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“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hau-
ria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 se-
gons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, di-
rectora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes al-
tres dones de tot arreu. 

Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més es-
querdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la po-
lítica, la cultura i la tecnologia. 

EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda pro-
fessionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest re-
duït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en em-
magatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sos-
tre de vidre, però el procés per ar-
ribar fins aquí no ha estat preci-
sament un camí de roses. 

“Has de ser súper forta men-
talment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nas-
cuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva pro-
cedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sen-
tencia. Des que té una bona po-

sició al sector, Navarro no ha dei-
xat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi po-
dria haver anat una dona. 

“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les em-
preses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vi-
dre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.

Navarro combina la seva fei-
na amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Lo-
calization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam im-
pulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, su-
portar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sa-
bater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Gua-
nyem i exalcaldessa de Badalona.

Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb ho-
mes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fer-
mesa, sobretot en àmbits asso-
ciats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.

D’altra banda, l’exalcaldes-
sa de Badalona assenyala tam-
bé que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un ni-
vell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat me-
nystenir la seva feina com a dra-
maturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que re-
corda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats com-
portaments i situacions. 

Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalit-
zat” –en paraules de Díez–d’ins-
titucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui im-
parable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.

“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espa-
nyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles inter-
nacionals. Per a la majoria de mit-
jans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’in-
teressa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’a-
postés més pels equips femenins. 

Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de re-
calcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’es-
port femení”, conclou.

Esquerdant el sostre de vidre
» La barrera invisible que impedeix o dificulta l’ascens professional de les dones comença a cedir
» Parlem amb quatre dones que s’han obert camí en àmbits tradicionalment reservats als homes

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Navarro, Dolors Sabater, Lara Díez i Laia Palau. Fotos: cedida, arxiu, Marc Soler i FIBA

Anna Utiel
VALLÈS ORIENTAL
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[28-02-21] La millor
dada d’avui és la bai-

xada dels nous positius
reportats en un sol dia. 960 positius.
Baixem de 1.000 en un dissabte. Se-
guim millorant. La pròxima setmana hi
haurà una baixada important als hos-
pitals. Cal aprofitar aquest moment i se-
guir vacunant, sobretot, la gent gran.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui, una personeta
de 8 anys ha fet un

acte immens de valen-
tia: ha explicat a classe que sent que
només se li parla per criticar-la, que se
sent sola i que està trista. Una altra
s’ha aixecat i li ha dit que mai més es-
taria sola perquè ara ja té una amiga.
Sororitat infantil.

@LaTangues

[Sobre Victoria Abril]
Tots els negacionistes

tenen en comú aquesta
arrogància desesperant manifesta en la
seva podrida ignorància. Hi ha po-
ques coses que treguin més de polle-
guera. Que algú imbècil et tracti com
si ho fossis tu i “jaja entra en internet y
lo verás, métete en foros”. Odi.

Tras cuatro meses bajo
el estado de alarma, na-

die sabe cómo han fun-
cionado medidas como el toque de
queda o los confinamientos perime-
trales en sus diferentes modalidades
autonómicas. Ni estudios técnicos, ni
evaluación política, ni casi debate so-
cial. Todo en nombre de la ciencia.

@apuente@paullonch@CoronaDades

La lupa

L’empresonament del cantant Pablo Hasel
va donar lloc a nombroses protestes i, du-
rant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a

Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les bar-
ricades de foc, les corredisses i també les persones fe-
rides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament. 

Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut me-
nors. I hi ha hagut novetats significatives, com els sa-
quejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de con-
tinuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants. 

El context polític en què s’encén l’espurna és el ma-
teix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un pro-
cés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mor-
dassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita con-
tra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “anti-
terrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’ac-
titud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes. 

Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en comp-
te si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la man-
ca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreu-
jat encara més aquesta divisòria, que és social però tam-
bé generacional, entre els que tenen una estabilitat la-
boral i vital i els que viuen en la precarietat i la incer-
tesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’a-
greuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.

Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vega-
des, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: per-
què tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una ex-
cepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i mol-
tes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.

Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pit-
jor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap so-
lució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’or-
dre, o pot reconfortar sectors socials que se senten ame-
naçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur ju-
venil, la precarietat laboral i fenòmens com la segre-
gació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.

D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats pun-
tuals de ràbia, que es transformen en episodis d’al-
darulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, per-
què els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens de-
mostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascina-
ció estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

per Jordi Muñoz

Tornen les barricades
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El discurs moralista o, pitjor, 
el de criminalització del jovent 

no ofereixen cap solució



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniavallès.cat5 de març del 2021

Un govern al costat de la gent1

2
Últim pas abans que el conflicte 
del Calderí de Mollet salti a la via judicial

Empitjoren les xifres de la pandèmia a Mollet

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

El futur de les entitats de lleure, 
en perill per les restriccions de la pandèmia

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

@gambineando: El festival @Prima-
vera_Sound es torna a posposar fins al
2022. Aquest 2021 serà l’any de la mar-
mota, veig.

@junqueras: La Fiscalia es querella contra
la Mesa per permetre un debat. Intenten
censurar de nou la llibertat d’expressió
dels diputats i diputades. 

#QuerellaContraLaMesa

@Xavi_Cazorla: En la cursa per ser el pit-
jor president de la història del Barça, no-
més diré que a Gaspart no el van detenir
mai. Fi del debat.

#Barçagate #AquestAnyTampoc

Els semàfors

Granollers eximirà els paradistes
del mercat dels dijous que ho
vulguin de pagar el cànon per
fer la seva activitat sense perdre

la llicència. Ara bé, els que
s'acullin a l'exempció no podran
recuperar l'activitat fins que el

mercat torni al centre. 
pàgina 10Aj. de Granollers

El govern municipal ha volgut
ser previsor i ja ha començat a
fer els treballs de prevenció

d’incendis forestals. En concret,
ja s’està desbrossant la zona de
Mas Corts i està previst que les
pròximes setmanes es faci el

mateix a La Conreria.
pàgina 16Aj. de Sant Fost

Un acord entre la fundació
creada pel mític jugador i
entrenador neerlandès i

l’Ajuntament de Montornès farà
que es construeixi una Cruyff
Court a Montornès Nord. Serà 
la primera d’aquestes pistes 
que s’instal·la a la comarca. 

pàgina 20Cruyff Foundation

Safata d’entrada

Després d’un any marcat
per la pandèmia de la Co-
vid-19, un any difícil per a

tota la ciutadania però molt espe-
cialment per a les dones, encarem
un 8 de març diferent però no me-
nys reivindicatiu.

La pandèmia ens deixa una cri-
si sanitària, econòmica i laboral
possiblement sense precedents en
la nostra història. Una crisi que ha
posat al centre de la vida l’essen-
cialitat de les tasques de cura de les
persones i de la sostenibilitat.
Aquestes tasques i treballs estan
fets majoritàriament per profes-
sions feminitzades.

Aquesta essencialitat, aquests
treballs de cura i de sostenibilitat
com els que fan dones sanitàries,
netejadores, personal de geriatria,
dependentes de supermercat, tre-
balladores de la llar i moltes altres,
és imprescindible en la nostra
societat. És per això que aquests
treballs són essencials i elles són
dones essencials.

Aquests treballs essencials que
fan majoritàriament dones me-
reixen un reconeixement social i
que se les posi en valor. Mereixen
millorar les seves condicions la-
borals. El valor humà del seu tre-
ball no es correspon de cap manera
amb el seu salari. Cal fer esment de
la situació de les dones migrants,
ja que moltes d’elles desenvolupen
aquests treballs i també moltes no
són reconegudes ni com a ciuta-
danes ni com a treballadores: es-
tan pendents de processos de re-
gularització i treballen en negre,
sense dret a prestacions ni ajudes
i, fins i tot, sense dret a vot.

No hi ha hagut cap ajuda pú-
blica per atendre familiars ma-

8-M: treballs essencials, dones essencials
per Lluïsa González (CCOO)

lalts, infants sense escola i per-
sones grans o dependents, treballs
no professionalitzats. El teletre-
ball, modalitat històricament vin-
culada a professions de cert pres-
tigi, quan s’ha de combinar amb
la cura de les criatures, la casa i la
càrrega de les tasques domèsti-
ques és “estranyament” rebutjat
per alguns homes. El teletreball
femení, en canvi, s’ha incremen-
tat i ha estat una cursa d’obstacles
i de tensió per a les dones.

La violència masclista du-
rant els confinaments ha marcat
un augment i les cases han fet de
presó, ja que s’ha vist reduït el cer-
cle social i laboral al voltant de les
dones i el temps sota el control
del maltractador ha crescut.

L’impacte de la pandèmia
sobre l’economia no ha estat el
mateix vers les dones i els ho-
mes: ha significat una crisi en l’o-
cupació femenina i de sobre-
ocupació en les tasques de la llar.
La bretxa de gènere continua per
sobre del 22%, amb un augment
de la contractació a temps par-
cial i la temporalitat laboral en
dones. Aquesta incidència és
més rellevant entre el col·lectiu
de dones joves.

CCOO, sindicat feminista,
lluita per la pujada dels salaris,
l’erradicació de la precarietat i per
la igualtat real i efectiva entre do-
nes i homes, així com per una
vida lliure de violències mas-
clistes a la feina i a tot arreu. Les

dones veuen en l’acció col·lecti-
va un camí de transformació
del treball i de protecció social:
el 90% de la nova afiliació del
2020 a CCOO de Catalunya és
femenina.

Cal dir que la ultradreta ha fet
trontollar l’heteropatriarcat, pro-
duint una reacció antifeminista
explícita. Creiem que no hem de
caure en l’estratègia de la con-
frontació, on ens volen portar a
les dones, però no ens podem
quedar quietes. Cal denunciar
sempre els insults i les amenaces.

L’anàlisi i la proposta femi-
nista són una oportunitat per a la
humanitat sencera, per fer-nos
responsables i còmplices del ben-
estar comú, de la vida digna i de
la salut del planeta. Hem de cui-
dar i sostenir l’aliança entre les do-
nes de tot el món, la sororitat que
ens empodera col·lectivament.

No permetrem que la sorti-
da econòmica de la crisi perpe-
tuï, un cop més, la precarietat, la
divisió sexual del treball, la bret-
xa salarial, la falta de corres-
ponsabilitat i les violències mas-
clistes. Aquest 8 de març serà di-
ferent. La Covid-19 no ens dei-
xarà convocar manifestacions
multitudinàries, però seguirem
reivindicant la tan necessària
lluita contra les discriminacions
vers les dones, les desigualtats, la
cosificació, els abusos i les vio-
lències masclistes. Perquè som
feministes i som essencials.
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NLes millors
perles

Desnonen una dona de 97 anys “per error”. És el cas de la
Rosario, una veïna de l’Hospitalet a qui van fer fora de casa

seva perquè es van equivocar de pis. Ara ja és a casa, però la
família i l’advocat lluiten per recuperar les seves pertinences.

Identifiquen una espècie d’ocell que no s’havia vist en els últims 170 anys. Ha passat a Indonèsia, on uns
investigadors han trobat una au molt especial: el darrer cop
que algú l’havia localitzat al món era a mitjans del segle XIX.

Una noia de 19 anys va agafar el volant de l’autobús urbà on
circulava després que el conductor perdés el coneixement.

L’Elisabeth, la jove heroïna de Lleida, ha explicat a Els matins de
TV3 que va reaccionar ràpidament per evitar la tragèdia.

Un gall que feien servir per a baralles a l’Índia mata el
seu amo amb el ganivet que li havien lligat a la pota.

L’animal va intentar fugir, el propietari el va voler retenir 
i el ganivet que duia el gall se li va clavar per accident.

LA FOTOMiquel Codolar / ACN

Mirada pròpia

Continuem vivint una situació d’emergència sa-
nitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,

tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’a-
quest context excepcional, no hem d’oblidar que con-
tinuem encara immersos en la pandèmia i en les res-
triccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em re-
fereixo, especialment, a sectors com el del turisme.

La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a po-
der encarar una recuperació pro-
gressiva. 

Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la tau-
la el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.  

Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la re-
cuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de tre-
ballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plante-
jar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aques-
ta crisi sanitària, econòmica i social.   

Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de fu-
tur necessaris i la seva transformació cap a millor, cal-
drà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acom-
panyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels prin-
cipals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’a-
postar amb fermesa, també des del sector públic.

EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, te-
nim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Ob-
servatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes. 

La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden es-
devenir demolidors per al sector–van conformar un pri-
mer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces po-
lítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions per-
què el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efec-
tiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat. 

El  model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fona-
mentat en la sostenibilitat. 

Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i  la
definició de les bases del model futur–tots els grups po-
lítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti. 

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’a-
fegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que res-
pongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que vo-
len dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes ade-
quades als reptes que es plantegin.

És hora, doncs, que els nostres representants pú-
blics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sec-

tor, per garantir el futur d’un àm-
bit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants be-
neficis –de tota mena–ha apor-
tat al conjunt de la societat. Si-
tuacions extraordinàries recla-
men mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que ge-
neri un gruix de confiança gene-
ral, amb mesures valentes i de-
cidides. No és el moment de ta-
par forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.   

Ara és el moment de plan-
tejar-nos tot allò que era millo-
rable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta

pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el fu-
tur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.  

Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tot-
hom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal cons-
truir ponts i generar consensos per atraure un turis-
me responsable, sostenible i respectuós. 

En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del ma-
teix sector. Conjuntament.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Per un turisme sostenible

Fo
to

: A
j. 

de
 B

ar
ce

lo
na



7 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 5 de març del 2021

 



Opinió

| 8

líniavallès.cat 5 de març del 2021

@philmusical: L’eslògan pretesament elo-
giós “no et deixarà indiferent” no descarta
que, efectivament, no et deixarà indife-
rent perquè serà una merda com un piano.

@albasatorres: 22 anys i unes cremades
brutals perquè aquesta nit la flama d’una es-
pelma ha encès la manta on dormia en un
garatge. Ser pobre a Barcelona. Cada dia.

@AndreaRos_: Hi ha una generació que va
callar i ser còmplice. Entenc que esteu re-
moguts, però si voleu parlar-ne, aneu a terà-
pia. Us toca fer un pas al costat. #NoÉsTeatre.

Flaixos

Tribuna

Li hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Igle-
sias que els galons institucionals que porta grà-
cies als seus votants no són suficients per fer i des-

fer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no

es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’en-
tendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vice-
president es fonamenta en el fet que existeixen contra-
poders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lec-
tius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.

Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresi-
dent té una sòlida formació en ciència política hem de su-
posar-li coneixements sobre la importància dels contra-
pesos que escapen del control governamental per, des d’u-
na estricta lògica democràtica de confrontació d’interes-
sos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva volun-
tat per considerar-la equivocada.

Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresi-
dent és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar des-
prés del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot si-
gui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.

Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura polí-
tica, d’altra banda. 

La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenya-
la l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’ha-
gi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els po-
derosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es pro-
mouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou for-
ça per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes ve-
gades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera cons-
cient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espa-
nyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o sen-
zillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et con-
verteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha con-
vertit en hàbit.

La legitimació institucional de la violència que s’ha pro-
duït arran dels incidents protagonitzats per grups mino-
ritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’ex-
pressió pertany també a aquesta mirada certament per-
torbadora sobre els espais de convivència. 

Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, aga-
fats a l’engròs i sense establir cap diferència entre ma-
nifestants i violents, per justificar comportaments in-
justificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pan-
carta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Re-
volució Francesa.  

Justificant la violència –o trigant una setmana a des-
marcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’u-
na entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majori-
tària. És la que més crida, això sí. 

L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la pre-
sidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abra-
çar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de me-
mòries publicat recentment reconeix que va ser un er-
ror, perquè a molta gent li va generar reticències obser-
var tan clarament com pretenia identificar-se la volun-
tat sencera d’un poble amb un candidat. 

Els pobles –o els joves, els vells o qualsevol col·lec-
tiu– són massa grans, matisats i plurals perquè ningú
en pugui parlar en nom seu sense introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui a les urnes. Se’ls ho ha d’anar
recordant a tots, perquè és ben bé cert que el poder, fins
i tot quan es considera que no se’n té prou com és el cas
de Pablo Iglesias, emborratxa.

Els pobles –o els joves, 
els vells o qualsevol

col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui

parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos. 

Per molts vots que tregui 
a les urnes. Se'ls ho ha

d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no

se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“
“

per Josep Martí Blanch

En nom del poble
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Granollers

POLÈMICA4Dilluns 1 de març, tal
com havia promès l'alcalde Josep
Mayoral en el darrer Ple munici-
pal, el cap de la Policia Local i el re-
gidor de Seguretat de Granollers
van comparèixer en la comissió in-
formativa de l'Ajuntament per
donar explicacions sobre l'actua-
ció de dos agents el darrer 16 de fe-
brer. Un ciutadà va enregistrar
amb el seu telèfon mòbil com els
policies deixaven desatès i a terra
un home amb signes d'embria-
guesa. “No es pot deixar escom-
braries al mig del carrer”, va dir un
dels agents a l'home.

Mayoral va demanar un in-
forme al cos local de policia al qual
només ha tingut accés el mateix al-
calde i del que poc se'n sap. “L'in-
forme serà compartit en el si de la
comissió informativa del pròxim
dilluns”, afirmava el consistori
l'endemà del Ple. Amb tot, a la co-
missió i segons ha explicat Pau Llo-
bet d'ERC en declaracions a Línia
Vallès, els partits polítics de l'o-

posició no van tenir accés al do-
cument. “El cap de la policia va res-
pondre que l'home havia estat de-
nunciat prèviament per amena-
ces”, ha assenyalat el republicà. En
aquest sentit, el cap va explicar que
el vídeo només deixava veure una
part de l'escena. Segons la seva ver-
sió, els agents van preguntar a l'ho-
me si volia ajuda i aquest la va re-
butjar. A més, la víctima també va
declinar l'atenció del SEM.

“Considerem l'actuació poc
ètica, però entenem que la policia
va actuar d'acord amb els proto-

cols i som molt conscients de les
dificultats de les tasques d’ordre”,
ha afirmat Llobet. Així, també ha
reclamat que s'impulsi un grup de
treball, amb tots els partits, per es-
tudiar els protocols policials. El
mateix Ajuntament va anunciar el
24 de febrer que havia encarregat
la redacció d'un protocol específic.

“Hem de veure si demanen el
document; com més ulls mirant,
millor”, afegeix Llobet per acabar
dient que sospita que el tema
quedarà en no res. “Ja veurem si
es convoca la comissió”.

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

Tancament en fals de 
la investigació a la Policia Local 
» L'oposició no ha pogut accedir a l’informe dels fets del 16 de febrer

» ERC reclama un nou protocol, com el consistori ha promès

Podrà celebrar-se 
la Fira de l’Ascensió 2021?

TRADICIÓ4Sembla que encara
queda temps per a la Fira de l'As-
censió 2021. La celebració està
marcada en el calendari entre els
dies 13 i 16 de maig. Amb tot, te-
nint en compte la preparació que
un esdeveniment així comporta
i la situació d'emergència que viu
Catalunya, en les setmanes que
venen ja s'hauria de començar a
saber com serà enguany la fira.

De fet, segons ha informat
Som Granollers, l'alcalde Jo-
sep Mayoral ha afirmat que en-
tre 15 i 20 dies abans del 13 de
maig el consistori donarà a co-

nèixer si s'organitza l'Ascensió.
Així mateix, Mayoral diu que
està pensant en possibles alter-
natives perquè “no podran ser la
fira i festa com les de sempre”.

De moment, a la pàgina web
de la setantena edició de la fira, tot
i que està en manteniment, s'hi in-
dica que l'esdeveniment se cele-
brarà els 13, 14, 15 i 16 de maig.

Així mateix, no són les úni-
ques celebracions que Granollers
haurà de replantejar-se: la Set-
mana Santa i Sant Jordi són
imminents i el consistori haurà
de comunicar què vol fer.

Granollers presenta 
dos projectes tecnològics

TECNOLOGIA4Granollers no vol
perdre el tren dels temps que ve-
nen. Si fa una setmana, en el
marc del Pacte de Ciutat, presen-
tava un seguit de mesures per con-
vertir-se en una ciutat digital,
aquests dies ha fet públiques dues
noves iniciatives tecnològiques.

La primera d'elles és Nasapp.
Es tracta d'una aplicació desen-
volupada pel centre tecnològic
EURECAT que permetrà a la ciu-
tadania informar des del seu te-
lèfon d'incidències relacionades
amb les males olors. “L'Ajunta-
ment de Granollers registrarà les

queixes i treballarà per prendre
mesures i intentar minimitzar els
possibles focus d'origen”, ha ex-
plicat el consistori.

Per altra banda, l'Ajuntament
ha anunciat que se suma al pro-
jecte de la xarxa social col·labora-
tiva Labdoo. Aquesta iniciativa
s'encarrega de buscar dispositius
informàtics en mal estat per ar-
reglar-los i allargar així el seu ci-
cle de vida. Segons ha informat el
regidor d'Educació, Francesc Aro-
las, l'objectiu del projecte és “fer
front a l'escletxa digital” i “ser
més sostenibles”.

El dilema del paradista: pagar
o no pagar sense treballar

COMERÇ4Quan podran tornar els
paradistes del mercat dels dijous
al centre de la ciutat? La pregun-
ta no té resposta. De moment
sembla que la mesura que va
prendre el consistori per evitar les
aglomeracions es mantindrà fins
a nou avís. Amb tot, l'Ajuntament
de Granollers ha volgut fer una
concessió als paradistes i ha anun-
ciat que posa a la seva disposició
“la possibilitat de suspendre tem-
poralment el pagament de la lli-

cència mentre el mercat romangui
a la nova ubicació provisional”. 

Així, aquesta suspensió per-
metrà mantenir la llicència enca-
ra que s'interrompi l'activitat. Els
paradistes podran presentar la
sol·licitud fins al 12 de març.
Amb tot, no serà una decisió fà-
cil, ja que “la interrupció tindrà
efecte des del moment de pre-
sentació de la sol·licitud i fins al re-
torn del mercat al centre”. És a dir,
fins a una data desconeguda.

Una imatge de la Fira de l'Ascensió del 2019. Foto: Aj. de Granollers

Mercat dels dijous. Foto: Aj. de Granollers

Inversions |Els Bombers disposaran d’un nou camió
El Parc de Bombers de Granollers disposarà d'un nou camió. És un dels deu
camions que la Generalitat acaba d'incorporar a tot el país i el vehicle, segons

l'administració, està equipat amb importants innovacions tecnològiques.
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Mollet

SANITAT4La situació epide-
miològica a Mollet és crítica.
Segons dades del Departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya, l'índex de risc de re-
brot s'ha situat, aquest dimarts
2 de març, als 413,71 punts, cosa
que suposa un índex “molt alt” i
supera en quasi 100 punts el re-
gistrat la setmana anterior. A
més, la taxa de reproducció de la
Covid-19 és d'1,48, és a dir, per
sobre de l'1 que estipula que els
contagis estan creixent, i 20 dè-
cimes més alta que fa set dies.

No són les úniques dades
que demostren el moment crític
que la capital baixvallesana està
vivint. En els darrers set dies
s'han detectat 90 nous casos de
coronavirus que fan un total de
154 si els analitzem en referèn-
cia a les dues últimes setmanes.
“També pugen a 31 el nombre de
persones ingressades confirma-
des amb Covid a l'Hospital de
Mollet”, afirmen des de l'Ajun-

tament. Són 14 més que l’ante-
rior setmana. Així, l’Ajuntament
puntualitza que recentment
s'han produït dues defuncions.

D'altra banda, el consistori ha
volgut valorar positivament el
municipi en altres termes. “A
Mollet ja s'han vacunat 2.851
persones en primera dosi i 1.099
en segona”, expliquen des de
l'Ajuntament. “El nombre de
grups escolars confinats ha min-

vat i ara són quatre els grups
aïllats”, afegeixen. En total su-
men 120 persones confinades, de
les quals 12 són positives.

Tot i que les xifres empitjo-
ren, els casos de persones que es
salten les restriccions continuen
presents al municipi. En aquest
sentit, la Policia Municipal va po-
sar 16 denúncies el cap de set-
mana passat, dues d'elles en dos
bars per consum al carrer. 

El nombre d’ingressats per Covid a l’hospital molletà creix. Foto: Arxiu

Empitjoren les xifres 
de la pandèmia a Mollet 

» En una setmana l’índex de risc ha augmentat quasi 100 punts 
» Les persones vacunades al municipi no superen les 3.000

Mor un treballador a Mollet
quan netejava un edifici

SUCCESSOS4Eren les 11 del
matí de divendres 26 de febrer. A
aquella hora els Mossos d'Es-
quadra van rebre un avís. S'havia
produït un accident a la nau mu-
nicipal de Mollet al carrer Ferrer
i Guàrdia. Mentre duia a terme
tasques de neteja, un home de 59
anys havia caigut d'una platafor-
ma. El cos policial, juntament
amb els bombers i una dotació del
Servei d'Emergències Mèdiques
(SEM), va dirigir-se al lloc dels
fets, però no va poder fer res per
la vida de l'home. Havia mort.

Segons fonts policials, es trac-

tava d'un treballador del servei de
neteja de l'Ajuntament contractat
per l'empresa Ramcon. Veí de Ba-
dalona, la plataforma de la qual
va caure tenia uns sis metres
d'alçada, segons els Mossos.

El mateix dia, l'Ajuntament de
Mollet va emetre un comunicat
en el qual expressava el seu “con-
dol i suport a la seva família en
aquests moments tan doloro-
sos”. Per la seva banda, el comi-
tè d'empresa ha criticat que des
de l’abril els treballadors recla-
men la constitució del Comitè de
Seguretat i Salut de Mollet.

El veïnat de Can Fàbregas
prepara una queixa col·lectiva
SOCIETAT4La CUP de Mollet de-
nunciava el desembre que la cons-
trucció d'habitatges que s'està re-
alitzant a l'antic solar de Can Fà-
bregas causava molèsties als veïns
dels carrers propers. Es referia a es-
querdes i al despreniment de pla-
ques de guix dels pisos ubicats en
edificis de la rambla de Balmes i el
carrer de Berenguer III, produïts
per la vibració de les obres. 

Tres mesos més tard, la for-
mació ha assenyalat que “des-

prés de les primeres queixes, l'A-
juntament encara no ha fet ni un
pas per atendre les demandes
dels veïns”. Per la seva banda, el
consistori nega haver rebut cap
queixa i es defensa assenyalant
que l'obra no és pública. És per
això que el veïnatge ha decidit fer
un pas endavant i està recollint fir-
mes per presentar una queixa
col·lectiva. “L'objectiu és que el
consistori pressioni l'empresa
constructora”, explica la CUP.Antic solar de Can Fàbregas. Foto: CUP

Ecologia |Mollet triplica l’ús de la deixalleria
El gener ha estat un bon mes per a les deixalleries molletanes. Si en el primer

mes del 2020 la deixalleria municipal va rebre 562 usuaris, enguany han 
estat 1.671. El mateix ha passat amb el servei mòbil: de 578 registres a 1.643.

Partits i moviments socials
s’uneix contra la sala de bingo

PROTESTA4Cada cop són més els
partits i entitats socials en contra
de l'obertura d'un restaurant amb
sala de bingo a l'antiga discoteca
Teatre. El malestar per aquest
projecte és tal que demà dissabte
6 de març la Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès ha convocat una manifes-
tació a les 12 hores davant l'Ajun-
tament. “Demanem que s'impe-
deixi aquesta activitat perniciosa
per a la salut de les persones i des-
tructora de famílies i joves”, ex-
pliquen des del col·lectiu. Així
mateix, ja hi ha una vintena d'or-

ganitzacions que s'han adherit a la
convocatòria, com per exemple
Mollet en Comú, la CUP, Mollet
Feminista i el Casal El Tabaran.

El conflicte va començar quan,
al passat Ple del 22 de febrer, la re-
gidora d'Urbanisme del PSC, Mi-
reia Dionisio, confirmava que una
empresa havia demanat tirar
endavant el projecte. Tot i que
aquest compleix els requisits le-
gals, els convocants de la con-
centració consideren que la sala
de bingo estaria massa a prop de
l'Escola Cal Músic i del CAP de
Can Pantiquet.

El cartell de la concentració. Foto: Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
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Cotxes d'alta gamma. Bo-
tigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26

euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vi-
gilen tres cotxets de nadó. Dos ho-
mes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets. 

Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de fe-
brer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.

Super Oferta, Liquidación To-
tal, Remate Final. A jutjar pels car-
tells que moltes botigues del cen-
tre de Sant Adrià de Besòs exhi-
beixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en ven-
da. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vin-
gudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de set-
mana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gos-
sos. Una ciutat com tantes altres.

En aquest municipi, on la ren-
da mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats si-
milars als de Sarrià-Sant Gervasi?

LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta lide-
rada a Catalunya per Ignacio Gar-
riga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jor-
di Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obte-
nir als barris més rics i als més po-
bres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'à-
rea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta. 

Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pe-
dralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Co-
loma (9,9%) o Ripollet (11,3%).

ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

contra la Violència de Gènere i s’o-
posa a l'avortament és la que me-
nys proporció de butlletes feme-
nines va registrar: el 30%.

“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc vo-
tants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.

Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarit-
zació política catalana”. “S'ha pro-
duït un desplaçament del vot uni-
onista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicio-
nalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.

Per al col·lectiu feminista ex-
pert en extrema dreta, Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populis-
mes totalitaristes respon a una eco-
nomia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la so-
cietat es polaritza: “Per una ban-
da, veiem com el feminisme i l'an-
tiracisme estan articulant una res-
posta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on tro-
bem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt al-
tes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.

Hi ha un darrer tipus de vo-
tant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha ca-
lat a la policia”, explica Bou. Amb

Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes 

de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema 
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional

Quivavotar l’extrema
dretaa lametròpoli? 

La capital catalana va actuar de fre a l'ascens de l'extrema dreta. Foto: Laura Cortés/ACN

Els resultats de Vox a la metròpoli
Badalona
Barberà
Barcelona  
Castelldefels
Cerdanyola
Cornellà
El Masnou
El Prat
Esplugues
Gavà
Granollers
L’Hospitalet
Martorell
Mollet
Premià de Mar
Ripollet
Sant Adrià
Sant Andreu
Sant Joan
Sant Just
Santa Coloma
Viladecans
Vilassar de Mar

8 9,73 %
8 10,86 %
8 7,13 %
8 11,17 %
8 7,90 %
8 9,24 %
8 5,96 %
8 9,42 %
8 9,27 %
8 10,59 %
8 6,93 %
8 9,60 %
8 8,09 %
8 8,38 %
8 6,92 %
8 11,27 %
8 12,08 %
8 13,10 %
8 9,02 %
8 6,92 %
8 9,88 %
8 11,16 %
8 5,12 %
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n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta ca-
talana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'à-
rea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.

“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica Da-
vid Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Platafor-
ma per Catalunya, o Força Catalu-
nya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.

“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un pa-
radigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que mili-
ten en grans partits independentis-
tes i aquestes formacions.

El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits inde-
pendentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àm-
pliament, són recurrents els comen-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell. 

Ara bé, això converteix JxCat en un
partit d'extrema dreta? Poc després
de les eleccions, Anna Grau, de Ciuta-
dans, afirmava a TV3 que per a ella
l'extrema dreta ja era al Parlament feia
temps amb JxCat. Ho deia abans de
considerar Vox com a populisme de
dretes. Tot i que el paper ho aguanta
tot, el programa electoral de la forma-
ció liderada per Laura Borràs no deixa
cap mena de dubte al respecte. Enlloc
es defensa expulsar les persones mi-
grades i, en canvi, es proposa millorar
l'atenció als menors tutelats, un pacte
per erradicar la violència masclista o
garantir el dret a l'avortament. 

“El mini Vox català”

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que po-
dria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va ron-
dar el 10%, per exemple. 

EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 pro-
postes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la dife-
rència era notòria. El del PSC te-
nia 131 pàgines. El d’ERC 187.

Les 10 mesures de Vox passa-
ven per criminalitzar l'indepen-
dentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Gene-
ralitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les ren-
des. El document no tenia gaires
propostes més.

Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part signifi-
cativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva si-
tuació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de per-
sones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els ma-
teixos impostos o anul·lar gra-
vàmens beneficiaria les rendes
més altes.

Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés ven-
cedor als carrers més rics de Bar-
celona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.

ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negar-
ho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Platafor-
ma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser re-
gidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lec-
tiu vinculat amb grups neonazis

La formació d’Ignacio
Garriga ha intentat
amagar la seva relació
amb grups d’ideologia 
feixista, però aquesta
vinculació està
àmpliament
documentada

com Movimiento Social Republi-
cano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Ale-
jandro Fernández o Jordi de la Fu-
ente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extre-
ma dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.

Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conser-
vadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelo-
na, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una es-
cissió del PP i durant un temps re-
negava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de cor-
bata que integra una part de la ul-
tradreta tradicional”. “Ha cons-
truït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap ra-
pats i ha estat molt curós de po-
sar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.

LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'ex-
trema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de co-
municació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de co-
municació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blan-
quejat”, afegeixen. Per al col·lec-
tiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política accepta-
ble més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel mor-
bo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten. 

Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per er-
radicar els discursos d'odi a inter-
net, considera que si constant-
ment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que ar-
ribin a més persones i potser algu-
nes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una ve-
gada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denun-
ciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Vox ha sabut aprofitar
les xarxes socials per
guanyar adeptes
i els grans mitjans
també han estat
imprescindibles per a
l’auge de l’extrema
dreta a les eleccions

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,

es va confirmar com una força marginal 
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Parets

El Març de Dones sobreviu 
a la pandèmia de la Covid-19
SOCIETAT4Ja en són disset i
tot i la pandèmia aquest any no
fallarà. Són disset edicions del
Març de Dones, durant el qual,
per sensibilitzar i prevenir la
discriminació per raons de gè-
nere, l'Ajuntament de Parets or-
ganitza activitats pels volts del
dia mundial de les dones.

El Març de Dones comença-
rà amb l'obertura de l'exposició
Violència masclista en la pare-
lla: desmuntem mites?, a càrrec
de l'Institut Català de les Dones,
a l'Institut Torre de Malla i a l'Es-
cola de Persones Adultes. Se-

guidament, diumenge 7, es re-
presentarà l'obra Encara hi ha
algú al bosc, de Cultura i Con-
flicte, al Teatre Can Rajoler.
L'endemà, a les 13 hores a la pla-
ça de la Vila, es durà a terme la
lectura d'un manifest institu-
cional i l'actuació del grup Co-
mando Señoras. Així mateix,
divendres 19 de març Lidia Uve
i Srta. Julia y sus Exs pujaran a
l’escenari de Can Rajoler per
oferir un concert reivindicatiu. 

A tot això cal sumar-hi di-
versos tallers i accions formati-
ves que completaran el cartell.

POLÍTICA4La moció de censu-
ra a Parets que va apartar ERC
de l'alcaldia encara és massa
recent. Així es va poder com-
provar en el darrer Ple munici-
pal del 25 de febrer amb els
constants retrets entre ERC,
PSC, Sumem Esquerres i Parets
per la República. 

El més evident va tenir lloc en
el tercer punt del plenari, quan es
discutia sobre les delimitacions
territorials del municipi amb Lli-
çà de Vall. La problemàtica va sor-
gir perquè Rosa Martí, de Sumem
Esquerres i regidora d'Urbanisme,
participarà en la comissió encar-
regada de dur a terme les opera-
cions de delimitació. Segons van
denunciar des d'ERC, Martí té ter-
renys en propietat afectats per
l'expedient de delimitació terri-
torial. “Es produeix una flagrant
incompatibilitat i ho trobem una
falta d'ètica”, va afirmar Kènia Do-
mènech. Martí es va defensar
dient que “les delimitacions del
terme municipal no tenen cap re-
percussió econòmica”. La seva
participació en la comissió va

quedar aprovada amb els vots de
PSC i Sumem. ERC ja ha anunciat
que impugnarà l'acord.

Amb tot, ara fa just un any
era el PSC qui acusava Martí
d'incompatibilitats. Va ser en
el Ple on es discutia sobre l'or-
denació del polígon Industrial de
Llevant. Juzgado va demanar
que la regidora s'abstingués de
participar en aquella votació
perquè tenia propietats afecta-
des. Martí va deixar en mans de

l'exalcalde Seguer el seu vot i
aquest va refusar l'exigència.

ELS SOUS, A DEBAT
A finals de febrer, el nou govern
treia pit de l’estalvi que suposaria
que l’alcalde Juzgado no tingués
sou. Així mateix, en el darrer Ple,
Parets per la República va afirmar
que això és fals. Segons la for-
mació, Juzgado “no tindrà sou per
dedicació, però cobrarà cada mes
2.275 euros en assistències”.

Ple telemàtic del 25 de febrer. Foto: Ajuntament de Parets

Primer Ple després de la moció
de censura: segueix la tensió 

El Març de Dones de l’any 2019. Foto: Ajuntament de Parets

Successos |Més de 1.000 euros per trencar una càmera
Els fets van passar l’estiu del 2019 i ara s’ha conegut la condemna a la qual un veí
de Parets haurà d’enfrontar-se per trencar una càmera de vigilància de la plaça

Mirador de Gallecs. En total haurà de pagar una multa de 1.105 euros.
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Martorelles | Sant Fost

Comencen els treballs per
prevenir incendis a Sant Fost
MEDI AMBIENT4A principis
d’aquesta setmana, l’Agrupació
de Defensa Forestal de Sant
Fost va començar a fer els pri-
mers treballs de prevenció dels
incendis forestals. 

En concret, s’ha començat a
desbrossar la zona de Mas Corts
i l’Ajuntament explica que du-
rant les pròximes setmanes es
farà aquesta mateixa tasca als
terrenys de La Conreria.

Aquests treballs han comen-
çat abans que en anys anteriors.
Cal considerar que en els darrers
dos estius, els voluntaris de Pro-
tecció Civil (a banda de Bombers,

Policia Local i altres serveis)
van haver d’intervenir en dos
focs. El 24 de juny del 2019 es va
rebre l’avís per un foc al carrer
d’Antoni Gaudí que es va poder
controlar ràpidament, mentre
que el 8 d’agost de l’any passat
es va extingir un conat d’incen-
di al carrer dels Avets de l’urba-
nització Mas Llombart Sud.

A més, des de principis de
l’estiu de l’any 2020, un dels
punts de vigilància contra in-
cendis forestals de la Diputació
és a Tiana, en un espai molt
proper amb el terme municipal
de Sant Fost.

MARTORELLES4Suport gairebé
unànime. El 92,47% de les fa-
mílies de Martorelles estan a
favor de canviar el model de
jornada escolar actual, conver-
tint-la en una jornada conti-
nuada, segons diuen els resultats
de l’enquesta que l’Ajuntament
va fer a finals de gener i els re-
sultats de la qual va publicar di-
marts passat.

319 famílies d’estudiants de
les escoles Simeó Rabasa, les

Pruneres i l’Escola Bressol Mu-
nicipal Els Cirerers van respon-
dre a la consulta plantejada pel
govern municipal, contestant
de forma massiva a favor del
canvi de la distribució de les
hores que els nens i les nenes
passen a l’escola (tant fent clas-

se, com al menjador com en les
activitats extraescolars).

La regidoria d’Educació va
informar d’aquesta consulta els
membres del Consell Escolar
Municipal en una reunió el dia
24 del mes passat. En aquesta
trobada es van emplaçar a seguir
avançant en aquest tema en la
reunió que s’ha de celebrar a fi-
nals d’aquest mes.

NO VINCULANT
Aquest resultat, però, no garan-
teix el canvi de model, ja que
com va avisar el consistori fa un
mes i mig, l’enquesta no és vin-
culant. Tot i això, el govern mu-
nicipal assegura que “és una
forma de pressió molt important
i del tot necessària per intentar
aconseguir-la” quan faci la peti-
ció al Departament d’Educació.

319 famílies van donar la seva opinió. Foto: Aj. de Martorelles

Nou de cada deu famílies volen
la jornada continuada a l’escola

Un operari desbrossa una zona forestal. Foto: Aj. de Sant Fost

Martorelles | L’Ajuntament contractarà dos veïns
A finals del mes passat l’Ajuntament de Martorelles va anunciar que contractarà

dos veïns en el marc d’un nou Pla d’Ocupació Local. Les posicions que cal 
cobrir són de conserge i de treballador de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

El govern municipal
creu que el gran suport
serà important quan
faci la petició a Educació
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Montmeló | Montornès

Crida de l’Oficina d’Habitatge
per aconseguir pisos per llogar
MONTMELÓ4Una de les princi-
pals problemàtiques que es tro-
ben els veïns de Montmeló (i
d’altres municipis, però que vul-
guin viure a la vila) és precisa-
ment la poca oferta d’habitatge,
tant de compra com de lloguer,
que hi ha actualment.

Per això, l’Oficina Local d’Ha-
bitatge (OLH) ha fet una crida als
propietaris de pisos buits on no
visqui ningú perquè els ho co-
muniquin i puguin ser inclosos en
la borsa municipal.

De la mateixa manera, l’OLH
ofereix també un servei gratuït de
mediació entre propietaris d’ha-
bitatges i les persones que bus-
quin pis de lloguer per viure.

L’horari de l’OLH (situada a
l’edifici consistorial), tant per in-
corporar pisos a l’oferta existent
com per rebre i assessorar veïns
que busquin un nou habitatge per
llogar, és de quatre a dos quarts
de set de la tarda dels dimarts i els
dijous. Cal demanar cita trucant
al telèfon 935 720 000. 

MONTORNÈS4Dilluns passat
l’Ajuntament de Montornès va
explicar que la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra estan tre-
ballant des de principis d’any per
millorar la coordinació i el treball
conjunt en operatius en els quals
participin agents dels respectius
dos cossos.

De fet, les dues policies co-
incideixen que cal “incrementar
el treball conjunt i les actuacions
de seguretat i convivència al
municipi, amb un major inter-
canvi d'informació i fent més ac-
cions preventives i de proximi-
tat vers la ciutadania”.

En aquest sentit, una de les
accions que es farà en els prò-

xims dies és presentar a la Unió
de Botiguers i als comerços del

poble les estratègies i els opera-
tius que han preparat. Tot plegat
arriba després que durant més de
dues setmanes del mes passat
(entre els dies 3 i 19 de febrer),
patrulles tant de paisà com ves-
tides d’uniforme han observat de
primera mà el dia a dia als eixos
comercials, polígons industrials
i zones residencials de diferents
punts de Montornès.

Durant aquest període, els
agents han parlat amb una se-
tantena de comerços i una dot-
zena d’empreses per conèixer de
primera mà les seves inquie-
tuds i necessitats.

El treball conjunt entre els dos
cossos estarà en evolució constant
i es revisarà mensualment, per sa-
ber com pot adaptar-se a possi-
bles noves demandes.

Dos agents patrullant al poble. Foto: Aj. de Montornès

Més feina conjunta entre 
la Policia Local i els Mossos

Al poble hi ha poca oferta d’habitatges en lloguer. Foto: Google Maps

Montornès |‘Tenim un pla!’, propostes per als joves
Tenim un pla! és el lema que la regidoria de Joventut ha triat per difondre
el Pla Local de Joventut. S’han penjat vídeos a les xarxes socials i també

cartells físics amb codis QR que porten al web temàtic de Joventut.

Patrulles, vestides de
paisà i d’uniforme, han
parlat amb botiguers 
i empreses de la vila



La Llagosta | Santa Perpètua
5 de març del 2021

| 18

líniavallès.cat

Pas endavant de Santa
Perpètua per l’energia pública
ASSOCIACIÓ4Front comú per
la municipalització de l’energia.
Santa Perpètua és un dels ajun-
taments impulsors de l’Asso-
ciació de Municipis per l’Energia
Pública, un organisme que es va
constituir el passat 23 de febrer
i que està format per 74 consis-
toris i quatre entitats d’arreu
de Catalunya.

L’associació neix per aconse-
guir que els governs municipals
recuperin la gestió de les xarxes
energètiques i impulsar les ac-
cions necessàries per fer la tran-
sició cap a un model energètic
“just, democràtic i sostenible”.

Igualment, des de l’associació di-
uen que assessoraran tots els
municipis que comparteixin el seu
punt de vista i els seus interessos.

El regidor de Canvi Climàtic i
Transició Energètica de l’Ajunta-
ment perpetuenc, Sergi Hernán-
dez, creu que és imprescindible
canviar el model energètic actu-
al “per reduir la petjada ecològi-
ca i lluitar contra el canvi climà-
tic”. L’objectiu de la Unió Europea
és que quan comenci la dècada de
2030 el 42% de l’energia que es
faci servir sigui renovable. A Ca-
talunya, actualment, aquesta xi-
fra només arriba al 8%.

LA LLAGOSTA4A finals de la
setmana passada l’Ajuntament
de la Llagosta va anunciar que ha
aprovat 115 de les 123 peticions
d’ajuts que havia rebut per part
de comerços, de diferents sec-
tors, que en el darrer any han pa-
tit econòmicament els efectes de
la pandèmia de la Covid-19.

“Esperem que aquesta ajuda
directa serveixi perquè els co-
merciants puguin fer front en
part a aquesta difícil situació
que estan patint”, va assegurar

Marc Ruiz, responsable de la re-
gidoria per la Recuperació Eco-
nòmica. Ruiz també va dir que
espera que tant la Generalitat
com el govern de Pedro Sánchez
“destinin més ajuts al comerç”.

Tot i que s’havia avisat en les

bases que l’import màxim que
podia rebre cada negoci era de
1.000 euros (l’Ajuntament havia
reservat un total de 100.000
per a aquesta acció, que forma
part del Pacte per la recons-
trucció econòmica i social), fi-
nalment la quantitat que han re-
but cadascun d’aquests 115 es-
tabliments ha estat de 869 euros.

Per altra banda, el govern
municipal va explicar que les vuit
sol·licituds que han estat dene-
gades incomplien en algun punt
les bases de la convocatòria. Al-
gunes d’aquestes s’havien en-
tregat fora de termini (hi havia
temps fins al 31 de desembre del
2020) i d’altres no adjuntaven
tota la documentació necessària.

La restauració és un dels sectors que més ha patit. Foto: Aj. de la Llagosta

115 comerços afectats per la
Covid rebran ajuts municipals

Plaques solars a l'Escola Bernat de Mogoda. Foto: Aj. de Santa Perpètua

La Llagosta |Vigilància als patinets elèctrics
La Policia Local de la Llagosta ha intensificat la vigilància dels

usuaris de patinets elèctrics, ja que des de principis d’aquest any 
la normativa ha canviat. De moment, han multat 13 conductors.

El regidor Marc Ruiz 
va dir que espera més
compromís del govern
català i de l’espanyol
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Comarca

COMERÇ4El Procicat va anun-
ciar ahir l’eliminació de les fran-
ges horàries d’obertura que ha-
vien de complir bars i restaurants.
D’aquesta manera, l’horari a par-
tir de dilluns que ve serà de dos
quarts de vuit del matí a cinc de
la tarda, ininterrompudament.

Així continuen flexibilitzant-
se mesures, ja que des de princi-
pis d’aquesta setmana les boti-
gues dels centres comercials tam-
bé han pogut reobrir.

S’eliminen les
franges horàries
per a la restauració

LES FRANQUESES4Durant a-
quest 2021 se celebra el desè
aniversari de l’obertura de l’Es-
cola Bressol Municipal El Gegant
del Pi de les Franqueses.

De fet, dijous de la setmana
que ve es compliran exactament
10 anys de la seva obertura a Be-
llavista i, per commemorar-ho,
s’han preparat una sèrie d’activi-
tats (adaptades a la situació sa-
nitària actual) per als infants i les
seves famílies.

Desè aniversari
de l’Escola Bressol
El Gegant del Pi

LA GARRIGA4L’Ajuntament de
la Garriga ha informat que l’ofi-
cina municipal de Consum s’ha
reubicat a Can Raspall. Fins
ara, aquest servei es prestava a
l’edifici de la plaça de l'Església,
però des d’ara és al mateix espai
que els altres serveis de Promo-
ció Econòmica municipals.

Cal demanar cita trucant al
930 006 246 o escrivint al cor-
reu consum@ajlagarriga.cat.

L’oficina 
de Consum, 
a Can Raspall

CANOVELLES4Aquesta setma-
na ha començat el procés de re-
novació de la xarxa d’il·lumina-
ció del barri de Joan Miró. Així
se satisfà una demanda històri-
ca dels veïns d’aquesta zona del
poble, ja que l’antiga instal·lació
tenia gairebé 40 anys.

El procés es farà en dues fa-
ses: la primera, que ja està en
marxa, s’allargarà fins al maig i
la segona hauria d’estar enlles-
tida a finals de juny.

El barri de Joan
Miró estrenarà
xarxa de llum

L’AMETLLA4La Biblioteca Mu-
nicipal Josep Badia i Moret de
l’Ametlla ha posat en marxa un
nou canal de comunicació amb
els seus usuaris, a través de l’a-
plicació WhatsApp.

El mòbil de l’equipament
és el 638 619 775, i tothom que
vulgui conèixer les seves nove-
tats i estar al corrent de les ac-
tivitats que organitza ha d’en-
viar-hi un missatge que inclogui
la paraula “alta”.

Biblioteca 3.0: 
la Josep Badia,
també a WhatsApp

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ateneu l’A-
liança acollirà, demà a partir de
les sis de la tarda, la final del con-
curs Lliçà té talent.

A principis d’aquesta setma-
na, la regidoria de Cultura va fi-
xar la data de la gala, que s’ha ha-
gut de suspendre tres cops per la
situació sanitària. Tothom que no
hagi pogut comprar entrada po-
drà seguir-la en directe al canal
de YouTube de l’Ajuntament.

La final del
concurs ‘Lliçà té
talent’ serà demà

OCUPACIÓ4Un increment molt
lleuger respecte al mes de gener.
Aquesta és la conclusió que es
pot extreure d’observar les dar-
reres dades de persones aturades
a la comarca, les de finals de fe-
brer, que són de 26.744 vallesans
que no tenen feina. Quan van
acabar els 28 dies del mes pas-
sat hi havia 55 aturats més.

Si es compara la situació ac-
tual amb les dades que hi havia
fa tot just un any, abans de l’es-
clat de la pandèmia, l’augment és
de gairebé 5.000 persones
(4.967, per ser exactes), un crei-
xement que frega el 23%. 

Com és habitual, la capital,
Granollers, és la ciutat amb més
aturats, 4.573, i on més ha cres-
cut aquesta xifra en els darrers
365 dies, amb 993 veïns més
sense feina. Mollet, amb més de
3.800 veïns a l’atur, i Canovelles,
on se superen els 1.500 desocu-
pats, són els altres dos munici-
pis amb una xifra més alta.

El Consell Comarcal, l’ens
que sol fer públiques aquestes
dades de forma mensual, recor-
da que aquestes no inclouen els

treballadors afectats per expe-
dients de regulació temporals
d’ocupació (ERTOs).

CANVIS LABORALS PROFUNDS
Dimarts passat, un cop aquestes
dades eren públiques, la UGT va
emetre un comunicat de valora-
ció, lamentant que “11 mesos
després de la declaració de l’es-
tat d’alarma seguim amb més
atur, menys ocupació i més pre-
carietat laboral i social”.

El sindicat destaca els ERTOs
com “l’eina fonamental des de l'i-
nici de la pandèmia per suavit-
zar l'impacte de la crisi sobre l’o-

cupació i l’activitat”, tot i que
apunta que aquests no han po-
gut “impedir la destrucció d’o-
cupació i l'increment de l’atur”.

És per això que la UGT recla-
ma canvis laborals profunds, com
“la derogació immediata de les re-
formes laborals dels anys 2010,
2012 i successives en la seva to-
talitat” i “l’impuls de polítiques de
reactivació econòmica” que posin
l’accent en “compensar els sectors
més afectats”. De la mateixa ma-
nera, el sindicat també reclama
“plans de xoc per al turisme,
l’hostaleria, la indústria, el sector
agrari i els serveis públics”.

Granollers torna a ser la ciutat amb més aturats. Foto: ACN

El febrer es tanca amb gairebé
27.000 vallesans sense feina

Rebuig massiu al tancament
de la planta de Bosch de Lliçà
LABORAL4Les reaccions con-
tràries al tancament de la planta
de Lliçà d’Amunt (amb l’aco-
miadament de més de 330 per-
sones) que la companyia alema-
nya Bosch va anunciar dijous
passat no paren d’arribar.

El Consell Comarcal i el Con-
sell d’Alcaldies del Vallès Orien-
tal han estat els darrers a pro-
nunciar-se. Abans-d’ahir, el
CCVO va demanar a l’empresa
que “iniciï un procés de diàleg i de

mediació amb els representants
i els treballadors de la planta” i va
posar-se a disposició de la plan-
tilla de la fàbrica.

Els representants polítics
també han mostrat el seu rebu-
ig al tancament. Si dijous passat
ja ho va fer Pere Aragonès, durant
els últims dies s’han pronunciat
el socialista Salvador Illa (que es
va reunir amb el comitè d’em-
presa) i els republicans Jordi Se-
guer i Gabriel Rufián, entre altres.Foto: Twitter (@salvadorilla)

Les Franqueses | Un gran parc fotovoltaic?
El grup britànic Green Concept Management ha presentat un projecte 
a la Generalitat per construir un parc fotovoltaic en uns terrenys d’unes 

12 hectàrees que estan situats entre Corró d’Amunt i Marata.



El primer títol de l’any 2021 es de-
cidirà entre avui i diumenge.
Aquest migdia es posa en marxa la
final de la 46a edició de la Copa del
Rei d’handbol amb vuit aspirants,
entre ells el BM Granollers. L’equip
d’Antonio Rama saltarà a la pista
del WiZink Center de Madrid a dos
quarts de sis de la tarda per jugar
contra el Puente Genil, un equip
que fa pocs dies ja va derrotar-lo
(en partit de lliga).

Si el BMG guanya els anda-
lusos, demà a dos quarts de vuit
del vespre jugaria la semifinal
contra el vencedor del partit que
enfrontarà el Barça (vencedor
de les set darreres edicions de la
Copa i dominador històric de la
competició, amb 24 títols) i el BM
Logroño La Rioja. Per l’altra ban-
da del quadre s’enfronten Ade-

mar i Huesca (el primer partit,
que arrencarà a les 12 del migdia)
i Benidorm i Bidasoa.

ÚLTIM PARTIT DEL PRIMER TRAM
Més enllà del que hagi de passar
a Madrid, l’afició del BMG tam-
bé estarà pendent del darrer par-
tit de la primera fase de la Liga
Guerreras Iberdrola 2020-21 per
al sènior femení del club. 

L’equip de Robert Cuesta tan-

carà aquesta meitat de la tempo-
rada demà a les set de la tarda al
Palau d’Esports contra el sisè
classificat, el BM Porriño.

Les granollerines voldran der-
rotar les gallegues i confirmar les
excel·lents sensacions que han fet
que el febrer es tanqui amb un ple
de victòries. Les dues darreres, a
més, han estat contra dos dels mi-
llors equips d’Espanya, el Gran
Canaria i el BM Elche.

Els granollerins van perdre l’últim partit contra els andalusos. Foto: BMG

Primer títol en joc per al BMG:
la Copa del Rei demana pas

» Els d’Antonio Rama debuten avui a Madrid contra el Puente Genil
» El sènior femení tanca la primera fase de la lliga al Palau d’Esports

El CB Mollet recupera 
el partit de la tercera jornada

BÀSQUET4El Club Bàsquet Mo-
llet serà l’únic equip de la lliga
EBA que jugarà aquest cap de
setmana. Els de Josep Maria
Marsà, líders en solidari del grup
C-4 de la lliga EBA, recuperaran
el partit suspès de la tercera jor-
nada i demà a la tarda visitaran
la pista del CB Quart.

Curiosament, serà el segon
enfrontament consecutiu con-
tra els quartencs, a qui dissabte
passat l’equip ja va guanyar al Pla-
na Lledó (85-67).

La resta d’equips de la co-
marca descansaran, ja que el

primer cap de setmana d’aquest
mes s’hauria d’haver disputat la
final de la Lliga Catalana EBA, tot
i que encara està pendent que es
jugui la segona semifinal.

En el seu darrer partit, el CB
Lliçà d’Amunt va derrotar clara-
ment l’Almozara (75-54). Els lli-
çanencs van aconseguir la terce-
ra victòria del curs.

L’única derrota de l’últim
partit del mes passat va ser la del
CB Granollers a s’Arenal (77-57).
Els granollerins són penúltims del
grup havent guanyat només dos
partits dels set que han jugat.

Concòrdia i Caldes enceten 
el mes de març com a locals

FUTBOL SALA4El març arriba
amb la darrera jornada de la pri-
mera fase de la Segona Divisió fe-
menina de futbol sala per al CD
la Concòrdia i el CN Caldes... si bé
el conjunt de la Llagosta encara
ha de recuperar el partit contra el
Mataró, que apunta al cap de set-
mana de la setmana que ve.

Les de Javi Ruiz, empatades
al capdavant de la classificació a
30 punts amb el CFS Eixample
(després de perdre a Barcelona
per 2-0 dissabte passat), rebran
demà a les cinc de la tarda l’FS Ri-
pollet, un equip que no pot clas-

sificar-se entre els quatre mi-
llors, però que va aconseguir
guanyar tots els partits que va ju-
gar el mes passat.

Les calderines, per la seva
banda, saben que la quarta posi-
ció del grup és seva i posaran el
punt final a aquest primer tram
del curs amb un partit al Bugarai
diumenge a tres quarts de 12 del
migdia contra el Mataró, l’equip
que menys partits ha pogut jugar.
Les de Javi Reyes van deixar en-
rere una petita mala dinàmica de
resultats amb un triomf (1-2) a la
pista de la Penya Esplugues B.

El llegat de Cruyff arriba a
Montornès amb una Court

FUTBOL4Un acord entre l’A-
juntament de Montornès i la
Fundació Cruyff, rubricat a prin-
cipis d’aquesta setmana, servirà
per reconvertir l’antic camp de
futbol del barri de Montornès
Nord en una Cruyff Court.

Aquestes pistes són espais
per jugar a futbol a l’aire lliure...
però que més enllà de l’aspecte
competitiu posen l’accent en va-
lors associats a aquest esport,
com la integració, el sentit col·lec-

tiu per sobre de les individuali-
tats, la responsabilitat i la supe-
ració personal, entre altres.

En el futur, aquesta Court
acollirà campionats de sis contra
sis i altres impulsades també per
la fundació del desaparegut fut-
bolista i tècnic neerlandès.

Actualment, arreu de Catalu-
nya hi ha una trentena de Cruyff
Courts, però la de Montornès
serà la primera que es construirà
al Vallès Oriental.

Els molletans seran l’únic equip que jugarà. Foto: X. Solanas / CBM

Foto: Aj. de Montornès

Futbol | L’EC Granollers visita un Peralada en hores baixes
L’EC Granollers de Jose Solivelles defensarà la recentment aconseguida tercera plaça
al camp d’un Peralada en hores baixes. Després d’aquest partit, el calendari de l’ECG
es complicarà de valent, amb partits contra Sant Andreu, Girona B i Fundació Grama.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Viu en línia

Quan l’Eva torna d’un retir espiritual en
un monestir, decideix denunciar a les xar-
xes socials uns fets comesos per un dels
frares. De seguida, les estructures de
poder posaran en dubte el seu relat, jut-
jant-la i ridiculitzant-la. Marta Aran parla
de les dones silenciades i de les violències
més invisibles: les que no són físiques.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

La segona Eva
Marta Aran

Sis joves del Camp de Tarragona dispo-
sats a difondre un missatge reivindica-
tiu, a favor de la llibertat d’expressió i en
contra de la repressió. Aquesta és l’es-
sència de La Tortuga Que Nunca Tuve,
que ha publicat el seu segon àlbum, La
bici d’Hoffmann (Picap, 2021), en un
moment clau. Temes com Violència legal
o Trenca’l són ara més rellevants que mai.

Música

Després de passar una nit amb la Carla
(Susana Abaitua) i quedar-ne comple-
tament enamorat, l’Adri (Álvaro Cer-
vantes) descobreix que s’ha escapat
d’un hospital psiquiàtric. Per tornar-la a
veure i conquistar-la, es fa passar per un
intern. Alhora, vol aprofitar per escriure
el reportatge de la seva vida. Però aviat
s’adonarà que no serà fàcil sortir d’allà.

Pelis i sèries

Loco por ella
Dani de la Orden

La bici d’Hoffmann
La Tortuga Que Nunca Tuve

Cicle ‘Som aquí’
Després d’un any tancada, la sala Luz de Gas de Barcelona

reobrirà puntualment aquest mes per acollir el cicle de
concerts ‘Som aquí’, pensat per donar suport a les vícti-
mes de la violència masclista i visibilitzar aquesta xacra,

més amagada encara amb la pandèmia. La programació
arrencarà el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona,

amb un concert de Maria del Mar Bonet. El cicle s’allargarà
fins al dia 25 i comptarà amb les actuacions de Sara Roy,
Mayte Martín, Balkan Paradise Orchestra, Elena Gadel &

Marta Robles, Beth i Gemma Humet, en aquest ordre.

Poca gent sabria dir qui és Carlota Palà (Sa-
badell, 1990), però cada cop més persones
coneixen i segueixen la pista a Charlie Pee.
Amb aquest nom artístic, Palà va començar
a participar en sessions de ‘micro obert’ fent
monòlegs fa uns quants anys. Tot i que ales-
hores hi havia poques dones en el món de

l’stand-up comedy, s’hi va saber fer el seu lloc
fins a convertir-se en una veu referent de la

comèdia barcelonina. Actualment, organitza
tres shows, fa L’apocalipsi –el concurs d’El

matí de Catalunya Ràdio– amb Elisenda Ca-
rod i Elisenda Pineda i, el passat 25 de febrer,
es va estrenar com a copresentadora de Ju-

gada mestra, el nou videopodcast de TV3,
amb Carles Sànchez Verdú. I encara més: és
una de les guionistes de la sèrie Drama i té
un petit paper a la pel·lícula Loco por ella. 

C H A R L I E  P E EQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser la còmica catalana de moda
Fa monòlegs d’stand-up i treballa en televisió i ràdio

Famosos

Estrenar el nou ‘videopodcast’ de TV3
Copresenta el programa multiplataforma ‘Jugada mestra’

El primer programa ha agradat
Alguns comenten que “té prou bona pinta” i que “és fresc”

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Quin va ser l’últim cop que vas llegir el
que realment et venia de gust?”, es pre-
gunta Sebastià Portell en aquest llibre, on
reflexiona sobre la llibertat en la lectura
i l’escriptura. Mirant enrere, recorda les
nits de nen llegint d’amagat, al lavabo o
a l’habitació, i es pregunta en quin mo-
ment de la vida algú ens comença a dir
què val la pena escriure i llegir i què no.

Llibres

Les nenes que llegien al lavabo 
Sebastià Portell

| Loop Hero
Un videojoc de rol força curiós que demana als jugadors que salvin 
el món d’un bucle al qual està sotmès. Així és Loop Hero, per a PC.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

POSTURA DEL 4

Pantalla, mínim a 40 cm de la cara. Teclat, de forma que les
espatlles estiguin relaxades i els colzes, en angle recte

PAUSES ACTIVES

ORDINADOR

DORMIR

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

i SALUT

Passar moltes hores assegut de qualsevol manera, estar-se
tot el dia mirant el mòbil amb el cap cot... Hi ha molts cos-
tums que formen part del nostre dia a dia i que es traduei-

xen en un mal d’esquena gairebé constant. Davant d’això, hi ha
un concepte que cal conèixer: higiene postural. Segons el pro-
grama ‘Esquena sana’ del Departament de Salut, “la higiene pos-
tural correcta consisteix a aprendre a adoptar les postures i a re-
alitzar moviments o esforços de manera que la càrrega per a la
columna sigui la menor possible”. En aquest sentit, Salut té una
sèrie de consells, especialment útils per a qui treballa assegut da-
vant l’ordinador. El primer és la postura del 4: “els peus han de to-
car a terra, els genolls han d’estar en un angle de 90 graus i l’es-
quena ha de tocar el respatller del seient”. La pantalla ha d’estar,
mínim, a uns 40 centímetres de la cara, i el teclat s’ha de col·locar
perquè les espatlles estiguin relaxades i els colzes, en un angle
recte. També s’han de fer “pauses actives” durant l’horari laboral:
“Aixecar-se de la cadira, caminar i fer estiraments com a mínim
cada dues hores”. Més enllà de la feina, “es recomana dormir de
costat o de panxa enlaire. S’ha d’evitar dormir de bocaterrosa”.

Què és la higiene postural?

Els peus han de tocar a terra, els genolls han d’estar 
en un angle de 90 graus i l’esquena, tocant el respatller

Les claus

Durant les hores de feina: aixecar-se de la cadira, 
caminar i fer estiraments com a mínim cada 2 hores

Es recomana dormir de costat o de panxa enlaire i evitar 
fer-ho de bocaterrosa, sempre mantenint l’esquena recta
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