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El Vallès Oriental
va seguir patint el 2020 
llançaments malgrat 
el confinament i els 
jutjats a mig gas pàg 3

SANT FOST pàg 14

IUSF i els comuns 
es plantegen una moció
de censura contra ERC

FUTBOL pàg 20
La jugadora de Santa Perpètua
Ari Mingueza debuta amb
el primer equip del Barça
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MOLLET pàg 10
Clam contra la polèmica
sala de jocs a l'antiga
discoteca Teatre

GRANOLLERS pàg 8

Els ingressats 
per Covid baixen 
una setmana més

PARETS pàg 12

Podem abandona la
coalició de Sumem per
la moció de censura

256
desnonaments
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Hi ha dues maneres d'explicar la
problemàtica dels desnona-
ments: amb xifres o a través de
les vivències de qui n'ha viscut un
en la seva pròpia pell. En els dos
casos, la realitat que es visualit-
za és dramàtica.

DESNONAMENTS EN XIFRES 
Durant el 2020, any que serà re-
cordat per la pandèmia i el con-
finament, al Vallès Oriental es van
produir 256 desnonaments. Les
dades que han publicat els jutjats
de Mollet i els de Granollers a
principis de març afegeixen que,
d'aquests, 55 van ser de famílies
que no van poder pagar la hipo-
teca i 187 de persones que esta-
ven en situació d'arrendament. La

resta, 14, cal atribuir-los a im-
mobles en una altra situació,
com llars ocupades. Això vol dir
que tres de cada quatre desno-
naments van ser en pisos de llo-
guer, la qual cosa significa un aug-
ment d'aquest tipus de procedi-
ments respecte d’anys anteriors.
El 2018, per exemple, només el
50% dels desnonaments eren
per lloguer d’immobles.

Les xifres de l'any passat, tal
com indica la PAH del Baix Vallès,
són “enganyoses”. El 2020 es
van produir 422 desnonaments
menys que l'any anterior i 562
menys que el 2018, l'any en què
més desnonaments es van regis-
trar a la comarca des del 2013.
Semblaria, doncs, que la dinàmica
s'ha revertit. Amb tot, hi ha dos
elements que indiquen el contrari.
Per una banda, durant gran part
de l'any, i en virtut de l'estat d'a-
larma decretat pel govern espa-

nyol, els desnonaments han estat
prohibits: de març a juny i de l'oc-
tubre fins avui dia. El decret,
però, tenia lletra petita i només les
famílies que podien acreditar
que havien quedat en situació de
vulnerabilitat arran de la crisi

sanitària tenien dret a acollir-se
a la moratòria. D'altra banda, i se-
gons la PAH baixvallesana, “cal
tenir en compte que en el perío-
de de març a juny els jutjats van
estar tancats pel confinament i no
hi va haver desnonaments, ja
que tots els procediments oberts
van quedar suspesos”.

Per tot això, la PAH consi-
dera vergonyós que s'hagin pro-
duït 256 llançaments judicials.

DESNONAMENTS EN PERSONES
A principis de novembre d'a-
quest any, la Nadila, de Mollet,
havia de ser desnonada. Era el
segon cop que vivia aquesta si-
tuació. La mobilització social ho
va impedir. El 9 de desembre va
arribar la tercera ordre judicial
de desallotjament i un cop més
es va aturar. “De moment no hi
ha hagut nova demanda”, diuen
des de la PAH per afegir que les
institucions no donen solucions.
“No la reallotgen i, per tant, la in-
tenció de desallotjament, en
qualsevol moment, tornarà”, ex-
plica Juanjo Ramón de la PAH
del Baix Vallès.

El cas de la Nadila, com tants
altres, és especialment cru, ja que
ella està a càrrec de cinc menors,

un dels quals té una discapacitat
del 50%. Així mateix, a la Nadi-
la no la volen fer fora de casa per
no pagar el lloguer, ja que l’in-
gressa religiosament, sinó per-
què la propietat vol fer un altre
ús de l'immoble. Davant d'això,
la Nadila no pot permetre's bus-
car un nou pis i resisteix a la casa
d'on la volen expulsar.

El 25 de febrer, un altre mo-
lletà, el Moha, també havia de ser
desnonat. Ell té cinc familiars a càr-
rec i un d'ells, menor, té un 99%
d'invalidesa. Tot i que el seu des-
nonament es va acabar execu-
tant, la pressió dels moviments so-
cials va fer que el reallotgessin en
un pis que, segons va denunciar la
PAH, “no disposa de cap dels tres
subministraments bàsics”.

I tots aquests desnonaments
succeeixen mentre les dades de la
Generalitat quantifiquen 1.766
immobles buits al Vallès Oriental.

Desnonant, tot i la pandèmia
» La comarca va viure l’any passat 256 desnonaments malgrat el confinament i els jutjats a mig gas
» Durant el 2020 es van produir, però, 422 llançaments menys que el 2019 i 562 menys que el 2018

Una integrant de la PAH protesta amb un cartell davant de la Ciutat de la Justícia contra la represa dels desnonaments. Foto: Blanca Blay/ACN

Tres de cada quatre
desnonaments l’últim
any van ser en pisos
que estaven llogats

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Fa un any que estem en una emergència sa-
nitària que ens ha capgirat la vida a una im-
mensa majoria de la població. Moltes ens
hem quedat a casa per no col·lapsar els ser-

veis de salut, unes teletreballant i d'altres aturades.
Moltes hem perdut la feina i no tenim dret a cap atur,
altres estem subsistint amb ERTOs fins al maig. Mol-
tes no hem parat perquè les nostres feines remu-
nerades s'han considerat essencials per contenir la
pandèmia o abastir la societat del que és indispen-
sable. Moltes estem esgotades. Hem tornat a sostenir
els treballs de cura, amb les criatures a casa, com-
binant teletreball, flexibilitzant la jornada laboral re-
munerada o reduint-la. No hem parat. El món del
capital sí.

La Covid-19 ha aconseguit aturar el món i ha acce-
lerat l'evidència que el sistema està caducat. Sembla que
la natura, a través d'un minúscul virus, hagi donat una
empenta a la humanitat: PAREU. I hem parat. Els go-
verns, un any més tard, parlen de reconstrucció social
i econòmica. Què hem de reconstruir? Res. No res. El

treball remunerat ja no és garantia de poder "guanyar-
te la vida". I no hi ha treball remunerat per a tothom. Cal
pensar com ho farem. 

Ens cal un país nou que superi la crisi econòmica,
social, climàtica, sanitària, política, però també la cri-

si de cures i les discriminacions i violències que patim
les dones. Tenim el mateix dret a existir i a viure en dig-
nitat que la resta de la població. Hem viscut un nou 8
de març i tothom ha tornat a parlar de les xifres. 

22,17% de bretxa salarial, 15% més de destrucció de
llocs de treball de dones que dels homes, 6 de cada 10
persones que cobren 1.000 euros per la feina remune-
rada som dones, 3,5% més expedients de regulació d'o-

cupació per a les dones, 75% de les persones contractades
a temps parcial som dones... Tenim les ocupacions amb
els salaris més baixos, més penalitzades per ser mares,
més penalitzades per responsabilitats de cures i ens sen-
tim culpables per traslladar a altres dones, que estan en
pitjors condicions que nosaltres, les responsabilitats de
les nostres cures. 

Si hem de reconstruir, fem-ho amb ulleres 100% li-
les. Posem al centre la vida de totes les persones. Pro-
tegim les tasques de cures amb guarderies, centres de
dia i residències suficients i de qualitat i serveis públics
de salut i educatius de qualitat per a tothom. Constru-
ïm un país que compti el PIB reproductiu? Assegurem
a totes i tots uns ingressos suficients per viure en dignitat?
Garantim els drets i llibertats a tothom? 

Un altre país és possible. No necessitem una re-
construcció: necessitem bases noves! Un projecte il·lu-
sionant i de futur ens ajudarà a sortir d’aquest esgota-
ment vital. Un país nou, independent, ple de llibertat.
I mentrestant, comencem a casa amb corresponsabili-
tat, que cada dia és 8 de març.

Tenim el mateix dret a existir 
i a viure en dignitat 

que la resta de la població

per Dones ANC

Un futur millor

NLes millors
perles

Roba uns senyals lluminosos i es fa passar per policia mentre
condueix de forma temerària, saltant-se semàfors en

vermell a tota velocitat, segons el Diari Més. Va passar a Salou,
on l’home que va tenir aquesta brillant idea ha estat detingut.

El canvi de disseny de Lola Bunny, el dibuix animat que
acompanya Bugs Bunny, ha enfadat alguns homes que

ja no la troben prou atractiva... Potser s’haurien d’aturar a
pensar per què trobaven atractiu el dibuix d’un conill.

Ilmira Bagrautinova, una ballarina russa, ha interpretat El llacdels cignesde Txaikovski sobre el gel, a quinze graus sota zero.
El seu propòsit: reclamar la conservació d’un espai on viuen
cignes de veritat. La imatge és preciosa i ha fet la volta al món.

Un influencer es tatua al clatell un codi QR que enllaça
amb el seu compte d’Instagram i, en qüestió de dies,

deixa de funcionar. Li ha passat a La Liendra, un
instagramer colombià de qui s’estan fent moltes bromes.

LA FOTOMiquel Codolar / ACN
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Qui va votar l’extrema dreta a la metròpoli?1

2
Tancament en fals de la investigació 
a la Policia Local de Granollers

Comuns i IUSF es plantegen una moció 
de censura contra Carles Miquel a Sant Fost

Final imminent de les obres de l’estació 
de la línia R8 de Santa Perpètua

Quilòmetres contra l’ELA: 
el repte solidari de Joan Canet

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

@adrisantaa: [Sobre Messi votant] Us ima-
gineu Mbappé votant el president del PSG?
O Cristiano el de la Juve? Doncs per això el
Barça és més que un club. Quina imatge.

@andreajvilloria: El jutjat de vigilància pe-
nitenciària revoca el tercer grau dels presos
de Lledoners. Hauran de tornar-hi i no sor-
tir-ne, després de mes i mig de semillibertat.

#SuspèsElTercerGrau

@lluistovar6: Aprovat el suplicatori con-
tra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí. El Parlament Europeu l’aprova per
400 vots a favor i 248 en contra.

#SenseImmunitat #LaportaPresident

Safata d’entrada

Els i les treballadores de les
empreses de serveis conti-
nuem a la cua de la preca-

rietat del mercat de treball. En el
cas dels treballadors i treballado-
res de la neteja de dependències
municipals de Mollet, fa anys que
pateixen conflictes laborals amb les
empreses concessionàries.

El 2019 la fallida fraudulen-
ta d'Expertus va provocar que
l'Ajuntament assumís el paga-
ment de salaris i va provocar si-
tuacions econòmiques molt
complicades per als i les treba-
lladores. Tot i això, l'Ajunta-
ment va fer una nova concessió,
aquesta vegada era l'empresa
Rancom la que agafava el servei
el febrer del 2020. Lluny de mi-
llorar, la situació va empitjorar:
al cap de dos mesos es va aco-
miadar a una treballadora per
motius poc justificats, al cap de
tres mesos es va convocar una
vaga davant una nova agressió
de l'empresa als drets laborals
dels treballadors i, ara, per des-
gràcia, hem patit un accident la-
boral amb el resultat de la mort
d'un treballador de 58 anys.

No puc evitar preguntar-me:
a quin tipus d'empresa s'està

Morir a la feina, una tragèdia evitable
per Mari Carmen Moya (Mollet en Comú)

contractant? Aquestes licita-
cions s'han convertit en sub-
hastes, per veure qui ho fa més
barat i per tant més precari? Per
què és clar, hi ha alguna em-
presa, administració, gerents,
supervisors, encarregats, etc.
que no sàpiguen perfectament
que els centres de treballs han
d'estar endreçats i nets? Que els
equips de feina han d'estar en
bon estat? Que els treballadors
han de tenir formació i infor-
mació sobre prevenció de riscos
laborals? Que tinguin els EPI
corresponents? I que coneguin
els seus drets i obligacions?....

Aleshores, per què tants
conflictes laborals a les em-
preses de serveis? Per què tants
accidents laborals? I perquè
continua passant això justa-
ment a les administracions pú-
bliques que haurien de ser ex-
emplars? Potser estem contra-
ctant tan barat, precaritzant
tant, que per això anem de

conflicte en conflicte i, malau-
radament, també arribem a
patir accidents laborals mortals.

S'ha de dir ben clar que el
que és barat no és qualitat, que
un accident, que una vida, no té
preu. Les administracions no
poden mirar cap a un altre
costat. És una obligació moral
per a l'Ajuntament que es faci
una investigació exhaustiva de
l'accident i que es depurin res-
ponsabilitats.

I més enllà, s'han de pren-
dre decisions clares i valentes:
és necessari remunicipalitzar el
servei de neteja dels equipa-
ments municipals. Perquè no
volem treballadors pobres i
en risc, volem ocupació de
qualitat, salaris dignes i segu-
retat al lloc de feina. Els i les
treballadores tenim obliga-
cions però també drets. Només
a una feina sense conflictes,
sense accidents, en condicions
dignes li podem dir treball.
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Els semàfors

El nombre de persones
ingressades per Covid-19 a
l’Hospital de Granollers s’ha

reduït substancialment el darrer
mes. Dels 89 pacients de

principis de febrer s’ha passat 
als 32 de la segona 
setmana de març. 

pàgina 8Hospital de Granollers

L’esportista de Granollers 
ha anunciat aquesta setmana 
que el seu pròxim repte solidari
serà travessar nedant els 40
quilòmetres que separen les
illes de Mallorca i Menorca. 
Ho farà per recaptar fons per a 
la Fundació Miquel Valls. 

pàgina 20Joan Canet

El sènior femení del club ha
tancat la primera fase de la

Divisió d’Honor com a campió
del seu grup amb uns números
més que notables: 11 victòries,
un empat i dues derrotes.
L’equip pensa ja en el tram 
en el qual es decidirà el títol. 

pàgina 20 BM Granollers
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Granollers

ERC reclama l’informe de
l’actuació dels dos policies 

POLÈMICA4Des de fa quasi un
mes, dos policies locals de Gra-
nollers són el centre del debat
polític. La parella d'agents va ser
capturada per una càmera de te-
lèfon mòbil negant-se a atendre
una persona que estava a terra
en estat d’embriaguesa. 

Després de portar el cas al Ple
municipal, ERC ha decidit fer un
pas més per esclarir l'actuació
policial. “Hem demanat el tras-
llat de l'expedient i informe po-
licial de l'actuació”, afirma la
formació. Es refereix al docu-
ment d'investigació intern de
l'actuació, elaborat per la policia,
que l'alcalde Josep Mayoral té en

el seu poder, però què no ha fet
públic. El mateix Mayoral ha
anunciat que es crearà un pro-
tocol específic per a actuacions
policials com l'ocorreguda.

ERC ha demanat que el pro-
tocol d'actuació anunciat es faci
“de forma oberta i participada”.
La formació ha assenyalat que
“ara que el debat policial està
més viu que mai és un bon mo-
ment per acostar encara més la
policia a la ciutadania, fent-la
més transparent i oberta”. A
més, el partit republicà dema-
na “un model de policia demo-
cràtica, de proximitat i al costat
de la ciutadania”.

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

SALUT4Granollers pot respirar
una mica més tranquil amb les
noves dades de persones ingres-
sades a l'hospital. Ja fa dues set-
manes que les xifres epidemiolò-
giques estan decreixent i, segons
ha informat el centre sanitari de
la capital vallesana, actualment hi
ha “32 casos de Covid-19 positi-
us ingressats”. Això suposa 14
persones menys que la setmana
anterior i 47 persones menys que
fa un mes. En total, l'hospital ja ha
donat d'alta 1.374 des del co-
mençament de la pandèmia.

A això cal sumar-hi les dades
que oferia la passada setmana el
Consell Comarcal i segons les
quals el 95% dels usuaris de les
residències i el 97% de les per-
sones amb diversitat funcional ja
havien estat vacunades.

Tanmateix, tot i els nombres
positius, l'amenaça del virus se-
gueix present a la ciutat. L'índex
de risc de rebrot, amb 155 punts,
continua sent alt i la taxa de re-

producció és del 0,95. A més, cal
afegir que ja són 244 persones les
que han mort pel virus.

DE GRANOLLERS A FILIPINES
Juntament amb vuit hospitals
més, el de Granollers s’ha adherit
a un projecte que donarà els ex-
cedents de medicines destinades

a la Covid-19 a centres sanitaris de
les Filipines. “Eren medicaments
indicats en els inicis de la pandè-
mia i que després van ser substi-
tuïts per altres tractaments i fàr-
macs més eficaços per combatre
la Covid-19”, expliquen des de la
iniciativa impulsada per l’hospital
Sant Joan de Déu de Martorell.

Una persona gran vacunant-se. Foto: Hospital de Granollers

Els ingressats a l’hospital per
Covid baixen una setmana més
» El centre granollerí té 47 persones ingressades menys que al febrer
» Pràcticament tots els usuaris de residències ja estan vacunats

CULTURA4El Teatre Auditori de
Granollers (TAG) serà aquest
divendres a les 20 hores un Cla-
mor. La cantant Maria Arnal i
Marcel Bagés presenten el seu
segon treball conjunt que rep
aquest títol, després del gran
èxit que va suposar 45 cerebros
y un corazon publicat el 2017.

En aquesta ocasió el duet
proposa un disc on les veus cla-
res de l’artista badalonina es
mesclen amb sons electrònics.
“El disc, al final, es basa molt en

l’storytelling, en com ens expli-
quem segons quines històries i
com d'autocomplaent és la fan-
tasia d'una apocalipsi en la qual
tot explota i nosaltres tornem a
ser les víctimes”, explica Arnal.
Segons el TAG, és “pop mutant
que parla de la capacitat infini-
ta de transformació per afrontar
els reptes d'un planeta en crisi,
en un futur incert”.

L'espectacle es completa amb
una posada en escena que, en
paraules d'Arnal, “expressa les

històries que no has volgut ex-
plicar, igual que ho fa un video-
clip o l'art del teu disc”.

MÉS CULTURA
Dissabte el TAG no s'aturarà
gràcies a la representació de la
icònica obra El Mètode Gron-
holm a les 20 hores i diumenge
serà el torn per a les famílies amb
Desgel, una peça que reivindica
el medi ambient, la lluita contra
el canvi climàtic i l'esforç indi-
vidual de cadascú de nosaltres.

Maria Arnal arriba a Granollers

Maria Arnal i Marcel Bargés. Foto: Àlex Rademakers/ACN

Economia | El frau elèctric es dispara, segons Endesa
Endesa ha detectat un elevat increment del frau elèctric el 2020. L'empresa xi-
fra en 2,7 milions de kilowatts l'energia defraudada a Granollers, l'equivalent

al consum mensual de 10.000 llars. En 5 anys el frau ha crescut un 175%.
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Mollet

SOCIETAT4Èxit rotund de la
concentració a Mollet contra la
sala de jocs que s'instal·larà a
l'antiga discoteca Teatre.

Segons l'organització, van
ser més de 100 persones i 23 as-
sociacions les que van assistir a
la protesta impulsada per la Pla-
taforma per la Sanitat Pública del
Baix Vallès i que es va celebrar el
passat dissabte 6 de març davant
de l'Ajuntament de la ciutat.
Mollet Feminista, la PAH, Mollet
en Comú, la CUP o les associa-
cions veïnals de l’Estació del
Nord, Plana Lledó i Santa Rosa
van participar en l’acte.

“Ens oposem radicalment a
l'obertura d’una sala d'apostes i
jocs d'atzar lucratius a Mollet”,
van explicar des de la Plataforma
en Defensa de la Sanitat. El ma-
teix col·lectiu denunciava que el
projecte, al qual el consistori ha
donat llum verda tot i signar
dues mocions en contra dels jocs
d'atzar, “és perjudicial per a la sa-

lut de les persones”. Així mateix,
els col·lectius concentrats van
considerar que el restaurant que
incorporarà la sala de joc es tro-
ba “a la vora del Col·legi Cal Mú-
sic i del CAP de Can Pantiquet” i,
per tant, és encara més nociu.

El projecte, amb tot, és legal
segons la normativa vigent a
Mollet. És per això que els
col·lectius van exigir a l'equip de
govern “una moratòria d'un any

per canviar el POUM puntual-
ment i d'aquesta manera no au-
toritzar aquest tipus d'activitat
perniciosa”.

A més a més, la manifestació
també va servir per denunciar
que “moltes de les empreses
propietàries de cases d'apostes
són al mateix temps propietà-
ries d'habitatges i fons voltor,
que especulen i expulsen famí-
lies de la seva llar”.

Concentració davant de l’Ajuntament. Foto: Plataforma en Defensa de la Sanitat

Clam contra la sala de jocs 
a l’antiga discoteca Teatre

» La concentració va reunir 23 organitzacions i més de 100 persones 
» Les entitats demanen canvis al POUM per prohibir el projecte 

L’EMFO dona feina a 500
persones, però l’atur no baixa

OCUPACIÓ4Bones notícies en
un moment de males notícies.
L’Empresa Municipal de For-
mació Ocupacional (EMFO) ha
donat a conèixer que durant l’a-
ny 2020 gairebé 500 persones
van trobar feina amb el suport
del seu  equip. 

“Tot i el confinament, es va
continuar donant servei en for-
mat virtual a la ciutadania i a les
empreses des del primer dia,
amb un total de 6.152 persones
ateses i 15.000 atencions indi-
viduals durant tot l’any 2020”,
ha explicat l’empresa municipal.

Al mateix temps, l’alcalde Josep
Monràs ha assenyalat que “ara
més que mai és imprescindible
que l’Ajuntament esmerci tots els
seus esforços a enfortir l’econo-
mia que afavoreixi la creació
d’ocupació”.

Tot i el triomfalisme, l’atur de
gener de 2021 a Mollet és quasi 2
punts percentuals més alt que el
de fa un any. Així, la taxa de des-
ocupació se situa en el 14,46%,
amb 3.785 persones que no tenen
feina. Certament, queda lluny el
moment àlgid de la crisi a l’abril,
quan l’atur era del 15,7%.

Espai Gos demana canvis en
el protocol de recollida animal
ANIMALS4219 gossos i 291 gats.
Aquestes són les xifres d’animals
que la protectora de Mataró –en-
titat que s’encarrega de la reco-
llida d’animals a Mollet– va tro-
bar al municipi entre 2016 i
2019. Malauradament, 4 d’a-
quests gossos i 3 dels gats ja eren
morts quan van ser localitzats. 

Atenent aquestes xifres, des
d’Espai Gos consideren que
“s’hauria de millorar el protocol
de recollida dels animals trobats
al carrer del nostre municipi”. És
per aquest motiu que el col·lec-
tiu ha presentat una proposta de

“millora del protocol de recolli-
da d’animals perduts, abando-
nats o morts als carrers de Mo-
llet”. Entre les solucions hi des-
taquen la creació d’unes ins-
tal·lacions a la ciutat on els ani-
mals trobats puguin passar-hi
entre 24 i 48 hores fins que es
trobi la persona responsable o
s'enviïn a la protectora de Ma-
taró. La segona de les mesures
implica  delegar als agents cívics
de la ciutat la tasca “d’anar a bus-
car l’animal perdut o abandonat”
per, així, alliberar la policia mu-
nicipal d’aquesta feina. 

Mollet inicia una campanya
sobre mobilitat amb patinet

MOBILITAT4Quina és la mane-
ra de circular amb patinet elèctric
per Mollet? L'octubre passat en-
trava en vigor la nova ordenan-
ça de mobilitat, que sobretot re-
gulava els desplaçaments amb ve-
hicles d'última generació. Amb
tot, no ha estat fins ara que el con-
sistori ha decidit iniciar una cam-
panya per explicar l'ordenança als
infants i al jovent de la ciutat. 

Segons ha anunciat l'Ajun-
tament, l'objectiu de la inicia-

tiva dirigida a escoles i instituts
és explicar “com s'ha de circu-
lar per la ciutat en patinet elèc-
tric de manera correcta, segu-
ra i respectuosa”. Es repartiran
díptics informatius i es publi-
caran vídeos elaborats per la
Policia Municipal, on s'indica-
rà, per exemple, que els pati-
nets poden circular a un màxim
de 25 quilòmetres per hora i
que l'ús de casc i il·luminació a
la nit és obligatori.

Les oficines de l’EMFO a Mollet. Foto: Ajuntament de Mollet

Imatge d’arxiu. Foto: Albert Segura/ACN 

Ajuntament |Banderes a mig pal contra el terrorisme
Mollet commemora aquest dijous el 17è aniversari dels atemptats terroristes de
Madrid que es van saldar amb la mort de 193 persones. En el Dia Europeu de les

Víctimes de Terrorisme, les banderes institucionals onegen a mig pal.



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 12 de març del 2021



| 12

12 de març del 2021líniavallès.cat

Parets

Tot a punt per conèixer 
el futur del Sot d’en Barriques
PARTICIPACIÓ4Avui divendres
12 de març és l'últim dia per po-
der votar sobre el futur del Sot
d'en Barriques. Quedarà tancat
perimetralment o seguirà obert?

La votació, a la qual només
poden participar els majors d'e-
dat paretans, s'haurà perllongat
durant dues setmanes i, segons
l'Ajuntament del municipi, hi
han participat més de 1.000 per-
sones. Un cop tancat el període de
votació, el consistori ha de vali-
dar totes les butlletes. Així, l'a-
nunci del recompte final s'espe-
ra per a la setmana vinent.

MÉS QUE UNA VOTACIÓ
Amb aquesta votació, Sumem
Esquerres i el PSC escenifiquen
el final d'un enfrontament que
els havia posat cara a cara durant
el curt mandat de Jordi Seguer.
Els socialistes de Francesc Juz-
gado, mentre eren a l'oposició,
van demanar que no es construís
la tanca per envoltar el parc i fins
i tot va recollir firmes contra
aquest projecte. Per la seva ban-
da, Sumem Esquerres va criticar
l’actual alcalde de Parets per
utilitzar aleshores el tancament
de forma “partidista”.

POLÍTICA4La moció de censu-
ra de Parets ha esquerdat la
vida política del municipi. Si en
un primer moment la decisió
d'apartar Jordi Seguer de l'al-
caldia semblava que només su-
posaria la derrota d'ERC, ara es
comencen a intuir els verita-
bles efectes de la jugada. 

Podem ha anunciat que aban-
dona Sumem Esquerres. “Ens
desvinculem d'aquesta coalició i
de les persones que la formen”,
explicava fa pocs dies el partit lila
a través d'un comunicat. Darre-
re del moviment hi ha les des-
avinences que la formació ha
mantingut amb els impulsors de
la moció dins de Sumem.  De fet,
des de Podem,  Carolina Simón,
portaveu actual de la formació,
explica que “encara no sabem els
motius que van portar de nou el
PSC a l’alcaldia”. A més d’això,
des del juliol el cercle de Podem
paretà, del qual la regidora Ca-
sandra Garcia formava part, es-
tava desactivat sense que els seus
integrants en coneguessin les
causes. Simón afirma que Garcia

“ja no és militant, tot i que ho pot
tronar a ser si vol”. 

“És necessari que dins del
cercle no es generin interessos
particulars de cap militant ni de
membres de la direcció”, expli-
cava el comunicat en una críti-
ca velada cap a Sumem per per-
sonalisme.

Ara, el partit ha anunciat
que s'ha registrat com a cercle
actiu dins de Podemos i en
aquesta nova etapa comptarà
amb Josep Blanch, Nadia Mo-

lina, Antonio Rodríguez i Mont-
serrat Utrera. Carolina Simón,
que el juny va anunciar que
deixava Sumem arran de la mo-
ció, serà la nova portaveu i figura
puntal de la formació.

QUI HA GUANYAT?
Sumem hi perd, ERC hi perd i
Podem afronta un llarg camí per
tenir pes al municipi. Qui s’ha be-
neficiat de la moció de censura?
El PSC sembla tranquil amb la
nova normalitat política a Parets.

Carolina Simón (Podem) i Casandra Garcia el 2018. Foto: Podem 

Podem abandona la coalició de
Sumem per la moció de censura

El parc del Sot d'en Barriques, en una imatge d’arxiu. Foto: Aj. de Parets

Successos | Incendi sense ferits a la Danone
Dimarts les alarmes de la fàbrica de la Danone s’activaven per un incendi. 

La Policia Local, Protecció Civil i els Bombers es desplaçaven fins al taller in-
cendiat per apagar el foc, que va ser controlat ràpidament i no va deixar ferits. 
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Martorelles | Sant Fost

Mira, convidat de nou 
a una mostra de soldadura

MARTORELLES4L’escultor mar-
torellesenc Ricard Mira ha rebut
una nova invitació per participar
en l’exposició virtual que l’Ins-
titut Internacional de la Solda-
dura (International Institute of
Welding, en anglès) ha orga-
nitzat aquest estiu. Serà el segon
any consecutiu en el qual Mira
exposarà en aquesta cita de for-
ma telemàtica, com ja va fer el
passat 2020.

Enguany, la cita es farà entre
els dies 7 i 21 de juliol, i Mira hi
participarà amb l’obra Reequili-
bri 2017, que va fer fa quatre

anys, durant un brot d’esquizo-
frènia, malaltia que pateix d’en-
çà que tenia 17 anys. Dedicar-se
a l’art, com va dir en una con-
versa amb Exterior.cat l’any pas-
sat, li ha servit per “integrar-se de
ple en la societat i tenir una visi-
bilitat extraordinària”.

MÉS PRESÈNCIA VALLESANA
Mira, però, no serà l’únic valle-
sà que participarà en aquesta
mostra. També està prevista la
presència de Josep Plandiura,
que té el taller a Parets, i de la
molletana Lola Corrales.

Una imatge d’arxiu de l’artista. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles | Un ciclista, rescatat amb helicòpter
Dissabte passat un helicòpter dels Bombers va haver de rescatar un 
ciclista que havia patit un accident en un punt poc accessible al camí 
antic de Martorelles. Posteriorment va ser atès pels serveis mèdics.

SANT FOST4La política a Sant
Fost no és apte per a cardíacs. Al
Ple d'investidura del 2019, la can-
didata del PSC, Maria José Sánc-
hez, abandonava el seu partit per
no donar suport a la investidura
de Montserrat Sanmartí, d'Inde-
pendents Units per Sant Fost
(IUSF), i es convertia en alcaldessa
amb els vots d'En Comú Podem
i ERC. Les dues formacions i la re-
gidora trànsfuga formaven un
govern que canviaria pocs mesos
després, quan Sánchez va renun-
ciar a l'alcaldia en favor de Carles
Miquel, d'ERC.

Després del desgast que aque-
lla operació política va suposar, l'a-
liança entre esquerres semblava
consolidada, però el passat mes de
febrer, Albert Bastida, regidor de
la formació lila, va anunciar que
abandonava el govern per “l'in-
compliment dels pactes per part
de l'alcalde, que governa a porta
tancada”. El moviment deixava l'e-
xecutiu de Miquel en minoria i En
Comú Podem a l'oposició.

Però de nou la política sant-
fostenca va voler un gir de guió i

aquest dilluns 8 de març es co-
neixia la notícia de les negocia-
cions entre comuns i IUSF per
presentar una moció de censura
contra Miquel. “No sabia res d'a-
questes converses, cadascú té la
seva coherència”, deia l'alcalde
en declaracions a Línia Vallès.

Tot i que Bastida mai va ex-
pressar una voluntat concreta de
pactar amb IUSF després d'a-
bandonar ERC, res feia suposar
aquesta aliança quan el d'En

Comú Podem afirmava en la cam-
panya electoral que es presenta-
va per trencar amb els anys de go-
vern de l'exalcaldessa Sanmartí.

Ara la pilota és a la teulada d'I-
USF, que, segons ha desvelat Som
Sant Fost, té una proposta de co-
alició dels comuns sobre la taula.
Línia Vallèsha intentat posar-se
en contacte amb els comuns i
IUSF perquè donessin la seva
versió dels fets, però no ha obtin-
gut cap resposta. Silenci total.

Bastida quan va anunciar que abandonava el govern. Foto: En Comú Podem

IUSF  i comuns es plantegen una
moció de censura contra ERC
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Montmeló | Montornès

Canviaran les tanques 
de la línia d’alta velocitat

SEGURETAT4Més seguretat. A
finals de la setmana passada,
Adif Alta Velocitat va adjudicar
el contracte per millorar les tan-
ques de seguretat d’alguns trams
de la línia del tren de gran velo-
citat  (TGV) que hi ha a Catalu-
nya, entre ells el que hi ha entre
Montmeló i Montornès.

Segons informa l’Agència
Catalana de Notícies, es retira-
ran els tancaments que hi ha ac-
tualment i se substituiran per
uns de nous, que compleixin
amb la normativa de seguretat

vigent imposada per Adif Alta
Velocitat. L’objectiu és oferir
més seguretat a l’estructura fer-
roviària, tant per als vianants
com per a la circulació de trens,
així com evitar creuaments per
zones no autoritzades, ja que són
molt perillosos.

La inversió total en els treballs
(l’altre tram serà el comprès en-
tre l’estació de Sant Andreu Com-
tal, a Barcelona, i Montcada i
Reixac) serà de 440.000 euros i,
tant bon punt es posin en marxa,
haurien d’estar fets en sis mesos.

MONTORNÈS4A principis d’a-
questa setmana van començar
les obres per construir un camí
que unirà el nucli urbà de Mon-
tornès i el barri de Can Bosque-
rons de Dalt. Aquest nou espai
per a vianants s’està habilitant en
paral·lel a la carretera BV-5001,
però per la banda del Besòs.

Serà un camí de gairebé mig
quilòmetre, protegit per una
barrera i amb una barana en els
trams en els quals hi hagi des-
nivells, pensat per millorar la se-
guretat dels vianants, ja que
evitarà que aquests hagin de
caminar per la calçada.

La creació d’aquest camí s’a-
profitarà també per renovar el

paviment de la carretera al llarg
de tot aquest tram, per soterrar

alguns dels cables de serveis
que hi ha, per crear l’espai per a
una futura instal·lació de fibra
òptica i per canviar tot el siste-
ma d’il·luminació de la zona.

Això provocarà algunes alte-
racions i talls de trànsit en aques-
ta zona de la vila. Durant les prò-
ximes set setmanes es tallarà un
carril de dilluns a divendres entre
dos quarts de vuit del matí i dos

quarts de sis de la tarda. En la se-
gona fase (des de finals del mes
que ve), els talls seran permanents
i cada dia de la setmana.

Si els terminis es compleixen,
les obres haurien d’estar enlles-
tides a finals d’estiu, a principis
del mes de setembre. El projec-
te requereix una inversió total de
710.000 euros, la majoria dels
quals assumeix la Diputació.

L'itinerari arribarà fins a l'avinguda Maria Alsina. Foto: Aj. de Montornès

Un camí unirà Can Bosquerons
de Dalt amb la resta de la vila

Un tram de la tanca, a l’altura de Montornès Nord. Foto: Google Maps

Montmeló | Ajuts perquè la gent gran pagui el lloguer
L’Ajuntament de Montmeló va encetar, divendres passat, una convocatòria 

d’ajuts perquè la gent gran que viu al poble pugui pagar el lloguer del pis. Com
a màxim es podrien rebre 900 euros i estan pensats per a majors de 65 anys.

El cost total de les obres
supera els 710.000
euros, aportats 
en part per la Diputació
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Final imminent de les obres
de l’estació de la línia R8

SANTA PERPÈTUA4Una de les
notícies més esperades en matè-
ria d’infraestructures i mobilitat
és més a prop de ser una realitat:
les obres de l’estació de la línia R8
de Rodalies de Santa Perpètua es-
tan a punt d’acabar-se.

Així es va saber divendres
passat, durant la visita que el
president de Renfe, Isaías Tá-
boas, i la directora de Rodalies de
Catalunya, Mayte Castillo, van
fer a la nova infraestructura
acompanyats per l’alcaldessa
perpetuenca, Isabel Garcia.

Tot i això, encara caldrà es-
perar perquè els combois co-

mencin a circular per l’estació, ja
que aquesta ha de superar el pro-
cés d’homologació per part de
l’Agència Estatal de Seguretat
Ferroviària, que depèn del Mi-
nisteri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana.

PROPOSEN EL NOM
La visita també va servir perquè
les autoritats locals traslladessin
la seva proposta de nom per a la
nova estació, que seria Santa
Perpètua de Mogoda - Riera de
Caldes. En aquest cas, cal rebre
el vistiplau de l’Autoritat del
Transport Metropolità.

SANTA PERPÈTUA4Renfe va
anunciar, dilluns passat, l’en-
càrrec de 211 nous trens per al
seu servei de Rodalies, amb
una inversió de 2.445 milions
d’euros. I els beneficiats, se-
gons va avançar el mateix dia la
Cadena Ser, seran la multina-
cional francesa Alstom (amb
una planta a Santa Perpètua) i
la suïssa Stadler (amb una fà-
brica a València).

Aquest gran encàrrec signi-
ficarà una important càrrega de
feina i pot implicar la creació de
nous llocs de treball a la co-

marca. En el cas concret d’Als-
tom, l’empresa fabricarà 152
trens de 100 metres de longitud
per un import de 1.447 milions
d’euros. De tots aquests, es pre-

veu que 56 siguin per a la xarxa
de Rodalies de Catalunya.

La intenció de Renfe amb
aquest contracte és renovar la
seva flota de Rodalies als entorns
urbans, on actualment circulen
trens envellits i saturats. Els
nous trens, segons ha informat
l’ACN, tindran un mínim de
900 places (seran un 20% més
grans que els actuals), xarxa de

Wi-Fi i diferents zones per apar-
car-hi bicicletes.

En paral·lel, els pròxims me-
sos Renfe té previst adjudicar al-
tres contractes per comprar 43
trens per a les línies de mitjana
distància i 38 trens de Rodalies,
tots ells híbrids, que es destina-
ran al servei en diferents comu-
nitats autònomes i millores per
a línies d’alta velocitat.

Alguns trens que fabrica Alstom a la planta de Santa Perpètua. Foto: Alstom

Alstom fabricarà 152 trens per
renovar el servei de Rodalies

La visita de les autoritats, divendres passat. Foto: Aj. de Santa Perpètua

La Llagosta | 18 veïns van recórrer al Síndic
El Síndic de Greuges va atendre 11 consultes i set queixes de 
veïns de la Llagosta durant l’any passat. El dia escollit per fer 

arribar totes aquestes inquietuds va ser el 20 d’octubre del 2020.

Els nous combois
tindran un mínim 
de 900 places, Wi-Fi 
i espais per a bicicletes
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Comarca

OCUPACIÓ4La setmana pas-
sada es va conèixer que el febrer
es va tancar amb prop de 27.000
veïns de la comarca sense feina
i, ara, aquestes dades laborals
s’han complementat amb una
nova informació: el mes passat
va acabar amb una caiguda del
12% en la signatura de contra-
ctes respecte del febrer del 2020.

En nombres absoluts, al Va-
llès Oriental es van signar 9.865
contractes de treball.

Cau un 12% la
xifra de contractes
signats al febrer

LES FRANQUESES4A finals de
la setmana passada, l’Ajunta-
ment de les Franqueses va anun-
ciar que assumia el servei d’As-
sessorament i Mediació Comu-
nitària, que es va posar en mar-
xa fa cinc anys.

A partir d’ara, aquest servei
es prestarà dilluns, dimarts, di-
jous i divendres al matí i dijous
a la tarda a Bellavista Activa i di-
marts a la tarda i dimecres al
matí a l’Ajuntament.

Municipalitzen el
servei de mediació
i assessorament

L’AMETLLA4L’Associació Amet-
lla Comerç Actiu (ACA) ha posat
en marxa la campanya Menja’t
l’Ametlla, de suport als restau-
radors del poble, un dels sectors
que ha patit més les conse-
qüències de la pandèmia.

Tothom qui comparteixi a les
xarxes una foto menjant a Can
Quico, El Racó, La Fontana, La
Masia i La Plaça Bella optarà a
100 euros de premi.

‘Menja’t
l’Ametlla’, suport
als restauradors

COMERÇ4L’Ajuntament de Ca-
novelles continua oferint cursos
i formacions gratuïtes als co-
merciants de la vila. Dimarts
passat, el consistori va anunciar
que el pròxim es farà els dies 20
i 22 d’abril i es dirà Utilització
simple i eficient del certificat di-
gital, signatura electrònica i fac-
turació electrònica a l’empresa.

Cal inscripció trucant o en-
viant un mail al Servei de Dina-
mització Econòmica i Ocupació.

Formacions 
per als botiguers 
de Canovelles

LA GARRIGA4La Vil·la Romana
de Can Terrers continua el seu
procés de renovació i millora
amb la posada al dia del circuit
de visites. L’Ajuntament de la
Garriga va anunciar abans-d’a-
hir que ha instal·lat una passa-
rel·la nova, s’ha consolidat la
zona superior amb blocs de pe-
dra i s’hi ha afegit una nova se-
nyalització interpretativa de tota
la vil·la, que inclou una maque-
ta en tres dimensions.

Avancen 
les obres de la 
Vil·la Romana

LLIÇÀ D’AMUNT4Per tal de fa-
cilitar l’accés al Parc Logístic de
Can Moncau, on és complicat ac-
cedir a peu, l’Ajuntament de Lli-
çà d’Amunt ha anunciat que po-
sarà en marxa un servei de trans-
port nocturn a demanda.

La línia N71, que ja existia,
farà aquest servei entre les 0:10h
i les 5:10h. Cal fer la petició vuit
hores abans al portal web saga-
lesondemand.com.

Transport
nocturn 
a demanda

REIVINDICACIÓ4Per segon any
consecutiu, el 8M va haver de ce-
lebrar-se marcat pel context de
pandèmia del coronavirus... però
les reivindicacions feministes van
tornar a omplir carrers i places, a
la comarca i arreu del país.

A Granollers, convocades per
la Coordinadora Feminista de la
ciutat, mig miler de persones
van manifestar-se organitzades
en tres columnes, presidides per
pancartes on es llegien lemes
com Juntes i organitzades som
més fortes i Prou feminicidis.
Durant la marxa, que va acabar a
la plaça de la Porxada, es van fer
clams per un feminisme inclusiu,
antiracista, anticapitalista i lliu-
re de transfòbia.

En el cas de Mollet, la gran
cita de diumenge passat va ser la
passejada feminista, que va tenir
com a punt de partida i de final la
plaça de Prat de la Riba. En
aquest escenari, un cop acabat el
recorregut per la ciutat, es va fer
la lectura del manifest.

Parets també va voler alçar la
veu en aquest Dia Internacional
de les Dones. Més enllà de la lec-

tura del manifest (el mateix di-
lluns a la Sala Basart Cooperati-
va), el 8M paretà es converteix en
el Març de les Dones, amb repre-
sentacions teatrals, exposicions i
concerts en clau femenina.

MOLTA FEINA PER FER
I és que una de les reivindicacions
principals de cada 8 de març és la
de la igualtat entre homes i dones,
en aspectes tant laborals com
socials. Tot i que en els darrers
anys s’ha avançat en alguns àm-
bits, és innegable que encara fal-
ta molta feina per fer.

De fet, segons dades publi-
cades pel Consell Comarcal a
principis d’aquesta setmana, la
bretxa salarial entre dones i ho-
mes encara està per sobre del
22%, una diferència que aug-
menta amb l’edat. A més, enca-
ra avui les dones passen dues ho-
res al dia més que els homes fent
les tasques del dia a dia a casa i
tenint cura dels fills. També cal
apuntar que actualment hi ha
una enorme diferència en la
mitjana de les prestacions d’atur
que es perceben (829 les feme-
nines per 1.449 les masculines).

La manifestació de Granollers. Foto: Twitter (@CoFemGranollers)

8M malgrat la pandèmia: 
el Vallès torna a tenyir-se de lila

La protesta pel tancament 
de Bosch arriba al Parlament

OCUPACIÓ4Les mobilitzacions
dels treballadors de la planta de
Lliçà d’Amunt que la multina-
cional alemanya Bosch va anun-
ciar que tanca han arribat al Par-
lament. A dos quarts de nou d’a-
quest matí, la plantilla serà a les
portes de l’edifici, a Barcelona, per
demanar el màxim suport de
l’Administració per garantir la
continuïtat de la factoria vallesa-
na i els 340 llocs de treball.

De fet, abans-d’ahir repre-

sentants dels treballadors van re-
unir-se amb la consellera de la
Presidència, Meritxell Budó, i el
conseller d’Empresa i Coneixe-
ment, Ramon Tremosa. 

Durant aquesta trobada, des
de la Generalitat van transmetre
als representants dels treballa-
dors de Bosch “la voluntat d’a-
favorir la reindustrialització de
les seves instal·lacions, en cas
que no sigui possible revertir la
decisió de la companyia”.Foto: Ruben Moreno / Govern

Medi ambient |Volen impulsar l’Agenda 2030
A finals de la setmana passada, el Consell Comarcal va presentar 

un informe en el qual assegura que un dels seus objectius de cara a
l’any que ve és impulsar algunes de les accions de l’Agenda 2030.
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La perpetuenca Ari Mingueza va
complir un somni dissabte passat:
debutar amb el primer equip del
Barça. La jove migcampista va
substituir Jenni Hermoso i va ju-
gar els últims 10 minuts de la vic-
tòria per 0-3 al camp del Santa
Teresa de Badajoz.

Més enllà de convertir-se en
la tercera jugadora de la base
blaugrana que debuta amb el
primer equip aquesta temporada,
l’estrena de la futbolista de San-
ta Perpètua és significativa perquè
arriba només tres mesos i una set-
mana després que el seu germà
Óscar s’estrenés també amb el
primer equip masculí.

“Estava nerviosa i il·lusiona-
da, perquè porto ja sis anys aquí
i és el que desitges quan arribes:
debutar amb el primer equip”, va

explicar l’endemà als mitjans del
club. “Les companyes m’han fe-
licitat totes, m’ho estan posant
molt fàcil”, va afegir.

POC HABITUAL
Trobar casos en els quals hi hagi
germana i germà com a espor-
tistes d’elit no és gaire habitual i
encara menys en el mateix esport.
Al Barça, però, també hi ha el cas
de Marta Torrejón, germana del
també defensa Marc Torrejón.

Tres exemples més d’aquesta

fórmula són els belgues Naing-
golan (ella, Riana, juga a la Roma
i ell, Radja, al Cagliari), els ar-
gentins Szymanowski (ella, Ma-
rianela, juga a l’Espanyol i ell, Ale-
xander, al Recreativo de Huelva)
i els alemanys Gerhardt (ella,
Anna, juga al Potsdam i ell, Yan-
nick, al Wolfsburg).

En altres disciplines esporti-
ves hi ha les parelles dels germans
Bermejo i Abalde (bàsquet) i els
croats Vlasic (ella és atleta i ell fut-
bolista), entre altres.

La migcampista va jugar uns minuts en la victòria a Badajoz. Foto: FCB

Ari Mingueza debuta 
amb el primer equip del Barça
» El curs 2020-21 serà recordat sempre per a la família, ja que el
seu germà Óscar també va estrenar-se amb el conjunt blaugrana

El BM Granollers, campió de
grup en el primer tram del curs

El sènior femení del Ba-
lonmano Granollers va
fer els deures, encade-
nant la cinquena victòria

contra el Porriño (27-22), resul-
tat que garanteix que les de Ro-
bert Cuesta siguin campiones del
grup B de la Divisió d’Honor.

L’equip ha tancat la primera
fase amb uns números més que
notables (11 victòries, un empat
i només dues derrotes) i ja coneix
els quatre equips contra qui es
veurà les cares quan comenci el
segon tram de la temporada (que
està per determinar, ja que encara

s’han de disputar partits suspe-
sos per positius de coronavirus). 

El BMG arrossegarà els punts
obtinguts contra Gran Canaria,
Elche i Gijón (els altres tres equi-
ps del grup B que lluitaran pel tí-
tol) i jugarà a doble partit contra
el Bera Bera, l’Atlético Guardés,
el Málaga i l’Aula de Valladolid.

Aquest cap de setmana tam-
poc jugarà el masculí, que tindrà
uns dies de descans després de
donar una gran imatge a la Copa,
perdent a semifinals contra el
Barça. El porter del cadet, Pol
Amores, va debutar amb el sènior.

El CD la Concòrdia es juga la
primera posició del subgrup

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia es jugarà, demà passat a
les 12 del migdia, acabar el primer
tram de la lliga com a campió del
subgrup 2A de la Segona Divisió
de futbol sala.

Les llagostenques rebran el
Futsal Aliança Mataró, un equip
que no té cap opció de somiar
amb l’ascens, de manera que su-
mar seria important de cara a una
segona fase de la competició en la
qual s’arrossegaran els punts
aconseguits fins ara. L’equip de
Javi Ruiz té 33 punts, els matei-
xos que el CFS Eixample, però si

puntua acabarà el primer tram
per davant de les barcelonines.

El CN Caldes, per la seva ban-
da, també jugarà la segona fase en
la qual es decidirà qui són els qua-
tre equips que juguen el play-off
per pujar a Primera, tot i que les
calderines arrencaran, com a mí-
nim, amb nou punts menys que
les seves veïnes.

Els equips del subgrup 2B
contra qui se la jugaran seran el
Joventut d’Elx (un dels favorits a
l’ascens), el Bisontes Castellón,
l’AE les Corts UBAE de Barcelo-
na i el Sala 10 Zaragoza.

Quilòmetres contra l’ELA: 
el repte solidari de Joan Canet
NATACIÓ4El granollerí Joan
Canet ja ha anunciat quin serà el
seu pròxim repte solidari: durant
la segona setmana del mes de ju-
liol (falta concretar el dia), tra-
vessarà nedant els 40 quilòme-
tres que separen les illes de Ma-
llorca i Menorca. Canet em-
prendrà aquest repte amb l’ob-
jectiu de recaptar diners per a la
Fundació Miquel Valls, una en-
titat que treballa per millorar la
qualitat de vida de les persones

malaltes d’esclerosi lateral amio-
tròfica (ELA).

Canet, que va començar a
nedar fa més d’una dècada i ha
completat proves en aigües ober-
tes de més de 20 quilòmetres,
completarà la distància que hi ha
entre les illes en solitari i d’una
sola tirada. L’esportista de Gra-
nollers ja ha fet una crida perquè
tothom qui vulgui faci un dona-
tiu solidari al portal web de la
Fundació Miquel Valls.

Mireia Torras fa un llançament en el darrer partit. Foto: BMG

Foto: Joan Canet

Bàsquet | L’EBA torna amb un derbi: Granollers - Mollet
CB Granollers i CB Mollet s’enfrontaran demà en el derbi de l’onzena jornada 
de la lliga EBA a Granollers. Demà passat serà el torn del CB Lliçà d’Amunt, 

que intentarà sumar el seu segon triomf seguit visitant Mataró.

Pau Arriaga
SANTA PERPÈTUA

| 20

Esports
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Juan Carlos Martel Bayod ha adaptat El
mal de la joventutdel dramaturg búlgar
Ferdinand Bruckner, una peça estrena-
da el 1926. A La malaltia, sis intèrprets
d’entre 20 i 30 anys construeixen un pro-
jecte al voltant de la joventut en el qual
el suïcidi o la prostitució poden arribar
a ser les úniques respostes. 

Al Teatre Lliure de Montjuïc (BCN).

Teatre

La malaltia
Juan Carlos Martel Bayod

Maria Arnal i Marcel Bagés han estrenat
aquest mes de març Clamor (Fina Es-
tampa), el seu segon àlbum plegats des-
prés de l’exitós 45 cerebros y un corazón
(Fina Estampa, 2017). Es tracta d’un disc
força diferent del primer, on s’han atrevit
a experimentar amb sons electrònics. Tal
com ha dit Arnal a l’ACN, la seva intenció
és explorar la tradició des d’un lloc nou.

Música

Humans i dracs van viure junts i en har-
monia fa molts anys a Kumandra, un
món fantàstic. Però tot va canviar quan
les forces del mal van atacar el territori.
Els dracs van decidir sacrificar-se per sal-
var la humanitat. Ara, aquestes forces han
tornat i Raya, una guerrera solitària,
haurà de buscar l’últim drac que queda
per salvar junts el seu món.

Pelis i sèries

Raya i l’últim drac
D. Hall, C. López, P. Briggs i J. Ripa

Clamor
Maria Arnal i Marcel Bagés

Art solidari
El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona acollirà, fins
al 26 de març, l’exposició ‘Art solidari’. Es tracta d’un recull
d’escultures, pintures, dibuixos i instal·lacions artístiques

que s’ha creat amb l’objectiu de recaptar fons per a la recer-
ca sobre la Covid-19. La iniciativa està promoguda per la
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i neix d’una

idea de l’escultora Patricia Cancelo, que va donar deu escul-
tures per recaptar fons per a un projecte del centre. Ara,
Cancelo és la comissària artística de la mostra ‘Art solidari’,

que ha comptat amb la participació d’una desena d’artistes. 

Santi Balmes (Sant Vicenç dels Horts,
1970) és compositor i vocalista de

Love of Lesbian, un grup d’indie-pop
nascut el 1997 que no ha passat de

moda. Aquests dies, la banda ha estre-
nat un nou tema, El sur, de la mà de
Bunbury, però aquest no és el gran
motiu que l’ha posat en boca de tot-

hom. Love of Lesbian ha protagonitzat
una notícia molt més important: ha es-
tat el grup escollit per fer un concert
pilot amb 5.000 assistents al Palau

Sant Jordi, organitzat pels principals
festivals de música catalans. Serà el
pròxim 27 de març i el públic se sot-
metrà a testos d’antígens i durà mas-
careta FFP2. Tot plegat per poder tor-
nar, per fi, Allí donde solíamos gritar. 

S A N T I  B A L M E SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant de Love of Lesbian
També té una faceta d’escriptor i ha publicat cinc llibres

Famosos

Anunciar el primer concert multitudinari
Serà una prova pilot al Palau Sant Jordi amb 5.000 assistents

Emoció pel significat del concert
Tot i que també hi ha usuaris que s’ho miren amb recel

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Angle Editorial ha publicat ara en cata-
là Records de la meva inexistència, el lli-
bre que l’autora d’Els homes m’expli-
quen coses va publicar el març del 2020.
Rebecca Solnit mira enrere i rememora
els seus anys de lluita i compromís amb
el feminisme, un camí que va començar
durant la seva joventut en un barri
marginal de San Francisco. 

Llibres

Records de la meva inexistència
Rebecca Solnit

| Battle Brothers
Arriba a Nintendo Switch Battle Brothers, un joc de rol tàctic que

t’endinsarà en un món de fantasia inspirat en l’edat mitjana.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

EVITA

Productes saludables: principalment la fruita fresca sencera o a trossos,
lactis sense sucres afegits i farinacis (com el pa) integrals

POTS AFEGIR

TRIA

RESPECTA

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

i SALUT

L’esmorzar és el primer àpat del dia i, com a tal, és fonamen-
tal. Per a les criatures, que estan en etapa de creixement,
ho és encara més. És per això que preocupa especialment

un estudi publicat fa poc per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) que alerta que “la majoria de productes d’esmorzar publi-
citats per a infants tripliquen la quantitat de sucre en compara-
ció amb els que s’adrecen a adults, cosa que influeix en les se-
ves preferències”. És a dir, els anuncis d’aquest tipus que inter-
pel·len els infants són els de productes menys saludables, se-
gons ha constatat la investigadora i professora Mireia Montaña.
Davant d’això, hem de recordar que tenim a l’abast una de

les dietes més saludables del món, la mediterrània. Es tracta,
doncs, d’apostar per aliments que ens són molt més propis que
qualsevol producte de brioixeria industrial. Tal com recomana
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en un docu-
ment anomenat ‘Millorem els esmorzars i berenars dels infants’,
algunes claus per fer un bon esmorzar són la fruita de tempora-
da –alerta: fer-se un suc no equival a menjar una peça de fruita–,
els lactis sense sucres afegits i el pa i altres farinacis integrals.

Compte amb l’esmorzar dels fills

La brioixeria industrial: els anuncis d’aquests productes 
intenten seduir els infants, però són realment perjudicials

Les claus

Fruita seca o dessecada, hortalisses, proteïna (com ous, 
peix en conserva o formatge) i oli d’oliva verge extra 

El temps i les necessitats de cada infant: la pressa no és 
bona i, si no té gana a primera hora, ja menjarà a mig matí 

Fo
to

: P
ex

el
s

Fo
to

: P
ex

el
s



| 24

líniavallès.cat 12 de març del 2021 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517


