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“Totes les persones grans han
començat sent nens (però n'hi
ha poques que se'n recordin)”.
Aquesta frase va ser escrita pel
literat francès Antoine de Saint-
Exupéry. Tot i que ho feia en el
seu cèlebre llibre El Petit Prín-
cep fa gairebé 80 anys, avui dia
la sentència està més d'actuali-
tat que mai.

Dilluns 22 de febrer el PRO-
CICAT establia que l'activitat
de lleure no escolar, és a dir els
esplais i caus, podia reprendre's
però amb limitacions. Des del ge-
ner, la Generalitat havia prohi-
bit aquest tipus d'activitat de
forma presencial, que al Vallès
Oriental està representada per
26 caus i esplais que, abans de la
pandèmia, arribaven a mobilit-
zar més de 2.000 infants i joves
cada cap de setmana.

“Els caus i esplais poden ob-
rir de forma presencial només
fins als 12 anys, corresponent a
les etapes d'Educació Infantil i
Primària. La resta es pot fer on-
line”, explicava el Govern català
a principis de setmana. El co-
municat excloïa els adolescents i
joves, que hauran de seguir fent
activitats telemàticament.

CANSAMENT
“Aquest cap de setmana podrem
fer activitats amb un màxim de sis
infants per adult”, explica Marc
Ambròs de l'Agrupament Escolta
i Guia Sant Esteve de Granollers,
una entitat que entre monitors i
nens agrupa al voltant d'unes 200
persones. Hauria de ser un motiu
d'alegria per al Marc, i de fet ho és,
però no amaga el seu cansament.
“A l'estiu érem herois, però des-
prés se'ns ha deixat de banda”, diu.
Certament, després que les esco-

les romanguessin tancades fins a
final de curs, el món del lleure va
ser la vàlvula d'escapament per a
milers d'infants catalans que por-
taven, literalment, mesos tancats
a casa. “Vam ser els conillets d'ín-
dies per provar mesures que des-
prés s’aplicarien a les escoles”,
afirma Ambròs. 

Fins a l'octubre van fer activi-
tats alguns caps de setmana i
després van haver de tancar. El
desembre van poder obrir un pa-
rell de dies i, altre cop, la Gene-
ralitat els va fer plegar. “Hem fet
activitats virtuals, com una gim-
cana amb QR per Granollers,
però no és el mateix”, relata per
afegir que quan han pogut fer ac-
tivitats presencials “veies els nens
tan feliços jugant, corrents, amb
els seus amics i tornant a la natura
que t'adonaves que l'escola és
primordial, però l'educació en el
lleure també és essencial”.

INDIGNACIÓ
Dissabte 20 de febrer alguns
esplais van protestar, entre altres
indrets, a Barcelona, Badalona i
Sant Cugat per reivindicar-se
com a educació essencial i per
denunciar la situació en la qual
es troben. Laura Muñoz, porta-
veu de la federació d'esplais Es-
plac, va afirmar aleshores que la
tasca del lleure és “imprescindi-
ble” i va alertar que les mesures
imposades per la Generalitat
“amenacen de fer que un de
cada cinc esplais no pugui re-
prendre la seva activitat”. 

Àlex Fajardo, membre del
Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya, és igualment con-
tundent: “El jovent associat és la
ciutadania del futur i ara les en-
titats estan vivint un moment
molt greu en el qual veuen peri-
llar el seu futur”. Per a Laura Gi-
bert, comissària de la demarca-

ció Vallès-Maresme de Minyons
Escoltes, les noves mesures són
“insuficients” i posen en una si-
tuació molt difícil les entitats. “Si
no ens deixen fer cau presencial,
estem una mica al pou”, afirma
la comissària. De la mateixa ma-
nera, Ambròs assenyala que les
mesures són força “contradictò-
ries quan veus la gent anant en
metro cada dia”.

FRUSTRACIÓ
Gibert té contacte amb els mo-
nitors de la comarca i explica
preocupada que de forma re-
current li diuen que estan so-
brepassats. “Són joves volunta-
ris i senten frustració per haver
de dur a terme activitats online
a les quals pocs infants es con-
necten”, diu. “En canvi, quan
s'han pogut fer activitats pre-
sencials la participació ha estat
molt alta”, afegeix.

La frustració també es fa
sentir entre el jovent que parti-
cipa en els caus i esplais de la co-
marca i als quals les mesures del
PROCICAT han deixat fora. “Al-
guns es passen la setmana fent
classes davant d'un ordinador i
quan arriba el cap de setmana el
que menys volen és connectar-se
de nou per anar al cau”, asseve-
ra Ambròs.

Aquesta forma d'entendre
els joves és el que Fajardo des-
criu com a adultcentrisme: sus-
tentar la mirada de les necessi-
tats i drets dels nens i adoles-
cents des de la mirada adulta i no
tenir-los en compte per prendre
decisions que els afecten.

Vist tot això, potser es podria
modificar lleument la frase d'An-
toine de Saint-Exupéry: “Totes
les persones grans van ser ado-
lescents (però n'hi ha poques
que se'n recordin)”.

I el lleure, què?
» El Consell Nacional de la Joventut considera que el futur de les entitats de lleure està en perill
» Al Vallès Oriental hi ha 26 esplais i caus que mobilitzen, cada setmana, més de 2.000 persones

La protesta del passat 20 de febrer a Barcelona per reivindicar que els esplais són essencials. Foto: Carola López / ACN

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Comentava Joan Margarit, l’arquitecte dels
versos, que viure fa mal, que alguna cosa en-
cara no funciona si la poesia no és important
a les escoles. Que la mediocritat acaba sent

ignorància legislativa i administrativa.
Vista la violència als carrers, serà oportú prestar

més atenció a la infància i la joventut, evitar que els
elegits es quedin enrere per culpa de la reproducció
social dels desavantatges i els problemes socials (el 21%
de l’alumnat d’entre 3 i 16 anys és pobre).

La tolerància aparent, encunyada per Weidenfeld,
suposa que el procés cap a la llibertat no està associat
a l’enriquiment personal. Malauradament, l’educació
arriba tard per garantir entorns favorables i igualar
drets, una tasca sense fi.

Les societats modernes són ambivalents. Arre-
metre contra les institucions és una resposta des de
la incertesa, la inseguretat i una por inconcebible al
futur. Ens esmercem contra aquestes exigències si ens
sentim acceptats i reconeguts, indispensables. El
coneixement no constitueix l’incentiu suficient per ges-
tionar conflictes; és més, a un individu amb una iden-
titat estable no li cal menysprear ningú per reconèi-
xer les seves necessitats. Però fins i tot la joventut ben-

estant està irritable. La tolerància ha de ser sotmesa
a constants avaluacions, perquè viure entre grunyits
és un repte quotidià i hi ha qui se n’aprofita.

En algun lloc resa que les ideologies es desco-
breixen quan es fa política i, malgrat les diferents doc-
trines, hi ha una aritmètica comuna entre els gover-
nants: l’esperpent de la burocràcia i l’obsessió per man-
tenir la butaca: un conservadorisme ranci. Això escrivia

Bernard Mandeville en la seva faula de les abelles, un
mite del liberalisme: mai la virtut va fer prosperar les
societats, el motor del progrés és la corrupció; l’enveja
i la vanitat són ministres d’una indústria de bergants
que s’aprofiten de la feina aliena, l’estupidesa i el ca-
prici mouen la roda del comerç, “només els bojos s’es-
forcen per construir un rusc honrat”. Quan l’esquer-
ra abraça el liberalisme, deixa a la dreta el monopo-

li de les identitats populars, amb totes les seves de-
rives xenòfobes. Això deia el filòsof Jean-Claude
Michéa: La qüestió és mantenir la governabilitat amb
un còctel d’entreteniment i bon humor cap a una po-
blació frustrada, consumidora, desposseïda de sen-
tit crític, que besa discursos simplistes.

La violència estructural, descrita per Galtung o
Therbon, dibuixa la injusta economia d’un món glo-
balitzat que mostra una realitat falsa dominada per
la mercantilització de la informació, sovint situada en
iniciatives culturals o altruistes.

Una societat justa ha d’aspirar a l’eliminació del “pre-
cariat”, una nova classe davant la qual es passegen, sen-
se pudor, les grans rendes amb accés a altes posicions
del mercat. És dubtós el discurs que diu que les coses són
com són perquè no poden ser d’una altra manera.

Substituir les raons de la força per la força de les
raons sembla un bon propòsit, diria Walter Benjamin,
però allò que el poder ha enfosquit sempre es troba
en un disc dur que afecta els febles i segueix amb els
perdedors de la història.

Decebut, el poeta deia que quaranta anys són “els
que ha trigat un president del Govern a portar flors
a la tomba de Machado a Cotlliure”.

Arremetre contra les institucions
és una resposta des de 

la incertesa i la inseguretat

per Francesc Reina

Geografia de la intolerància

NLes millors
perles

Dues dones es disfressen de velles per rebre la segona dosi
de la vacuna contra el coronavirus. Ha passat a Florida, als

Estats Units, on han estat detingudes. La pregunta que queda
ara a l’aire és: com van aconseguir posar-se la primera dosi?

Subinspectors laborals que cobren sense treballar. Fa un
any que s’està produint aquesta paradoxa a l’estat

espanyol. Ho ha denunciat amb una piulada un dels 170
“afectats”, que lamenta el malbaratament de diners.

Córrer decidit cap a un vidre que no has vist i acabar estès a
terra del cop ja és prou ridícul. Però si, a sobre, TV3 inclou el

xoc en una de les seves cròniques, la vergonya es quadruplica.
Li ha passat a un dels manifestants per la llibertat de Hasel.

Rep una ampolla estranya en una entrega de menjar a
domicili. L’obre, l’ensuma i descobreix que és... pipi. Li

ha passat a un client de la companyia HelloFresh al Regne
Unit que ha expressat la seva indignació a les xarxes.

LA FOTOAlan Ruiz / ACN
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La Generalitat confirma que 
no construirà la residència de Mollet1

2
El projecte de l’Institut Escola de Parets, 
desbloquejat en només un mes

El bingo a l’antiga discoteca 
Teatre de Mollet encén els ànims

Del govern a l’oposició més dura: ERC demana
explicacions al nou executiu de Parets

Un dels paretans arrestats 
en les protestes per Hasel: “Tot és fals”

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.

Safata d’entrada

Per primera vegada a la
història, el Parlament de
Catalunya compta amb la

més àmplia majoria indepen-
dentista, tant pel que fa al nom-
bre de diputades i diputats (74 en
total) com al percentatge de vot,
que per primera vegada supera
el 50%.

La repressió judicial, poli-
cial, política, econòmica i me-
diàtica i el fet de tenir al damunt
la crisi sanitària de la Covid-19
no ha desmobilitzat l’electorat in-
dependentista, sinó que ha pro-
vocat  una resposta clara i con-
tundent.

En aquestes eleccions, la ciu-
tadania ha donat a Esquerra
Republicana el lideratge de l’in-
dependentisme. En paraules de
Pere Aragonès, “quan Catalunya
la lidera Esquerra Republica-
na, aquest país avança. Per això,
des d’ara mateix treballaré per
posar d’acord totes les forces
independentistes i les sobira-
nistes compromeses amb el dret

Un govern al costat de la gent
per Joan Tuset i Assía Cherdal (ERC Canovelles)

a l’autodeterminació, l’amnis-
tia, la llibertat dels presos i les
preses i el retorn dels exiliats i
exiliades per aconseguir el su-
port a la meva investidura com
a president de la Generalitat de
Catalunya”.

Aquest nou govern ha de
culminar el procés a través
d’una via àmplia i realista. Un
govern de progrés que estigui
al costat de la gent, que ens faci
emergir més forts d’aquesta
crisi sanitària i econòmica sen-
se deixar ningú enrere. Un go-
vern que defensi els consensos
majoritaris de la societat cata-
lana, com són el model d'escola
pública, la sanitat i els mitjans
públics.

Aquestes eleccions ens han
deixat també motius de pre-

ocupació, com  ara  l’ascens de
l’extrema dreta de VOX, que
se situa com a quarta força al
Parlament amb 11 diputats i
un 7,69% dels vots. A Cano-
velles ha passat a ser la terce-
ra força. Cal que totes les for-
ces polítiques democràtiques
facin una reflexió molt serio-
sa de per què milers de ciuta-
dans i ciutadanes del nostre
país han votat un partit mas-
clista, homòfob, racista, xe-
nòfob i feixista.

Finalment, volem acabar
aquest article donant les grà-
cies a les 698 canovellines i ca-
novellins que ens han donat la
confiança en aquestes elec-
cions catalanes i han situat
Esquerra Republicana com a
segona força a Canovelles.
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A les xarxes

@XaviPalli: “No pactaré la meva llibertat a
canvi d’assumir un relat d’uns fets que no
he comès”. La Generalitat manté la petició
de més de 4 anys de presó a Marcel Vivet.

@bielopez: Si un manifestant desnuca un
agent de la BRIMO d’una pedrada, que di-
gui que ha estat un “error tàctic”, que se-
gur que l’absolen.

#NitsDeProtesta

@nuriajuanico: L’Institut del Teatre aparta
Joan Ollé arran dels casos d’assetjament
sexual i abús de poder denunciats pel
diari Ara.

#InstitutDelTeatre #JudiciAMarcelVivet

Els semàfors

Ahir al matí la multinacional
alemanya va anunciar que tanca
la seva planta de Lliçà d’Amunt,
decisió que significarà que les
336 persones que hi treballen
perdran la feina. La UGT ha

criticat la decisió, que considera
“cruel, insolidària i egoïsta”. 

pàgina 18Bosch

El sènior femení de Robert
Cuesta va guanyar l’Elche, un

rival directe, en un partit decisiu
de cara a seguir al capdavant del
seu grup de la lliga. Demà a la
tarda les granollerines visitaran
la pista del segon classificat, 
el Rocasa Gran Canaria. 

pàgina 20BM Granollers

Les darreres restriccions pel
virus decretades pel PROCICAT
permeten que els esplais i caus
tornin a fer activitats presencials,
però només poden gaudir-ne

els menors de 12 anys i en grups 
de sis infants amb un adult. Del
tot “insuficient”, segons el sector.

pàgina 3PROCICAT
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Granollers

POLÈMICA4L’Ajuntament de
Granollers ha donat a conèixer al-
guns elements de l’informe policial
sobre l’actuació de dos policies
locals que van desatendre una
persona que estava estirada a ter-
ra el passat 16 de febrer. Cal re-
cordar que l’actuació va ser gravada
en vídeo i que en l’enregistrament
s’hi pot escoltar com un dels poli-
cies diu a l’home que està estirat so-
bre l’asfalt: “No es pot deixar es-
combraries al mig del carrer”. 

Tot i que l’informe complet es
donarà a conèixer dilluns vi-
nent, el consistori ja ha emès un
comunicat en el qual considera
que “la intervenció policial va ser
ajustada a la normativa” i que els
agents “van actuar conforme als
procediments ordinaris d’actua-
ció policial”. “No s’observa en
l’actuació dels agents responsabi-
litat disciplinària”, afegeix el text.
A més, la policia ha assenyalat que
“no era necessari avisar una am-
bulància” perquè la persona, tot

i estar sota els efectes de l’alcohol,
no precisava atenció mèdica.
Tanmateix, l’equip de govern ha
anunciat que encarregarà la re-
dacció d’un protocol específic
que reguli aquest tipus d’actua-
cions de la Policia Local.

TENSIÓ AL PLE
L’escena policial també va tenir
la seva quota de pantalla en la
política granollerina. Va ser a les
acaballes del darrer Ple, quan la re-
gidora d’ERC Núria Maynou va

preguntar a l’alcalde sobre el tema,
que ja fa dies que ha aixecat pol-
seguera a la ciutat. A més de vo-
ler saber l’estat de la investigació,
la republicana va demanar que es
fes pública per esvair “ombres
sobre la Policia Local”. Les pa-
raules de Maynou no van agra-
dar a Josep Mayoral, que va
considerar que eren un atac a la
transparència del seu govern.
Així, el batlle va acusar Maynou
de dur el tema al Ple per fer-ne
una utilització partidista.

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

“Els agents van actuar segons
els procediments ordinaris”

» El consistori defensa els dos policies que no van socórrer un home
» L’Ajuntament crearà un protocol per a aquest tipus de casos

Granollers presenta la ciutat
en la qual vol convertir-se

COVID-194Recuperar el dina-
misme i la vitalitat de Granollers
després de la pandèmia. Aquest
és l’objectiu de les 40 mesures que
ha concretat el Pacte de Ciutat i
que el 18 de febrer van ser pre-
sentades públicament. Es tracta
d’un seguit d’accions triades entre
un total de 201 propostes que sor-
geixen després d’un procés parti-
cipatiu en el qual han intervingut
115 persones en sis grups. Les pro-
postes seleccionades seran incor-
porades al Pla d’Actuació Muni-
cipal i la resta es tindran en comp-
te per a futurs plans estratègics. 

ACCIONS CONCRETES
Donar suport al dol, promoure
el sentiment de pertinença al
municipi, promoure les energies
renovables, donar suport a la
cultura, incentivar el comerç lo-
cal o acabar amb la bretxa digi-
tal de les famílies que menys te-
nen. Aquestes són algunes de les
accions que es duran a terme en
els sis àmbits que contempla el
Pacte de Ciutat i que volen fer de
Granollers un municipi “de totes
les persones, amb valors, salu-
dable i sostenible, educador i cul-
tural, pròsper i digital”.

Es cedeix el primer terreny 
per a l’ampliació de l’hospital
SALUT4L'Ajuntament de Gra-
nollers ha donat a conèixer més
detalls sobre l'ampliació de l'hos-
pital que el passat 21 de desem-
bre va ser anunciada pel depar-
tament de Salut de la Generali-
tat i el mateix consistori.

Ha estat a través d'una reso-
lució amb data del 10 de febrer
en la qual l'alcalde Josep Mayo-
ral acorda “la cessió gratuïta
d'una porció de terreny de 3.155
metres quadrats, propietat de
l'Ajuntament de Granollers, a fa-
vor del Servei Català de la Salut”.
Segons ha explicat el diari El 9

Nou, el terreny cedit per l'Ajun-
tament és on actualment s'ubica
l'aparcament de l'hospital. Un
terreny que el consistori va com-
prar per 625.000 euros.

Aquesta cessió, amb tot, for-
ma part d'un projecte més gran
que hauria de concloure la tar-
dor d'enguany i que suposarà
l'ampliació de l'hospital en
9.000 metres quadrats i una in-
versió del departament de Salut
de 25 milions d'euros. La in-
versió té com a objectiu “donar
resposta a les necessitats sorgi-
des amb la pandèmia”.

Ara Malikian portarà el seu 
nou disc al Teatre Auditori

MÚSICA4Pocs artistes tenen
l'energia del músic libanès esta-
blert des de fa temps a l'estat es-
panyol, Ara Malikian. Amb el seu
violí frenètic, però també inti-
mista, s'ha posat a la butxaca tant
el gran públic com els especta-
dors amants dels sons clàssics. És
per aquest motiu que tenir l'o-
portunitat d'escoltar-lo en di-
recte com es podrà fer al Teatre
Auditori de Granollers el pròxim
9 de maig és tota una sort.

Malikian tornarà a la ciutat
acompanyat del pianista espe-
cialitzat en música jazz Iván
'Melón' Lewis per oferir el seu
darrer treball: Le Petit Garage.
Es tracta d'un àlbum que va
crear durant la pandèmia i que,
en part, vol ser un cant contra les
dificultats que la crisi sanitària
ha suposat per a la cultura. En
aquest disc el violinista ha comp-
tat amb les col·laboracions d'ar-
tistes com Kase O. o Bunbury.

Un moment de la presentació del Pacte de Ciutat. Foto: Aj. de Granollers

Malikian. Foto: Aleix Freixas / ACN

Pastas Gallo | Acord per evitar el trasllat
Finalment hi ha hagut acord per evitar el trasllat d’una trentena de treballadors
de Pastas Gallo a la fàbrica de l’empresa a Còrdova. Els empleats afectats seran

recol·locats en diferents centres de producció de la companyia a Catalunya.
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Mollet

La Generalitat confirma que
no construirà la residència

SANITAT4La reunió celebrada
entre la Plataforma en Defensa de
la Sanitat Pública del Baix Vallès
i la conselleria d'Afers Socials, Tre-
ball i Famílies el passat 18 de fe-
brer va començar amb mal peu.
En la trobada, a la qual el col·lec-
tiu baixvallesà exigia residències
públiques per a Mollet i la Lla-
gosta, el conseller El Homrani no
hi va ser present, tot i que segons
la plataforma “estava previst”
que hi fos. En detriment de la mà-
xima autoritat de la institució
van ser-hi Marta Casany, res-
ponsable de residències a la con-

selleria, i Òscar Rius, cap de ga-
binet d’El Homrani, els quals
van rebre les demandes i peticions
de la plataforma.

“La resposta que ens han donat
és que no es poden construir no-
ves residències, per la qual cosa el
seu objectiu prioritari és concertar
places de residències que cons-
trueixin altres administracions”, ex-
pliquen des de la plataforma. D'a-
questa manera, la situació dels
equipaments per a gent gran se-
gueix en el mateix punt de sempre:
ajuntaments i Generalitat pas-
sant-se la responsabilitat.

El Ple tria Salvador Rovirosa
com a nou Síndic de Mollet

AJUNTAMENT4El darrer Ple de
Mollet va servir per presentar el
pròxim Síndic Personer de la ciu-
tat. El nou defensor del poble  per
als cinc anys vinents, en substi-
tució de Lluís Martínez, serà el co-
negut farmacèutic Salvador Ro-
virosa. Totes les formacions del
municipi van votar a favor de la
proposta. “Es tracta d'una perso-
na molt vinculada al sector social,
cultural i esportiu de la ciutat”,
deia l'alcalde Josep Monràs. Per
la seva banda, Oriol López d'ERC,
tot i aplaudir l'elecció, va consi-
derar que caldria pensar a remu-

nerar i allargar la durada del càr-
rec, per facilitar que el Síndic
pugui ser una dona.

HASEL, A DEBAT
El Ple també va servir per deba-
tre un dels temes polítics més
destacats del moment: l'empre-
sonament de Pablo Hasel. Po-
dem va presentar una moció
d'urgència en la qual demanava
l'indult per al raper. Ciutadans va
votar-hi en contra mentre que el
PSC i Junts per Catalunya es van
abstenir. La resta de partits van
votar-hi afirmativament.

El bingo a l’antiga discoteca
Teatre encén els ànims

POLÍTICA4L'antiga discoteca
Teatre es podria convertir en un
futur pròxim en restaurant amb
sala de bingo. Així ho va avançar
el 9 de febrer Som Mollet i ara la
notícia ha arribat al debat polí-
tic de la ciutat.

Mollet en Comú preguntava
per la situació d'aquest projecte en
el darrer Ple i el PSC responia que
si l'empresa constructora compleix
totes les normatives, no hi ha
d'haver problemes perquè s'hi

instal·li el bingo. Sigui com sigui,
i en declaracions a Línia Vallès,
ERC diu que no veu amb bons ulls
el projecte, però assenyala que
mentre la sala de joc no es cons-
trueixi “al centre o a prop d'esco-
les” no hi ha motius per oposar-
s'hi. Diferents han estat les pa-
raules de la Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública, que ha exigit
al consistori que impedeixi l'acti-
vitat, “perniciosa per a la salut i
destructora de famílies i joves”.

Un moment de la reunió amb la conselleria. Foto: Plataforma Sanitat Pública

L’antiga discoteca Teatre. Foto: Maps

ECOLOGIA4El temps s'esgota
per als col·lectius contraris al ma-
crobarri del Calderí que ha de su-
posar la construcció d'habitatges
per a 4.000 persones a Mollet. 

El novembre l'executivitat de
l'obra quedava en suspens des-
prés que la Comissió Territorial
d'Urbanisme de l'Arc Metropo-
lità del departament de Territo-
ri de la Generalitat precisés a l'A-
juntament molletà informació
tècnica sobre el projecte. Ara, el
consistori ha detallat a la CUP de
Mollet que aquesta documenta-
ció es va tramitar abans de les
eleccions. No obstant això, en de-
claracions a Línia Vallèsa data de
25 de febrer, Territori explica que
el passat 1 de febrer es va acordar
la suspensió del projecte fins
que “es completés el preceptiu
tràmit ambiental” i que “avui
dia aquest requeriment encara no
ha estat complimentat”.

Sigui com sigui, la CUP ha
decidit passar a l'acció i presen-

tar un recurs de reposició, és a
dir, una queixa al mateix Ajun-
tament per “aturar la destrucció
del Calderí” i “contra la modifi-
cació del POUM” en aquest àm-
bit. Es tracta, doncs, de l'última
acció possible abans d'entrar a la
via del contenciós-administratiu,
és a dir la judicial.

“Segurament no hi haurà
resposta més enllà del silenci ad-
ministratiu”, es lamenta Txus

Carrasco, de la CUP, per afegir
que una altra solució passa pels
canvis al Govern de la Generali-
tat. “Potser un nou executiu a
Territori és més sensible amb el
tema del Calderí”, considera.

Així mateix, a més de la via
política diversos col·lectius en de-
fensa del Calderí han convocat
una xerrada aquest diumenge 28
de febrer a través del canal de
YouTube de Salvem el Calderí.

La polèmica pel projecte de macrobarri al Calderí segueix. Foto: CUP de Mollet

Últim pas abans que el conflicte
del Calderí salti a la via judicial

» Territori diu que el requeriment encara no ha estat complimentat
» La CUP ha presentat un recurs de reposició a l’Ajuntament

Habitatge | La pressió social evita un desnonament
Quan es compleixen 12 anys del naixement de la PAH, aquest dimecres 24
de febrer la plataforma de Mollet ha fet possible que una família del muni-

cipi que havia de ser desnonada aconseguís una alternativa residencial.
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Parets

El nou govern de Juzgado
comença a anar per feina

OBRES4Tot i que el nou govern
de Parets, fruit de la unió entre
PSC i Sumem Esquerres, va ser
acusat dilluns 22 de febrer d’i-
nacció per la formació de l’exal-
calde Jordi Seguer, els de Fran-
cesc Juzgado i Casandra Garcia
han volgut sortir al pas de les crí-
tiques presentant dos notables
canvis al municipi. 

El primer d’ells passa per
les obres de millora del carrer
Major, que duraran cinc setma-
nes. Segons ha explicat l’Ajun-
tament, l’objectiu dels canvis,
que tindran un cost de 40.000

euros, és “millorar la convivèn-
cia entre vianants i vehicles i do-
tar aquesta via de més punts
verds i de relació veïnal”. Així,
l'actuació afectarà el tram que va
des del carrer de Barcelona fins
a l'avinguda de Lluís Companys.

El segon dels canvis es pro-
duirà després d’un procés par-
ticipatiu de consulta ciutadana.
Serà al carrer Migdia. En aquest
cas es canviarà la senyalització de
la via per convertir-la en un car-
rer de sentit únic, que incorpo-
rarà una zona d'aparcament en
un sol costat del carrer.

Una imatge d’arxiu del carrer Major. Foto: Síliva Ferran/Aj. de Parets

Empresa |Danone inverteix 12 milions d’euros a Parets
Una nova línia de productes d’origen vegetal. Aquesta és la destinació dels 12 milions

d’euros que l’empresa alimentària Danone ha invertit a la seva planta de Parets. 
La fàbrica paretana es converteix així en la primera planta híbrida de la companyia

JUDICIAL4Dissabte 20 de febrer
tres joves de Parets tornaven a
casa després d'assistir a la mani-
festació contra l'empresonament
de Pablo Hasel que va tenir lloc a
Barcelona. Quan estaven entrant
el metro de Lesseps per tornar a
casa, agents d’incògnit dels Mos-
sos d’Esquadra van detenir-los i
se'ls van endur a la comissària de
les Corts. Dos dels joves tenen 18
anys i un d'ells en té 17.

Diumenge, el mateix dia en
què a Parets s'organitzava una
concentració de suport als de-
tinguts, el menor va quedar en lli-
bertat i l’endemà dilluns els dos
majors d'edat van poder sortir
acusats de desordes públics. “El
Bilal em va trucar des de la co-
missària, perquè ens coneixem i
no volia preocupar a la seva
mare”, explica Kènia Domènech,
d'ERC Parets, referint-se a l'únic
dels tres detinguts que ha volgut
fer pública la seva identitat. Ella
va posar el cas en coneixement
del col·lectiu Alerta Solidària.

“El Bilal s'ha acollit al seu dret
a no declarar perquè considera

que tot l'atestat policial és fals”,
assenyala Eduardo Càliz, advocat
de l'organització que porta el cas
del paretà i el d’altres detinguts
aquests dies. El jove de 18 anys,
que haurà de presentar-se cada 15
dies al jutjat de Mollet, afirma que
el relat policial és una invenció. 

De fet, resulta sorprenent
que els tres detinguts fossin ar-
restats lluny dels aldarulls. “Ens
estem trobant que la policia in-
tenta relacionar les manifesta-

cions amb els saquejos a botigu-
es de luxe del centre de la ciutat”,
diu Càliz per afegir que els Mos-
sos no aporten cap imatge o ví-
deo dels fets pels quals s'acusa els
detinguts. “La majoria són ar-
restats després dels delictes que
se'ls imputen”, afegeix. Així ma-
teix, Càliz també crítica que s'in-
cloguin en la mateixa causa totes
les denúncies. “Dissabte es van
detenir 27 persones i només hi ha
dues causes”, conclou.

Concentració de suport als tres detinguts de Parets. Foto: ERC Parets

Un dels paretans arrestats en les
protestes per Hasel: “Tot és fals”
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Martorelles | Sant Fost

Canvis al cartipàs després 
de la sortida dels comuns

SANT FOST4Fa uns dies, a prin-
cipis d’aquesta setmana, l’Ajun-
tament de Sant Fost va anunciar
la nova organització del cartipàs
municipal un cop confirmada,
dimecres de la setmana passada,
la sortida del grup de Sant Fost
- En Comú Podem del govern.

D’aquesta manera l’alcalde,
Carles Miquel, passa a assumir
les regidories de Recursos Hu-
mans, Esports i Serveis Socials,
mentre que les altres àrees que
estaven gestionades per Albert

Bastida també passen a estar en
mans d’altres membres de l’e-
quip de govern municipal.

Benestar Animal i Promoció
Econòmica són ara competència
de la regidora Patricia Orta, la
cartera d’Habitatge depèn del re-
gidor Francisco Javier Rebollo,
l’àrea de Gent Gran és la nova
responsabilitat de la regidora
Mari Carmen Argente i, per úl-
tim, la Comunicació i Participa-
ció passen a ser també tasques
del regidor Xavier Conesa.

OCUPACIÓ4A principis d’a-
quest mes es va conèixer que
Coca-Cola havia anunciat la po-
sada en marxa d’un expedient de
regulació d’ocupació (ERO) que
faria que 360 treballadors de les
plantes que té al conjunt de l’es-
tat perdessin la feina. Una de les
fàbriques afectades havia de ser
la planta de Cobega (l’embote-
lladora) de Martorelles, tot i
que a finals de la setmana pas-
sada es va saber que pocs tre-
balladors d’aquest centre del
Vallès podrien perdre la feina.

Això es deu al fet que la ma-
joria de perfils que podrien veu-
re’s afectats serien, entre altres
sectors, comercials, ja que segons
va publicar Som Martorelles,
fonts de la companyia havien
apuntat que la proposta d’ERO
que han presentat no afectarà
l’activitat productiva ni cap fà-
brica, que és el gruix del que es
fa a la planta de Martorelles.

REBUIG DE CCOO
Sigui com sigui, Comissions
Obreres va manifestar, dime-

cres de la setmana passada
(quan es va constituir la co-
missió negociadora entre les
parts), el seu rebuig “a aquest
expedient”, ja que considera
que “no està justificat”.

Igualment, des del sindicat
asseguren que recorreran a tots
els mitjans al seu abast “per
buscar alternatives a aquesta
decisió” perquè es garanteixin

“l’ocupació i el futur dels centres
de treball”. A més, denuncien
que és “inadmissible que una
multinacional que està gene-
rant importants beneficis en el
seu compte de resultats plante-
gi una mesura d’aquestes ca-
racterístiques” i avisen que faran
servir “totes les eines per evitar
les mesures traumàtiques que
Coca-Cola vol implantar”.

La planta de Martorelles és una embotelladora. Foto: Norma Vidal / ACN

L’ERO de Coca-Cola afectarà
poc la planta de Martorelles

L’organització municipal ha canviat. Foto: Aj. de Sant Fost

Sant Fost | En marxa un nou Pla Local d’Ocupació
El govern municipal ha posat en marxa una nova edició dels Plans Locals

d’Ocupació per fer front a la crisi del coronavirus. Les places que es cobriran
seran dos auxiliars administratius per a una durada de set mesos.
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Montmeló | Montornès

Descarten que les mongetes
roses trobades siguin tòxiques
MONTORNÈS4Durant la set-
mana passada es van viure dies
d’intranquil·litat a Montornès,
després que en diferents punts
de la vila (tant en espais naturals
com en alguns carrers i places)
es trobessin unes llavors de
mongeta de color rosa que se
sospitava que podien ser veri-
noses. Pocs dies després, però,
l’Ajuntament va ordenar fer
proves en aquestes llegums i va
poder anunciar que descartava
que siguin tòxiques.

El consistori va fer consultes
al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i a algunes em-
preses locals, que després d’ob-
servar les llavors van arribar a la
conclusió que el color rosa es de-
via a una capa de nutrients que
s'afegeix a les mongetes quan
s’han de cultivar. En paral·lel, la
Policia Local investiga si aquest
episodi està relacionat amb la
desaparició de diferents tipus de
llavors d'un dels espais de conreu
de l’avinguda de Can Vilaró.

MONTMELÓ4163 pisos socials,
zones verdes i espais per cons-
truir equipaments a l’entorn del
carrer de l’Escultor Josep Lli-
mona. Això és el que Montmeló
ha aconseguit (o millor dit, acon-
seguirà) després de signar un
conveni amb l’Institut Català del
Sòl (Incasòl) dimarts passat.

A la pràctica, això significa-
rà reconvertir una zona d’uns
45.000 metres quadrats, actu-
alment força desaprofitada i
amb alguns dels seus espais
sense connexió. Per això, l’a-
cord també contempla aspectes

urbanístics com la prolongació
del carrer Doctor Ferran (con-
nectant-lo a la rotonda de la
vora del riu Congost) i la reur-
banització de la plaça Gran.

DUES FASES
L’acord es plasmarà en dues fa-
ses; la primera serà la corres-
ponent a la finca situada entre el
carrer Lluis Companys i el car-
rer Girona, al costat de l’antiga
estació de Rodalies. D’entrada,
caldrà reurbanitzar l’espai on
es construirà el primer edifici,
que acollirà una vintena llarga
d’habitatges i diversos locals co-
mercials en els seus baixos. 

Més endavant, la segona fase
englobarà la resta dels treballs
d’urbanització de tot el polígon.
Aquest tram podria subdividir-
se en diferents subfases i s’exe-
cutarà a partir del moment que
s’hagi venut la parcel·la de la pri-
mera fase i el govern municipal
sàpiga quanta demanda de pisos
continua havent-hi. No hi ha
terminis previstos perquè tot
plegat sigui una realitat.

El moment de la signatura del conveni. Foto: Aj. de Montmeló

Acord amb l’Incasòl per
construir 163 nous pisos socials

Una imatge dels llegums trobats. Foto: Aj. de Montornès

Montmeló |‘Alguns dies d'ahir’, a Sala Polivalent
Míriam Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc Cuéllar protagonitzen

Alguns dies d’ahir, una obra que narra les vivències d’una família en la
prèvia de l’1 d’octubre del 2017. Es representarà a la Sala Polivalent.

El conveni contempla
que els primers
habitatges es faran a
prop de l’antiga estació



26 de febrer del 2021

La Llagosta | Santa Perpètua

17 | 

líniavallès.cat

El 8-M escalfa motors amb
la mostra ‘Dones d’empresa’

SANTA PERPÈTUA4El 8 de
març no se celebrarà fins d’aquí
a uns dies, però Santa Perpètua
ja ha començat a organitzar i
presentar propostes emmarca-
des en el Dia Internacional de les
Dones. La primera activitat del
8-M serà l’exposició Dones d’em-
presa, que va poder visitar-se
fins a abans-d’ahir al Centre Cí-
vic Can Folguera i que ha canviat
d’escenari. Fins al dia 8 del mes
que ve, aquesta mostra s’exposa
al Centre Cívic el Vapor.

Aquesta exposició vol desta-

car i visibilitzar les aportacions
històriques de les dones a l’acti-
vitat empresarial de Catalunya,
ressaltant diferents noms que al
llarg dels anys han estat clau en
diferents sectors.

A partir del dilluns que ve es
posaran en marxa altres pro-
postes, com una altra mostra, Li-
deratge en femení, que es podrà
visitar durant dues setmanes
senceres a la biblioteca Munici-
pal Josep Jardí. També s’orga-
nitzaran taules rodones, xerra-
des i altres activitats.

SUCCESSOS4Dos homes, resi-
dents a la Llagosta, van ser de-
tinguts la setmana passada per
cultivar gairebé un miler de plan-
tes de marihuana en una nau si-
tuada a Castellterçol (una locali-
tat del Moianès).

Els agents havien començat a
investigar la nau a principis d’a-
quest mes, gairebé 15 dies abans
del moment de la detenció, i da-
vant les sospites de l’activitat
que s’hi podia estar fent van or-
ganitzar un operatiu (conjunt
entre les comissaries de Moià i de
Manresa) per al passat dia 16.

A l’interior, la policia va re-
quisar prop d’un miler de plan-
tes, així com maquinària indus-

trial per separar les parts consu-
mibles, assecadors de xarxa i el

material per posar el producte fi-
nal en bosses per a la seva venda.
De la mateixa manera, els Mos-
sos van observar un greu risc d'in-
cendi a causa de l’ elevat consum
d’energia.

Els arrestats, acusats d’un
presumpte delicte contra la salut
pública i de defraudació de fluid
elèctric (igual que en la majoria
de plantacions que els Mossos
troben havien manipulat el sub-
ministrament) van passar a dis-

posició del jutjat de guàrdia de
Granollers, on van declarar dijous
de la setmana passada.

MÉS DETINGUTS AL MOIANÈS
Aquesta, però, no ha estat l’úni-
ca intervenció al Moianès contra
el cultiu de marihuana. A princi-
pis d’aquesta setmana els Mossos
van detenir dos clans familiars de-
dicats al cultiu de marihuana que
treballaven a Barcelona, el Vallès
Occidental i el Gironès.

A l’interior de la nau hi havia prop de 1.000 plantes. Foto: Mossos / ACN

Detinguts dos llagostencs 
per cultivar marihuana

Alguns dels plafons de l’exposició. Foto: Generalitat

La Llagosta |Volen reformes a l’escola Safa
La direcció i l’AMPA de l’Escola Sagrada Família de la Llagosta

han demanat, de forma conjunta amb l’Ajuntament, que la 
Generalitat faci les reformes integrals que el centre necessita.

Els Mossos havien 
estat dues setmanes
estudiant l’activitat
que es feia a la nau
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Comarca

MOBILITAT4Una de les notícies
més esperades –i controverti-
des–dels últims anys ja és una re-
alitat: a finals de la setmana pas-
sada la Generalitat va aprovar i va
publicar al Diari Oficial el Pla de
Mobilitat del Vallès. En total,
contempla una setantena d’ac-
tuacions pensades, segons el Go-
vern, per posar a disposició dels
veïns una mobilitat més segura,
eficient i sostenible. La inversió
serà d’uns 2.500 milions d’euros.

Aprovat el Pla 
de Mobilitat 
del Vallès

CORONAVIRUS4Tot i que els
ingressos per positius de coro-
navirus continuen anant a la bai-
xa en els tres hospitals de la co-
marca, igual que passa en el con-
junt del país hi ha una descon-
fiança per un possible rebrot.

Granollers té 20 pacients a
l’UCI amb Covid (i 11 més amb al-
tres malalties), a l’Hospital de
Mollet hi ha 17 ingressats pel vi-
rus i, per últim, a Sant Celoni s’es-
tan tractant cinc positius.

Desconfiança
davant d’un
possible rebrot

LES FRANQUESES4Des de prin-
cipis d’aquesta setmana, l’Ajun-
tament de les Franqueses ha
posat en marxa una enquesta
perquè els veïns de Bellavista di-
guin la seva sobre els 10 anys de
projectes i programes desenvo-
lupats en aquesta zona en el
marc del Pla de Barris.

L’enllaç es pot trobar en una
de les notícies penjades al por-
tal web municipal.

Enquesta als
veïns sobre 
el Pla de Barris

SERVEIS4L’Ajuntament de l’A-
metlla ha anunciat que avui, en-
tre dos quarts de nou del matí i
el migdia aproximadament, hi
haurà talls en el servei de llum en
diferents punts del poble. El
motiu d’aquesta interrupció del
servei és que els tècnics puguin
fer les tasques de manteniment
necessàries de la xarxa elèctrica.
El consistori ha demanat dis-
culpes per les molèsties que això
causarà als veïns.

Talls de llum 
avui en diferents
punts de l’Ametlla

HISTÒRIA4L'arqueòloga i pre-
historiadora Margarida Genera
ha escrit el llibre La Garriga. Un
poble amb arrels mil·lenàries,
que repassa la història del mu-
nicipi des de la prehistòria fins a
l’època romana.

El llibre proposa sortides i vi-
sites a museus i altres espais del
patrimoni local, té el pròleg de
l'historiador Jaume Sobrequés i
es pot comprar les llibreries Biset,
Strogoff i a l’Estanc de la plaça.

Un llibre sobre 
els orígens 
de la Garriga

SOCIETAT4Els migrants que
setmanes enrere estaven dor-
mint en una nau de Canovelles
han estat reallotjats a un alberg
de Llinars gràcies a les gestions
de la Creu Roja.

Això ha passat després que
els desallotgessin d’aquest espai
i que, segons ha informat Vallès
Oriental TV, alguns d’ells hagu-
essin arribat a dormir de nou al
carrer algunes nits.

La Creu Roja acull
els migrants de la
nau de Canovelles

SOCIETAT4Únicament la meitat
dels veïns de la comarca que es-
tan a l’atur (per ser exactes, el
52,9%) percep alguna mena de
prestació per la seva situació la-
boral. Aquesta és una de les
conclusions de l’informe sobre
prestacions per desocupació ela-
borat per l’Observatori-Centre
d’Estudis del Vallès Oriental.

De fet, si es mira enrere, es
pot observar una tendència re-
cent força preocupant. Mentre
que el desembre del 2020,
doncs, el 47,1% de les persones
en situació d’atur a la comarca

no rebia cap tipus de prestació,
el desembre del 2019 aquest
percentatge se situava en el
35,6%, la qual cosa significa
una diferència de més d’11 punts
percentuals.

LA COVID, PUNT D’INFLEXIÓ
Aquest informe de l’Observato-
ri-Centre d’Estudis del Vallès
Oriental apunta els efectes del
coronavirus (especialment a par-
tir del juny de l’any passat) com
el motiu de la “destrucció del tei-
xit productiu que ha fet que
augmenti amb força el nombre
de persones en situació d’atur i/o
desocupació”.

En termes anuals s’observa
que, si bé des del 2009 es va ex-
perimentar un continu empitjo-

rament de la taxa de cobertura
de les prestacions per desocu-
pació, sis anys més tard es va po-
der frenar aquesta tendència.
De fet, les xifres fins i tot van mi-
llorar entre l’any 2018 i el 2019,
però han tornat a empitjorar
l’any 2020.

Amb tot, l’any passat es va
tancar amb una taxa de cobertura
pitjor que els anteriors, la qual se-
gueix la tònica registrada al con-
junt català, on se situa lleugera-
ment per damunt del 54%.

Bosch anuncia el tancament
de la planta de Lliçà d’Amunt
EMPRESA4La multinacional
Bosch va comunicar, ahir al
matí, la decisió de tancar la
planta que l’empresa té a Lliçà
d’Amunt per seguir deslocalit-
zant la seva producció a Polònia.

Segons ha informat l’ACN,
això significarà l’acomiadament
de les 336 persones que treballen
a la planta, decisió que se suma
al tancament que la companyia
alemanya va anunciar el setem-
bre de l’any passat a la factoria

de Castellet i la Gornal, a la co-
marca de l’Alt Penedès.

A través d’un comunicat, el
sindicat UGT ha denunciat que
en ambdós casos Bosch ha ac-
tuat “amb crueltat, duent a ter-
me una política insolidària i
egoista molt lluny dels valors que
com a fundació defensa”.

El vicepresident Pere Ara-
gonès també s’ha mostrat pre-
ocupat per “l’encadenament de
tancaments empresarials”.La fàbrica que tancarà. Foto: Bosch

Habitatge | Es disparen les consultes a l’Oficina Comarcal
A mitjans de la setmana passada l’Oficina Comarcal d’Habitatge va publicar les dades

de l’any passat. El 2020 es va tancar amb 1.300 consultes més que l’any anterior i, 
a més, va haver d’habilitar un sistema específic d’assessorament telemàtic.

La quantitat d’aturats sense ingressos segueix creixent. Foto: Arxiu

Només un de cada dos aturats
vallesans rep alguna prestació

Des de finals del 2019
aquesta dada 
ha empitjorat més
d’11 punts percentuals
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El sènior femení del Balonmano
Granollers afronta la segona ‘fi-
nal’ en poc més d’una setmana. Si
dissabte passat l’equip de Robert
Cuesta sumava un triomf de pres-
tigi per la mínima contra el BM
Elche (19-18), demà a les sis de la
tarda les granollerines jugaran
contra un altre dels equips de la
zona alta de la classificació, el Ro-
casa Gran Canaria de Telde. 

El conjunt insular va recupe-
rar ahir a la tarda un dels partits
que tenia ajornats (a Córdoba) i
encara tindrà pendents enfron-
taments contra l’Elche (que dis-
putarà el 3 de març) i el Porriño
(encara sense data). El desplaça-
ment a l’illa de Las Palmas serà
l’últim compromís lluny de casa
del primer tram d’aquest atípic
curs 2020-21 per a l’equip, que el

cap de setmana de la setmana que
ve rebrà el Porriño.

RECUPERAR SENSACIONS
Per la seva banda, el primer
equip masculí voldrà recuperar
sensacions després de la derrota
que va patir dissabte passat a la
pista del Puente Genil (31-24, la
primera d’aquest 2021).

El conjunt d’Antonio Rama
torna al Palau d’Esports i tanca-
rà el mes amb un enfrontament

directe a les set d’aquesta tarda
contra el Ciudad Encantada de
Cuenca (els castellano-manxecs
són sisens amb un punt i un par-
tit més jugat que els blancs).

Després d’aquest partit, tocarà
posar el xip de la Copa del Rei,
que es jugarà entre divendres i di-
umenge de la setmana que ve al
WiZink Center de Madrid. L’e-
quip començarà el camí a la com-
petició del KO precisament con-
tra el Puente Genil.

L’equip blanc celebra el triomf contra l’Elche. Foto: BMG

Nou examen de nivell per 
al BM Granollers a les Canàries
» Últim partit a domicili del primer tram del curs per a l’equip

» Enfontament directe: el sènior masculí rep la visita del Cuenca

El CD la Concòrdia derrota
el CN Caldes al Bugarai

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia va guanyar el derbi de fut-
bol sala jugat a Caldes. L’equip
llagostenc va ser el triomfador
abans-d’ahir al Bugarai (2-4) i va
sumar tres punts que li permeten
afrontar el tram final de la pri-
mera fase de la temporada amb
moltes opcions de proclamar-se
campiones.

A més, les jugadores de Javi
Ruiz encara tenen pendent de ju-
gar-se el partit contra el Futsal
Aliança Mataró (l’equip del grup
que ha pogut disputar menys
partits fins ara), per al qual de

moment la Federació Espanyo-
la de Futbol encara no ha fixat la
nova data.

Sigui com sigui, els dos equi-
ps hauran de recuperar forces rà-
pidament, ja que aquest cap de
setmana afrontaran el partit de la
penúltima jornada de la primera
fase. Les llagostenques afronta-
ran demà un partit que pot ser
determinant de cara a ser cam-
piones (a Barcelona, contra el
CFS Eixample), mentre que les
calderines visitaran demà passat
a les 11 del matí la pista del filial
de la Penya Esplugues.

L’EC Granollers apunta 
a la zona alta de la classificació
FUTBOL4L’EC Granollers de
Jose Solivelles (que ahir a la nit,
mentre es tancava aquesta edició
de Línia Vallès, va recuperar el
partit que tenia pendent contra
la UE Vilassar de Mar) vol con-
firmar la seva dinàmica ascen-
dent aquest diumenge a les 12 del
migdia contra el penúltim clas-
sificat, el Banyoles.

L’equip blanc ha encadenat
dues victòries consecutives con-
tra equips barcelonins (2-1 con-
tra la UE Sants i 3-4 en la seva vi-
sita a la UA Horta), resultats que
han servit perquè els de Solivelles

tornin a mirar cap a les posicions
de privilegi.

ARRENCA PRIMERA CATALANA
De la mateixa manera, aquest cap
de setmana serà també el del re-
torn del futbol de Primera Cata-
lana, després de setmanes d’in-
certesa i moltes queixes per part
dels clubs de la categoria.

El CF les Franqueses rebrà
demà a la tarda la Unificación
Llefià, mentre que diumenge
serà el torn de la UE Mollet, que
visitarà el Júpiter, i del CF Parets,
que rebrà el Sant Cugat.

CB Mollet i CB Lliçà d’Amunt
tanquen el mes com a locals

BÀSQUET4Darrera jornada bas-
quetbolística del mes per al Club
Bàsquet Mollet i el Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt. Els dos equips po-
saran el punt final al febrer amb
partits a casa demà a la tarda,
contra el CB Quart i contra l’Al-
mozara, respectivament.

L’únic dels tres vallesans de la
categoria que no jugarà serà el CB
Granollers, que també va veure
com el coronavirus obligava a ajor-
nar el derbi que havia de disputar

la setmana passada contra els lli-
çanencs. Ara el CBG havia de visi-
tar s’Arenal, a l’illa de Mallorca.

Precisament els balears van
ser el rival del CB Mollet, l’únic
equip que va jugar el passat cap
de setmana, sumant la setena vic-
tòria en set partits (80-70). Els de
Josep Maria Marsà van encarri-
lar el triomf gràcies a un magní-
fic inici (guanyaven per gairebé
20 punts al descans) i van resis-
tir l’empenta dels visitants.

L’eufòria del conjunt de la Llagosta. Foto: Instagram (@c.dconcordia)

Foto: CB Mollet

Waterpolo | El CN Granollers perd a casa contra el Rubí
Derrota per la mínima contra el líder. El CN Granollers va perdre 8-9 contra el

CN Rubí i veu com l’Helios se li acosta. L’equip és quart, però té dos partits 
pendents; el primer el jugarà demà, a la piscina del Club Waterpolo Sevilla.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Què passa quan et vols quedar emba-
rassada i no pots? Concha Milla s’ho pre-
gunta en una peça que ha escrit i que pro-
tagonitza. Recorda que la infertilitat afec-
ta més del 17% de la població espanyo-
la i que és un tabú. “Vull parlar per totes
aquelles dones que, tot buscant donar
vida, se n’hi han deixat un tros de la seva”.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

ESTIgMES
Concha Milla

La cantant Judit Neddermann acaba de
publicar el seu quart disc en solitari,
Aire, el primer que fa en castellà. En una
entrevista al programa Via Lliurede RAC1,
on col·labora setmanalment, ha explicat
que qui la va animar a provar-ho amb el
castellà va ser ni més ni menys que Ale-
jandro Sanz. També ha dit que aquest és
l’àlbum “més íntim i feminista” que ha fet. 

Música

Ilargi Guztiak (Todas las lunas, en la seva
traducció al castellà) és la nova pel·lícu-
la d’Igor Legarreta, rodada en basc i pro-
tagonitzada per Itziar Ituño, molt cone-
guda per La casa de papel, i la debutant
Haizea Carneros. L’escenari del film és al-
guna vall del nord de Navarra, on a finals
del segle XIX, durant la tercera guerra car-
lista, una nena s’hi quedarà sola i aïllada.

Pelis i sèries

Todas las lunas
Igor Legarreta

Aire
Judit Neddermann

Alguna direcció
La fotògrafa Violeta Mayoral (Almeria, 1988) presenta en
la seva obra una gran influència de l’escenari de la seva
infantesa, el desert de Tabernas. La Fundació Joan Miró

acull ara una exposició seva en què “l’artista ubica l’expe-
riència humana a cel descobert, sense sostre ni recer, en
uns paisatges buits i inabastables que en subratllen la

vulnerabilitat”, diuen des de l’organització. Alguna direc-
ció és el títol de la mostra fotogràfica comissariada per

Martina Millà i que estarà exposada al museu del Parc de
Montjuïc de Barcelona fins al pròxim mes de maig.

“La paraula càncer fa por, però estic apre-
nent a pronunciar-la en primera persona
des de fa sis dies”. Així va anunciar Julia
Otero (Monforte de Lemos, 1959) que li

han diagnosticat càncer i que passarà un
temps lluny de la seva estimada ràdio per

tractar-se’n. Ho va fer el 22 de febrer al pro-
grama que condueix a Onda Cero des del
2007, Julia en la Onda, des d’on va assegu-
rar que, “entre quimio i quimio”, anirà als es-
tudis “a donar una mica la tabarra”. La pe-

riodista barcelonina d’ascendència gallega
ha rebut una allau de missatges d’ànims i

suport per part d’oients, companys de pro-
fessió i personalitats de tots els àmbits. I és
que, amb més de quaranta anys de trajec-
tòria i quatre premis Ondas, Otero ocupa

un lloc destacat al món de la comunicació.

J U L I A  O T E R OQUI ÉS?

A LES XARXES...

La seva trajectòria en TV i, sobretot, ràdio
L’avalen quatre premis Ondas i més de 40 anys de carrera

Famosos

Anunciar en antena que té càncer
Estarà un temps allunyada de la ràdio per tractar-se’n

Allau d’escalf i ànims
Personalitats de tots els àmbits li han fet arribar el seu suport

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Poc abans del Dia Mundial de les Malal-
ties Minoritàries, el periodista Quim Miró
ha anunciat que publicarà, de la mà de
l’il·lustrador Robert Garcia, el conte Una
nena entre vint milions (Excellence Edito-
rial), protagonitzat per l’Alexandra Peraut,
l’única nena catalana que pateix progè-
ria. Miró ha comptat amb l’assessorament
científic de la doctora Núria Coll-Bonfill.

Llibres

Una nena entre vint milions
Quim Miró
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|Bravely Default 2
Arriba a Nintendo Switch un clàssic dels jocs de rol. Bravely Default 2

ofereix als jugadors una aventura llegendària amb quatre herois.

ÉS FAMOSA PER...
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EL CONSELL DE LA SETMANA

AUTOCRÍTICA

Un cop conscients de l’ús que en fem, es tracta 
de dosificar i intentar no fer-les servir més d’una hora

HORARIS

DOSIFICACIÓ

AFICIONS

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

i OCI

Parlar de les xarxes socials com una novetat seria absurd. Fa
anys que ens acompanyen i que s’han convertit en un es-
pai per expressar-se, comunicar-se, informar-se, fer negoci

i un llarg etcètera. Però és innegable que, com més aïllats hem
d’estar físicament, més les fem servir. Per això, el 2020, a l’estat
espanyol el temps mitjà diari d’ús de les xarxes socials va aug-
mentar en 25 minuts, fins a arribar a 1 hora i 20 minuts, segons
informa la UOC basant-se en un estudi d’IAB Spain.

Si bé les xarxes tenen molts aspectes positius (sobretot ara,
amb la pandèmia, ajuden a mantenir la vida social), no n’hem
d’abusar. Un ús excessiu de les xarxes, com passa amb tantes al-
tres coses, pot generar addicció. Davant d’això, hi ha un llistat
de bons hàbits publicat per la Generalitat –adreçat especial-
ment als adolescents i joves– que convé recordar. 

En primer lloc, cal fer autocrítica per prendre consciència de
l’ús que fem de les xarxes i el temps que hi dediquem. Un cop
avaluat això, es tracta de dosificar aquest ús i intentar que no
sobrepassi l’hora; sobretot, no s’han d’utilitzar abans d’anar a
dormir. Finalment, és imprescindible potenciar altres aficions.

Hi ha vida fora de les xarxes socials

És molt important prendre consciència de la quantitat 
de temps que dediquem a les xarxes socials cada dia

Les claus

Es recomana no consultar les xarxes abans d’anar a dormir. 
També marcar-se altres moments del dia “lliures” de xarxes

Fomenta altres aficions: en comptes de mirar tan sovint 
Instagram o Twitter, dedica més temps a fer esport o llegir
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