’àmbit estatal i

que l’esport escolar estigui atu-
rat (a principis que ve es complirà
un any d’ençà dels darrers par-
tits oficials). També considera
que la resolució SLT/275/2021,
del dia 5 d’aquest mes, és “una
nova mostra de presa de mesu-
res incoherents, arbitràries i in-
justes” que “genera més incom-
prensió i frustració a bona part
del sector esportiu”.

Unes 1.800 persones i clubs
d’arreu del territori ja han signat
el manifest, que s’ha impulsat
fent servir el portal de peticions
Change.org.

El derbi entre el Caldes i la
Concòrdia, dimecres que ve

FUTBOL SALA4El derbi de la se-
gona volta de la Segona Divisió
nacional femenina de futbol sala
ja té data: es jugarà dimecres de
la setmana que ve a la Llagosta.
CD la Concòrdia i CN Caldes es
veuran les cares en una jornada
intersetmanal, però aquest no és
l’únic partit (ni el següent) que
els dos equips afrontaran els
pròxims dies.

Les de Javi Ruiz, líders amb
tres punts més que el CFS Ei-

xample, rebran el Futsal Aliança
Mataró aquest diumenge a les
cinc de la tarda, en un partit
ajornat en el seu dia, correspo-
nent a l’onzena jornada.

Per la seva banda, abans del
derbi les calderines jugaran al Bu-
garai contra l’FS Ripollet, també
demà passat, a tres quarts de 12
del migdia. El CNC és el tercer en
discòrdia amb 21 punts, i és a tres
punts del CFS Eixample i a sis de
les seves veïnes.

Foto: José Núñez / UEB

Foto: CD la Concòrdia

Futbol | L’EC Granollers afronta una setmana intensa
Tres partits en vuit dies. L’EC Granollers afronta, entre demà passat i diumenge
de la setmana que ve, dies frenètics. Els de Jose Solivelles visitaran la UA Horta i
la UE Vilassar de Mar (en partit intersetmanal) i jugaran a casa contra el Banyoles.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

| 20

Esports
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La dramaturga Clàudia Cedó i els direc-
tors Guillem Albà i Joan Arqué han con-
vertit en obra de teatre l’exitosa novel·la
d’Irene Solà. El text, maridat amb músi-
ca de Judit Neddermann, transportarà el
públic al paisatge bucòlic descrit al llibre,
entre Camprodon i Prats de Molló, i a co-
nèixer-ne els personatges que l’habiten.

A la Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Canto jo i la muntanya balla
Clàudia Cedó

Reflexe i Parc, els dos primers temes del
nou disc de Ferran Palau a veure la llum,
han triomfat a totes les plataformes.
Això demostra que el cinquè àlbum del
collbatoní és un dels més esperats del
moment. Parc (Hidden Track Records),
que comparteix títol amb una de les can-
çons, arriba aquest mes amb una bona
dosi del que Palau anomena easyloving.

Música

La Nina i la Madeleine són dues dones
jubilades que porten el seu amor en se-
cret des de fa dècades. A ulls de la resta
del món, només són unes veïnes amb
bona relació, però de portes endins
procuren estar sempre juntes i compartir
una vida en comú. Fins que un succés in-
esperat farà trontollar les seves vides i,
potser, el seu secret deixarà de ser-ho.

Pelis i sèries

Entre nosotras
Filippo Meneghetti

Parc
Ferran Palau

BCN Districte Cultural
Des del passat 10 de febrer està en marxa una nova edició
del Barcelona Districte Cultural, que omplirà d’espectacles
els centres cívics de la ciutat fins a finals de maig. Només

aquest mes s’han programat una vintena d’actes per a
tots els gustos: concerts d’estils molt variats, obres de tea-

tre, projeccions de pel·lícules i documentals i, fins i tot,
una comèdia musical. Entre un mar de propostes, n’hi ha
també de moltes pensades per als més petits. Com cada
any, les entrades són gratuïtes; això sí, cal reservar-les per

controlar l’aforament i no superar els límits permesos.

Algú com ell no necessita presentació: el coneix
tothom. Gerard Piqué (Barcelona, 1987) és un dels
millors centrals del món i un crac del Barça des de
l’era Guardiola, però no només això. També assu-

meix el paper de portaveu dels jugadors quan cal i
és d’aquells futbolistes que destaquen fora del

camp per raons tan diverses com ser la parella de
Shakira des del 2010 o mullar-se parlant de políti-
ca. Aquesta última l’ha portat a ocupar titulars els
últims dies. Mentre la premsa esportiva se centra-

va en la seva recuperació de la lesió que es va fer el
mes de novembre, Piqué feia un tuit reflexionant

sobre els resultats de les eleccions del 14 de febrer.
“Majoria de vots independentistes. I ara, què?”, es

preguntava, alhora que es mostrava preocupat per
la irrupció de l’extrema dreta i elogiava l’actitud
d’Alejandro Fernández davant la derrota mentre

criticava el mal perdre de Carlos Carrizosa. 

G E R A R D  P I Q U ÉQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un crac del Barça
És un dels grans actius de l’equip des de l’era Guardiola

Famosos

Reflexionar sobre el resultat de les eleccions
Ho va fer via Twitter, on també va publicar una foto votant

Moltes (i diverses) reaccions
Hi ha qui el va felicitar per implicar-s’hi i qui el va criticar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La novel·la amb què Najat El Hachmi va
guanyar el Premi Nadal fa un mes ja és
a les llibreries. Dilluns ens estimaran (Edi-
cions 62) segueix la línia dels seus llibres
anteriors, que s’endinsen en l’experièn-
cia de dones que, com ella, han crescut
en una família musulmana tradicional. La
protagonista coneixerà una noia que l’a-
companyarà en el seu camí a la llibertat.

Llibres

Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi

| Super Mario
El personatge per excel·lència dels videojocs i que no passa mai de moda

porta ara a Switch el Super Mario 3D World amb l’extra Bowser’s Fury. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PLANIFICAR

Comprova què necessites i què tens a casa per fer 
una bona llista de la compra i no malbaratar temps ni diners

CUINAR

COMPRAR

CONGELAR

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

i CUINA

Les paraules en anglès per denominar hàbits que potser
hem fet tota la vida estan de moda. Un d’aquests concep-
tes és el batch cooking, que consisteix a cuinar en una tarda

(normalment, la de dissabte o diumenge) els dinars de tota la
setmana. És a dir, preparar tàpers... o n’hauríem de dir carma-
nyoles? Tingui el nom que tingui, el cas és que aquesta pràctica
és molt útil a l’hora d’organitzar-nos la setmana i evita que ens
hàgim de preguntar cada dia què menjarem. A més, ens fa més
fàcil seguir una dieta sana: si ja tenim el dinar preparat, no aca-
barem menjant qualsevol cosa quan tinguem pressa.

Per acostumar-nos al batch cooking, hem de saber planificar.
Podem aprofitar els divendres al vespre o els dissabtes al matí,
per exemple, per decidir els menús de la setmana. Un cop els
tinguem apuntats, hem de tenir en compte què necessitem i
què tenim a casa, per fer una llista de la compra adequada. A
l’hora de cuinar, hem de fer més quantitat que normalment, així
podrem congelar les racions i tenir-les per a més endavant.
També haurem d’aprofitar bé els recursos de la nostra cuina,
fent servir els diversos focs i el forn alhora per acabar abans.

Organitza’t fent ‘batch cooking’

Aprofita el vespre de divendres o el matí de dissabte 
per aturar-te a pensar tots els menús de la setmana

Les claus

Treu el màxim partit a la teva cuina per preparar diversos plats 
en poc temps, fent servir tots els focs i el forn alhora

Fes més quantitat que normalment i congela les racions 
per separat, així les tindràs llestes per a més endavant
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