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Que els teus pares no tinguin su-
ficients diners per als llibres de l'es-
cola o per a la roba per fer l'assig-
natura de gimnàstica. O per com-
prar el material tecnològic per
poder dur a terme les classes en lí-
nia que la pandèmia ha fet im-
prescindibles. Sentir-se menys
valorat, menys que els companys
de classe. Fins i tot passar gana.

Segons explica Dani Juliá, de
l'entitat vallesana Recursos Edu-
catius per a la Infància en Risc
(REIR), quan es parla de po-
bresa infantil no es parla de
quelcom intangible. El risc d'ex-
clusió social infantil comporta si-
tuacions tan concretes com les
descrites i que, en paraules de

Juliá, suposen negar els drets
dels infants.

Són situacions que, d'altra
banda, la pandèmia ha fet enca-
ra més visibles. “Porto treba-
llant 26 anys en aquest món i
amb la crisi sanitària he vist si-
tuacions que feia temps que no
veia”, explica Juliá. “Famílies
que no poden fer front a la des-
pesa que suposa la compra set-
manal o que no poden comprar
bolquers”, afegeix.

REIR actua a Granollers, Ca-
novelles, Lliçà d'Amunt i de Vall,
l'Ametlla, Llinars i la Roca del
Vallès. El 2020, l'organització va
atendre 493 famílies. D'aquestes,
326 reben acompanyament ha-
bitual i una cinquantena han
tingut problemes alimentaris.

Tot i que l'entitat té dades
concretes, malauradament, en
l'àmbit comarcal, les xifres brillen

per la seva absència. Ho confir-
men el mateix Consell Comarcal
del Vallès Oriental i la Diputació
de Barcelona. No existeixen da-
des que ens puguin oferir una
imatge clara de la realitat a la qual
ens referim. Només podem fer al-
gunes deduccions de les xifres
que el Consell ha recollit: el 2,6%
de les famílies del Vallès precisa
ajuda per comprar aliments bà-
sics, el 2,2% per pagar el lloguer
i durant el darrer any es van ini-
ciar 35,5 expedients informatius
i de risc d'infants per cada 10.000
nens i nenes a la comarca. 

Així mateix, hi ha una altra
dada que ens pot acostar a aques-
ta realitat: el percentatge de me-
nors d'entre 0 i 8 anys a Catalu-
nya que rep una ajuda alimen-
tària respecte al total de la po-
blació de la mateixa franja d'edat.
Segons les últimes dades del de-

partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat,
aquest paràmetre assolia, el
2018, el 8,1% a tot el país. Al Va-
llès Oriental, la dada no està
disponible i per tant no hi ha re-
gistres. Cal, aleshores, preguntar-
se el següent: la xifra del Vallès és
més similar a la de l'Alt Camp, on
arriba al 24,8%, o s'assembla
més a la de la Conca de Barberà,
on només és del 2,5%? Fins que
no hi hagi dades no es podrà re-
soldre aquest enigma.

Dit això, l'única dada absolu-
ta és l’aportada per l’ONG Save
The Children en un informe de de-
sembre de 2020 basat en l'En-
questa de Condicions de Vida de
l'Idescat. En aquest estudi, l'or-
ganització calcula que a Catalunya
el 31% dels menors de 18 anys
(430.900 infants) viu en situació
de pobresa. Això vol dir que un de

cada tres infants té algun tipus de
mancança. Si apliquéssim la ma-
teixa lògica a la comarca, on hi ha
81.000 menors, 25.000 d’ells es
trobarien en aquesta situació. De
nou manquen xifres. 

POSAR-HI SOLUCIÓ
Les dades confirmen una situa-
ció dramàtica i és per aquest mo-
tiu que en els darrers temps han
sorgit diverses iniciatives per er-
radicar la pobresa infantil. La Di-
putació s'adheria a principis de
març a l'Aliança País Pobresa In-
fantil Zero impulsada pel govern
espanyol i el novembre signava un
pacte amb UNICEF. “Les admi-
nistracions fan molta feina, però
calen encara més recursos”, ex-
plica Juliá. I especialment quan la
Covid-19 ha afectat els nens. “Els
infants són els grans oblidats amb
pandèmia i sense”, sentencia.

Ser infant i ser pobre
» La pandèmia ha fet augmentar el nombre d’infants que es troben en situació de risc d’exclusió social
» La manca de dades sobre la pobresa infantil al Vallès fa impossible saber quants menors la pateixen

Una dona mirant llibres amb dos nens en una imatge d’arxiu. Foto: Carola López/ACN

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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Tribuna

Som a mitjans de març del 2021. Ha passat un
any de l’estat d’alarma, un mes de les eleccions
catalanes i de les protestes per l’empresona-
ment de Pablo Hasel, una setmana del 8 de

març i de la revocació del tercer grau dels presos po-
lítics independentistes i uns dies de la celebració de la
cimera de l’esperança que ja no pot esperar. I fa ben
poc s’ha fet la presentació al Congreso de la propos-
ta de llei d’Amnistia. Suma de reflexions i accions pro-
fundament interconnectades perquè totes parteixen
que cal canviar allò que està establert. Cal desordenar
l’ordre, l’statu quo, per establir-ne un de nou. El pa-
radigma feminista per canviar-ho tot. La profunda cri-
si oberta per la pandèmia i les lliçons del confinament
i la impugnació que ha fet del sistema establert, les
quals reclamen una alternativa que no ha de ser la dels
de sempre, sinó tot el contrari. És una oportunitat ober-
ta per canviar la forma de governar-nos al Principat
català i que les polítiques públiques de la Generalitat
de Catalunya donin resposta a les crisis acumulades:
climàtica, econòmica, sanitària, social i democràtica.
La ferida oberta per la criminalització de la llibertat
d’expressió, la dissidència i el dret a la protesta tornen
a posar a l’agenda el debat sobre el model d’ordre pú-
blic i la necessitat de control sobre la mala praxi po-
licial, d’una banda, i els límits de l’autonomisme, de
l'altra, posant altre cop a prova l’Estat amb la recla-
mació d’una Amnistia per acabar amb la repressió ideo-
lògica i la causa general contra l'independentisme i, en
definitiva, amb la urgència de canalitzar la resolució
del conflicte per mitjans polítics i no policials, jurídics
ni carceraris. Cal un nou ordre. I això no és una uto-
pia. La utopia és pensar que ens en sortirem seguint
fent les coses com fins ara.

És un moment difícil per a la majoria de la pobla-
ció, per al 99%. La suma de crisis acumulades ha em-
pitjorat la vida en conjunt, ha augmentat el patiment
físic, psíquic i emocional, les desigualtats, les situacions
de perill, les discriminacions i la precarització de la ma-
joria de vides, especialment les que interseccionen con-
dicions de vulnerabilitat. Ha deixat un difícil horitzó
per a les generacions joves i per a les persones que no
pertanyen a les classes i condicions hegemòniques. Ha
posat en evidència que les estructures de l’Estat de-
fensen sense escrúpols democràtics les oligarquies del
poder i el capital, governi qui governi, i que qualsevol
impugnació del règim del 78, via independentisme, re-
publicanisme o qüestionant  l’IBEX-35, és tractada com
a amenaça  terrorista, com a dissidència que cal per-
seguir. Gairebé el 40% d’atur juvenil; més del 43% d’u-
nitats convivencials amb problemes per accedir a l’ha-
bitatge; més de 320.000 persones tirades al carrer des
del 2008 només al Principat; el suïcidi com a segona
causa de mort entre la població juvenil; la bretxa i la
violència de gènere disparada; els serveis públics en
fallida; les cures de les persones dependents a càrrec
del voluntarisme, majoritàriament de les dones; i suma
i segueix. La resposta no pot ser reprimir amb con-
tundència les protestes i les alternatives, ni seguir en
el paradigma de rescatar el capitalisme, patriarcat i co-
lonialisme que ja s’ha demostrat fracassat. Tampoc se-
guir privatitzant i aprimant el sector públic. No hi ha
més temps per seguir esperant l’esperança.    

Dissabte passat, sota les xemeneies de La Cana-
denca al Poble-sec de Barcelona, exactament 102 anys
després de la vaga que va fer possible una de les prin-
cipals fites del moviment obrer (reduir la jornada la-
boral de 14 a 8 hores), i seguint les normes de prevenció

de la Covid-19, més de 200 entitats i desenes de per-
sones van conjurar-se per dir que quan l’ordre de les
coses és la injustícia, assolir un nou ordre és un deu-
re de pau. Per dir que hi ha pressa per activar aquest
nou ordre i rescatar les vides de la majoria, i que cal
aplicar les alternatives. Que hi són, i són factibles, per
molt que molestin l'establishment. Que, amb bones po-
lítiques públiques i una recuperació econòmica amb
fórmules ecosocials i feministes, es poden garantir els
drets i les condicions de vida dignes per a totes les per-
sones i per al planeta, repartir millor la riquesa i el ben-
estar amb criteris de sostenibilitat de les vides i del medi
ambient i no deixar ningú enrere. Això no agrada una
petita i poderosa minoria, que veu perillar els seus pri-
vilegis indecents, perquè amb un nou ordre just peri-
lla el seu monopoli sobre el lucratiu negoci de trinxar
les vides de la majoria. Per això alcen la veu quan es
trenca un vidre però callen quan es trinxen vides. És
el seu concepte d’ordre públic. Un ordre que no està
al servei dels drets humans de la majoria.

Mai serveix simplificar problemes complexos, i molt
menys binaritzar-los. Ja fa 30 anys que Nacions Uni-
des va conceptualitzar que calia transitar cap a la se-
guretat humana basada a preservar els drets i les lli-
bertats individuals, en contraposició al concepte clàs-
sic de la seguretat i la defensa dels Estats-nació i la seva
integritat territorial. Aquest concepte avança cap al mo-
del de seguretat comunitària, però no ha generat en-
cara alternatives clares del model policial per al con-
trol de l’ordre públic. Hi ha feina a fer, i el que és se-
gur és que la creixent militarització dels cossos policials
és tot el contrari de l’ordre a seguir. I acabo amb la fra-
se de Pere Casaldàliga: “Soc al·lèrgic a la violència, però
no hi ha violència més gran que la institucionalitzada”.   

per Dolors Sabater, cap de llista de CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

Nou ordre
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No hi ha evidència que
la vacuna d’Oxford i
AstraZeneca provoqui

trombosi. Alguns països van decidir
aturar-la per principi de precaució, no
perquè tinguessin la certesa que en
provoqui. Sabeu el que sabem del cert
que en provoca? La Covid: és una de les
complicacions habituals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ma germana treballa
de metge a Mallorca,
viu sola i no la veig des

de Nadal. No pot venir a casa ni anar
jo a vore-la ara que tindrà vacances,
però sí que es pot inundar l’illa d’ale-
manys. A vore si cap expert a la sala
m’ho explica ben a espaiet, que ho pu-
gue entendre.

@_MariaCliment

Una de les meves afi-
cions preferides és veu-
re com les persones que

Catalunya erigeix en algun moment a
la categoria d’herois perden comple-
tament l’oremus i acaben reduïdes a la
caricaturització d’elles mateixes, so-
brevivint a base dels elogis d’una ca-
pelleta de fans fidelíssims.

A la universitat hi havia
un professor de Perio-

disme que deia que quan
feies una notícia l’havia d’entendre “la
tieta de Cincinnati”. Ja em diràs com ex-
plicar-li a la tieta de Cincinnati el po-
llastre PP-Cs-PSOE a les comunitats
autònomes i les negociacions pel Par-
lament de manera breu i clara.

@adrisantaa@damesonpareras@gmnzgerard
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Clam a Mollet contra la sala de jocs 
a l’antiga discoteca Teatre1

2
Confirmat: els comuns i IUSF 
faran fora ERC del govern de Sant Fost

Mollet supera tots els esculls administratius
per a la construcció del Calderí

Mollet, primer municipi a posar en lloguer
social un pis a través de Reallotgem.cat

Desnonant tot i la pandèmia: 
256 llançaments el 2020

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.

Tribuna

L’article, publicat recent-
ment, Avaluant els efec-
tes de les estacions de-

puradores d’aigües residuals en
l’estat de qualitat ecològica en
una conca fluvial mediterrània
posa de manifest el paper dels sis-
temes de sanejament sobre l’estat
de qualitat dels sistemes fluvials
a la conca del Besòs. La imple-
mentació de la xarxa de col·lectors
i d’estacions depuradores d’aigü-
es residuals (EDAR) i els avenços
en els processos de tractament
han permès la millora de la qua-
litat ecològica de la conca del Be-
sòs en els darrers 20 anys, facili-
tant l’expansió d’espècies clau,
indicadores de qualitat i recupe-
ració. Així es desprèn de l’estudi
fet per l’investigador Antoni Mas
Ponce, en el marc del projecte Ob-
servatori RIVUS, des de l’ICTA-
UAB, conjuntament amb inves-
tigadors del CREAF i en col·la-
boració amb el Consorci Besòs
Tordera i la Fundació RIVUS.

El ràpid procés d’industrialit-
zació i d’urbanització succeït du-
rant les dècades de 1960 i 1970 va
donar lloc a una important alte-
ració de la qualitat de l’aigua i dels
cabals dels sistemes fluvials me-
diterranis. La manca de sistemes
de tractament a la majoria de les
ciutats de Catalunya va derivar en
l’abocament incontrolat d’aigües
residuals cap al medi ambient,
provocant nombrosos episodis
de contaminació. En concret, la
conca del Besòs va ser conside-
rada en aquest període com un
dels rius més contaminats d’Eu-
ropa a causa de les fortes pres-
sions antropogèniques. El 1995, el
Govern català aprovà el Pla de Sa-

per Josep Monràs, president de la Fundació RIVUS

nejament de Catalunya amb el
principal objectiu de reduir i eli-
minar els contaminants de la
majoria dels nostres sistemes
fluvials. Actualment, aquest pla,
del qual n’és responsable l’A-
gència Catalana de l’Aigua com
a ens competent en el cicle de
l'aigua i en matèria de saneja-
ment a Catalunya, inclou 527
EDAR. A la conca del Besòs hi
ha instal·lades 22 depurado-
res, 17 d’elles gestionades pel
Consorci Besòs Tordera, que do-
nen servei a uns 2 milions d’ha-
bitants i que han contribuït a la
millora general de la qualitat de
l’aigua i, en conseqüència, a la
biodiversitat associada als rius.
La millora de l’estat de qualitat
dels rius en les últimes dècades
és una evidència, tal com ho de-
mostra també, per exemple, el
fet que la llúdriga s’hagi establert
a les conques del Besòs i de la
Tordera i s’hagi constatat la
seva reproducció, amb un total
de fins a cinc grups familiars.
Però encara queda un gran re-
corregut per endavant que per-
meti assolir un estat òptim dels
entorns fluvials. Alhora, cal fer
front als reptes que planteja el
canvi global, com l’expansió
d’espècies exòtiques invasores
o, especialment, el canvi cli-
màtic i les seves conseqüències
sobre els recursos hídrics. Da-
vant d’aquest escenari és es-
sencial impulsar la recerca, pro-

moure programes de segui-
ment i d’educació ambiental, fo-
mentar la implicació ciutadana
i dur a terme accions de res-
tauració, conservació i protec-
ció d’espais singulars i d’interès.
En aquest sentit, el Pla Viu el Be-
sòs!, impulsat pel Consorci Be-
sòs Tordera i el Consorci del Be-
sòs amb el suport de diverses
administracions i plantejat com
un pla de recuperació ambien-
tal en una zona metropolitana,
promou la conservació de la
biodiversitat, la restauració d’e-
cosistemes, la conservació de
l’espai litoral i els recursos hí-
drics en una vuitantena de pro-
postes d’actuació al llarg de 72
quilòmetres de riu a la conca del
Besòs. Una altra oportunitat és
la que es planteja al Delta de la
Tordera, un espai transformat
arran de l’episodi del Gloria,
amb la formació d’una llacuna
litoral d’elevat valor per la bio-
diversitat, especialment per a les
aus, que cal protegir.

Els rius són històricament el
reflex de la nostra societat, unei-
xen pobles i persones i esdeve-
nen de manera inequívoca la re-
sultant d’aquesta interacció,
una font constant d’aprenen-
tatge sobre la qual cal posar la
mirada. I per fer-ho, hi treba-
llem cada dia des de la Funda-
ció RIVUS, per posar-hi una mi-
rada àmplia, fixada en el present
per dibuixar el millor futur.

Mirem els nostres rius

Els semàfors

El pas a nivell de Mollet-Sant Fost
ha quedat clausurat i l’única

solució que ha donat Renfe a les
persones amb diversitat

funcional per creuar la via és anar
fins a la següent parada

habilitada, canviar de via i agafar
un tren en sentit contrari.

pàgina 10Renfe

El popular il·lusionista torna a 
la Sala Polivalent de Montmeló
(equipament del qual és el

padrí) amb una doble sessió del
seu espectacle Una Nit amb el

Mag Lari. Les entrades per a 
les dues funcions, que es 

faran demà, estan esgotades. 
pàgina 16Mag Lari

El conjunt de Josep Maria Marsà
va sumar la desena victòria de 
la temporada a la lliga EBA 
en el derbi contra el CB

Granollers. A més, fa pocs dies 
el club ha conegut la nova data
en la qual jugarà la semifinal 
de la Lliga Catalana EBA.

pàgina 20 CB Mollet

A les xarxes

@324cat: Sánchez reconeix a Iglesias l’a-
portació com a vicepresident del govern el
dia que el líder de Podem ha dit que plega
per presentar-se a les eleccions de Madrid.

@gebelque: Els darrers dies s'han pres de-
cisions per motivacions polítiques espúries.
Això ha perjudicat la campanya de vacuna-
cions, debilitant la lluita contra la Covid.

#AvalAAstraZeneca

@albertpratviver: Borràs (JxCat), presi-
denta. Caula (ERC) i Granados (PSC), vice-
presidentes. Pedret (PSC), Cuevillas (JxCat),
Juvillà (CUP) i Wagensberg (ERC), secretaris.

#LaMesaDelParlament #IglesiasAMadrid
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Granollers

SANITAT4L’ampliació de l’Hos-
pital de Granollers estarà opera-
tiva la tardor-hivern d’aquest
any 2021. Així ho indica la docu-
mentació del contracte públic
que el Servei Català de la Salut va
fer públic l’11 de març. Les obres
tindran un cost de 32,5 milions
d’euros i l’empresa guanyadora
del concurs comptarà amb 30 set-
manes per dur-les a terme. Se-
gons indica el CatSalut, el termi-
ni per presentar ofertes acaba el
pròxim 5 d’abril i, per tant, les ob-
res podrien començar a principis
de maig. Així mateix, com ja va
avançar l’Ajuntament a mitjans
de febrer, l’ampliació de l’hospi-
tal es construirà a l’espai que ac-
tualment ocupa l’aparcament pú-
blic proper al centre de salut.

“El nou espai, d’uns 9.000
metres quadrats, allotjarà el ser-
vei d’urgències a la planta baixa,
amb 90 punts d’atenció”, han ex-
plicat des de CatSalut. Mentre
que a la primera planta hi haurà

“l’àrea de crítics, semicrítics i
d’hospitalització convencional,
amb una capacitat total màxima
de 40 llits”, a la segona, que encara
no està licitada, “s’abordarà l’am-
pliació quirúrgica”. El projecte
neix amb l’objectiu de  “no com-
prometre amb tanta rapidesa l’ac-
tivitat ordinària quan s’incre-
mentin els pacients de Covid-19”. 

D’altra banda, el CatSalut
també ha explicat que les obres
del nou centre de salut del carrer

de Girona avancen “a bon ritme
i està previst finalitzar el nou
CUAP a l’estiu”. “Aquest serà el
primer equipament a entrar en
funcionament; després serà el
torn de l’ASSIR territorial i dels
quiròfans de CMA i les consultes
especialitzades”, han detallat des
del servei de Salut. 

Aquest contracte públic tam-
bé inclou l’ampliació del Parc
Taulí de Sabadell, la qual costarà
16 milions d’euros.  

L’Hospital de Granollers se seguiran ampliant. Foto: Arxiu

Data fixada: l’ampliació de
l’hospital arribarà a finals d’any
» El nou espai, de 9.000 metres quadrats, costarà 32,5 milions d’euros 
» CatSalut afirma que les obres del CUAP acabaran l’estiu d’enguany

ERC critica la manca de diàleg
del PSC en l’execució del PAM

POLÍTICA4No tothom ha vist
amb bons ulls la gestió que l’al-
calde Josep Mayoral ha fet del
Pla d’Actuacions Municipal
(PAM). El projecte, una de les
pedres angulars dels socialistes
a Granollers que mobilitzarà 40
milions d’euros en inversions en-
tre 2019 i 2023, va ser presentat
en la seva revisió anual dijous 11
de març. Tot i que ERC va as-
sistir a la presentació, va la-
mentar en un comunicat que
“una vegada més l'equip de go-
vern presenti documents estra-
tègics tan rellevants directa-

ment al públic sense ni tan sols
discutir-los prèviament amb l’o-
posició, justament en un mo-
ment que ens ha obligat a tots i
totes a treballar de forma més
consensuada i participada”.

Entre les actuacions que es
duran a terme aquest any n’hi ha
de notables, com la cobertura de
les vies del tren al seu pas pels
carrers Agustí Vinyamata i Josep
Umbert, el desdoblament de
l’R3 entre Parets i la Garriga o
l’obertura del nou CUAP al car-
rer de Girona que està prevista
per a aquest estiu.

Damià Calvet valora amb nota
la naturalització del Congost

TERRITORI4El conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Damià Cal-
vet, va visitar el passat 11 de març
Granollers per valorar les ac-
tuacions per naturalitzar la lle-
ra del riu Congost. Així mateix,
Calvet va anunciar que la capi-
tal vallesana serà un dels muni-
cipis que es beneficiaran dels 1,1
milions d’euros que el departa-
ment de la Generalitat invertirà
en la restauració de rius i zones
humides. Així, la inversió de
Territori servirà per eliminar
els murs de formigó antics que
hi ha a la llera del riu i que im-

pedeixen la seva naturalització
definitiva.

En la visita, a la qual també
van ser presents l’alcalde Josep
Mayoral i Lluis Ridao, director
de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), el conseller Calvet va va-
lorar “l’històric d’actuacions fe-
tes per recuperar espais hidràu-
lics del país” i va posar com a ex-
emple les “actuacions liderades
per l’Ajuntament de Granollers
i treballades per l’ACA i el Con-
sorci el Besòs que han permès
arribar a un punt de naturalit-
zació del riu molt important”.

Emma Vilarasau, plat fort de
la primavera a l’Escena GrAn 
CULTURA4Un any sencer amb la
cultura a mig gas o fins i tot sen-
se cultura fa que les novetats de
primavera de l’Escena GrAn siguin
un reclam encara més gran per als
amants de l’art. 

Emma Vilarasau pujarà a l'es-
cenari del Teatre Auditori de Gra-
nollers el 14 de maig a les 20 ho-
res juntament amb l’actor Jordi
Bosch. La parella, una de les més
incombustibles de la dramatúrgia
catalana, representarà l’obra La

cabra, o qui és Sylvia?. En pa-
raules de la mateixa organització
de l’Escena GrAn, es tracta d’un es-
pectacle “on els protagonistes in-
terpreten una família nord-ame-
ricana perfecta, però tot s'ensor-
ra quan un dels dos descobreix un
secret que ho canviarà tot”. 

I aquesta només és una mos-
tra de tot el que vindrà: Santi Ro-
dríguez, Delafé, Dàmaris Gelabert
o Ivette Nadal se sumen a la pri-
mavera de l’Escena GrAn. 

Mayoral en la presentació del PAM. Foto: Ajuntament de Granollers

Vilarasau i Bosch. Foto: Escena grAn

Societat | La Fira Guia’t serà en format virtual
Entre el 22 i el 26 de març se celebrarà virtualment Guia’t, la fira d'orientació
acadèmica impulsada per la Xarxa TET (Transició Escola-Treball) del Vallès

Oriental i organitzada pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Granollers.
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Mollet

POLÍTICA4El Ple de Mollet es va
reunir d'urgència dimarts 16 de
març per aprovar definitivament
el pla del nou barri del Calderí.
Com sempre que es debat el futur
del terreny, va ser un Ple tens. 

El novembre l'executivitat de
l'obra quedava en suspens perquè
el departament de Territori de la
Generalitat va precisar a l'Ajun-
tament molletà informació tècni-
ca sobre el projecte. Després d’en-
viar aquesta documentació el fe-
brer, el consistori va obtenir la res-
posta positiva de la Generalitat di-
lluns 15 de març: ara tots els in-
formes estan en regla. En menys
de 15 hores, dimarts, es va con-
vocar el Ple per aprovar definiti-
vament el text refós del projecte.

Tot i que el Govern va voler
presentar la decisió com un mer
tràmit, el cert és que el Ple sig-
nificava un pas definitiu per al
desenvolupament del Calderí.
És per això que l’oposició no va
veure amb bons ulls la convoca-

tòria. Així, Marta Vilaret d'ERC
va considerar que un projecte
que genera “tanta controvèrsia
no és un tràmit”, mentre que
Marina Escribano de Mollet en
Comú anunciava que la seva
formació no descartava presen-
tar un recurs al projecte.

DEBAT SOBRE L’HABITATGE
Gran part del debat va centrar-se
en la necessitat d’habitatge públic
a Mollet i en l'augment d'aquests

immobles que suposarà el Calderí.
Tant el PSC com Podem, Cs i
Junts van defensar el projecte
en aquests termes. “Estar a favor
de l'habitatge protegit no vol dir
estar a favor del Calderí i esgotar
l'últim territori de Mollet edifica-
ble amb un barri sense comerç i
als afores”, responia Vilaret.  

Finalment, el pla va quedar
aprovat amb l'abstenció de Junts
per Catalunya i els vots contraris
de Mollet en Comú i d’ERC.

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

La Generalitat dona llum verda
a la construcció del Calderí

» L’oposició critica la urgència del consistori per aprovar el text refós
» Mollet en Comú no descarta presentar accions legals contra el pla

El primer immoble cooperatiu
de Mollet tindrà 14 habitatges 

URBANISME4La manca d’ha-
bitatge assequible és un dels
problemes més importants als
quals s’enfronta Mollet, una ciu-
tat on la mitjana del preu del llo-
guer supera els 650 euros men-
suals. En aquest sentit s’inscri-
uen les mesures que està prenent
el consistori en matèria d’habi-
tatge les darreres setmanes. 

Dimarts 16 de març l’Ajun-
tament, de la mà de la coopera-
tiva Sostre Cívic, va presentar la
primera promoció d’habitatges
cooperatius a la ciutat. L’edifici,
que tindrà 14 pisos d’entre 40 i

60 metres quadrats i dos grans
habitatges compartits, s’ubicarà
a l'antiga Casa dels Mestres.
Així mateix, el consistori ha ar-
ribat a un acord amb Sostre Cí-
vic pel qual pagarà 550.000 eu-
ros per la renovació de l’immo-
ble, en què viuran persones amb
“problemes d'emancipació”.

D’altra banda, divendres 12
de març l’Ajuntament informa-
va que Mollet s’ha convertit en
el primer municipi de Catalunya
a posar en lloguer social un pis
privat a través del programa
Reallotgem.cat.

No va ser un accident, 
sinó un homicidi imprudent
SUCCESSOS4Podria no ser un ac-
cident com en un primer moment
es va dir, sinó un homicidi im-
prudent. El 26 de febrer, un tre-
ballador de 59 anys de l’empresa
Ramcon –firma subcontractada
per l’Ajuntament de Mollet– va
morir en caure d’una alçada de sis
metres mentre netejava els vidres
de la nau de la brigada municipal.

La investigació dels Mossos
apunta que la mort ha de ser con-
siderada com un homicidi im-
prudent i inscriure’s com a delic-
te contra els treballadors. L’a-
testat policial explica que l’home

estava fent una activitat que no
entrava dins del seu contracte la-
boral i per a la qual no comptava
amb formació suficient. Per què
ho va fer? S’hi va veure obligat per
dues treballadores de rang supe-
rior i ell va acomplir la tasca per
por a perdre la feina.

Ara, el cas està en mans del
jutjat de Mollet, però ja hi ha ha-
gut reaccions polítiques davant
la notícia. ERC ha instat el go-
vern a “no mantenir-se al mar-
ge del procediment” i a “exigir
responsabilitats i sobretot de-
fensar els drets laborals”.

Renfe desferma les crítiques
pel tancament del pas a nivell
MOBILITAT4Des del mes de
març creuar les vies del tren pel
pas a nivell de l’estació de Mollet-
Sant Fost està prohibit per llei.
Segons ha explicat el portaveu de
Renfe, Antonio Carmona, les
persones amb mobilitat reduïda
o els cotxes de nadons no podran
utilitzar aquests passos, que que-
daran clausurats, encara que les
estacions no estiguin adapta-
des. Carmona afirma que aquests
usuaris han d’anar fins a la se-

güent parada i agafar un tren en
sentit contrari. 

Davant d’això, diverses asso-
ciacions de defensa de les perso-
nes amb diversitat funcional ja han
expressat el seu malestar i han de-
manat que es retiri la normativa.
Al mateix temps, l’Ajuntament
de Mollet, juntament amb el de
Sant Feliu de Llobregat i el de Mo-
lins de Rei, ha enviat una carta a
Renfe en què demana que es fa-
cin obres per adaptar les estacions.

Una vista de com serà el pati de l’immoble. Foto: Ajuntament de Mollet

Mollet-Sant Fost. Foto: Aj. de Mollet

Solidaritat | Com tenir cura de les persones grans
La Creu Roja del Vallès-Baix Vallès ha anunciat que oferirà a Mollet una 

formació per a cuidadors que tenen gent gran a càrrec seu. El curs versarà
sobre els problemes de mobilitat que podrien presentar aquestes persones.
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Parets

URBANISME4El referèndum
ciutadà sobre el futur del Sot d'en
Barriques era molt més que una
simple votació. Es podria ento-
mar com un plebiscit al nou go-
vern paretà sorgit de la moció de
censura a l'exalcalde Jordi Se-
guer. Finalment, ha triomfat atu-
rar la construcció d'un mur que
envoltés el parc tal com havia
projectat l'alcaldia republicana.

Així ho va explicar la tarda de
dimecres l'Ajuntament en una
roda de premsa que va tenir
lloc al mateix parc de la discòr-
dia. Un total de 1.722 persones
van participar en la votació i
d'aquestes, 1.165 (67%) van vo-
tar a favor que el parc es man-
tingui obert, mentre que 556
(32%) van votar pel tancament.

Cal recordar que mentre va
governar ERC amb Sumem Es-
querres, el PSC va arribar a re-
collir firmes perquè es tirés en-
rere la construcció del mur, però
un cop va tornar al poder va vo-
ler que fossin els majors de 18
anys del municipi els que deci-
dissin el futur del parc.

Per la seva banda, quan es va
conèixer que l'Ajuntament dei-
xava en mans de la ciutadania el
futur del Sot d'en Barriques,
ERC va preguntar quin preu su-
posaria rescindir el contracte
d'una obra ja començada. Segons
el partit, la decisió del nou go-
vern era “una clara demostració
que el 'Pacte del Cortijo' no res-
pon a cap acord programàtic
sinó a interessos ocults”. Ara
sabem que el consistori haurà

d'abonar el 6% del contracte de
118.800 euros sense IVA que
costava el projecte a l'empresa
constructora per l'incompliment
contractual.

ALTA PARTICIPACIÓ
L’alcalde Juzgado va assegurar
que les xifres de participació en la
votació havien estat de les més al-
tes en aquesta mena de processos.
En total, va votar un 11% de la po-
blació que tenia dret a fer-ho.

Garcia i Juzgado donant els resultats. Foto: Sílvia Ferran / Aj. de Parets

1.165 vots decideixen deixar
obert el Sot d’en Barriques

POLÍTICA4Tot i que era previ-
sible que ERC faria una oposició
dura a Parets després de la mo-
ció de censura, els republicans 
han decidit posar una marxa
més en la seva fiscalització del
govern del PSC i Sumem.

Aquest dimarts 16 de març,
la formació liderada per Jordi
Seguer va fer públic un comu-
nicat en el qual afirmava que ha-
via portat el govern de coalició
davant del Síndic de Greuges de
Catalunya. El motiu d’aquesta
decisió ve de lluny. El 8 de febrer,
l’executiu de Francesc Juzgado
denunciava l’anterior govern
per impagament de factures per
valor de quasi un milió d’euros.
Davant d’això, ERC va demanar
un informe sobre la situació
econòmica de l'Ajuntament per
mirar de demostrar que l’acu-
sació era falsa. Encara ara, el go-
vern no ha donat aquesta infor-
mació i, segons ERC, socialistes
i Sumem estan incomplint el
Reglament Orgànic Municipal
en superar el temps màxim d’en-
trega de documents. 

ERC duu la tensió
política fins al
Síndic de Greuges

La Policia Local
augmenta les
patrulles a peu

SEGURETAT4A bicicleta i a peu.
Segons informava l’Ajuntament
de Parets la primera setmana de
març, la policia local augmentarà
el patrullatge realitzat amb
aquests modes de mobilitat. L’ob-
jectiu és potenciar un model de
policia de proximitat i erradicar
els actes incívics i els robatoris. 
Casualment, la mateixa setma-
na, el 9 de març, els Mossos
d’Esquadra van detenir a l’Hos-
pitalet de Llobregat dos homes
com a presumptes autors d'un
robatori amb força a un domicili
de Parets. La policia els va de-
tectar quan intentaven amagar-
se dins del seu cotxe. 

Policia Local. Aj. de Parets

Ajuntament |Gemma García, nova regidora 
Gemma García és la nova regidora de Sumem Esquerres. Nascuda l’any 

1975, substitueix en el càrrec Luis Moreno, que el passat 28 de gener, un dia 
després de la moció de censura, va renunciar-hi per “motius personals”.
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Martorelles | Sant Fost

Cribratges massius a la planta
d’Amazon de Martorelles

SALUT4La multinacional Ama-
zon ha començat a fer cribratges
massius als seus treballadors
en les plantes que té a l’Estat es-
panyol. D’aquesta manera, tot-
hom que treballi a la planta que
l’empresa nord-americana té a
Martorelles tindrà la possibilitat
de fer-se, de forma periòdica, vo-
luntària i sense cap cost econò-
mic, testos PCR.

L’objectiu d’aquesta decisió,
segons han explicat responsables
mèdics del gegant del comerç

electrònic, és tenir la capacitat de
detectar casos positius i tallar les
cadenes de contagis, tant entre
companys de feina com també
fora de l’àmbit professional.

De fet, l’empresa ja ha im-
pulsat aquestes proves massi-
ves en una de les seves naus del
Prat de Llobregat (de les més
grans no només de Catalunya,
sinó del sud d’Europa) i farà el
mateix als centres en els quals
opera a la Gran Bretanya, Ir-
landa o els Estats Units.

La nau de la multinacional a Martorelles. Foto: Google Maps

Sant Fost |Testos a l’Institut Alba del Vallès
El Departament de Salut ha fet, aquest setmana, un cribratge massiu a
l’Institut Alba del Vallès de Sant Fost després de detectar-hi un brot de

la soca britànica. Es van arribar a confinar 174 persones de set grups.

SANT FOST4Sant Fost deixarà
de tenir un alcalde d’ERC i pas-
sarà a ser governat per una co-
alició d’Independents Units per
Sant Fost (IUSF) i En Comú
Podem. Així ho anunciaven di-
lluns els comuns en un comuni-
cat. Tot i que el cap de llista dels
liles, Albert Bastida, en la cam-
panya dels comicis del 2019 va
assenyalar que es presentava
per trencar amb el mandat de
Montserrat Sanmartí (IUSF),
ara s’apropa al partit municipa-
lista del qual havia renegat. 

“Ens vam presentar per tren-
car tants anys de govern d’IUSF i,
per aquest motiu, vam formar
un govern alternatiu que pogués
materialitzar aquest canvi”, deta-
llava la formació en el seu comu-
nicat. “Malauradament, ens vam
equivocar quan vam donar la
nostra confiança a l’actual alcalde,
una confiança que li vam retirar en
veure que la línia política i les de-
cisions que prenia s’allunyaven del
projecte que Sant Fost En Comú
Podem volia per al nostre poble i
que es prioritzaven interessos

personals, o de partit, per sobre
dels col·lectius”, afegia. D’aques-
ta manera, i segons apuntava la
formació, la seva assemblea va de-
cidir el passat dissabte 13 de març
per unanimitat unir-se a IUSF i fer
caure el govern de Miquel. 

SENSE RETRETS
Per la seva banda, i malgrat la
decepció davant del moviment
dels seus antics socis de govern,
l’alcalde Miquel no ha volgut
fer retrets als comuns. En lloc
d’això, dijous 18 de març el
d’ERC afirmava que “la moció a

mitja legislatura no aporta res de
bo als veïns i veïnes de Sant Fost”.
Miquel es referia als projectes
engegats durant el seu curt man-
dat i que ara podrien quedar pa-
rats. “La reforma de l’entorn del
Pavelló 1, la recollida selectiva
porta a porta o la pacificació dels
entorns escolars”, posava com a
exemples l’encara alcalde, que ha
passat la majoria del seu temps
de mandat gestionant la crisi de
la Covid-19. 

Amb tot, el pròxim dimarts
30 de març tindrà lloc el Ple que
investirà el nou govern.

El Ple investirà el nou govern el pròxim 30 de març. Foto: Arxiu

Sant Fost tornarà a mans d’IUSF
amb el suport dels comuns
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Montmeló | Montornès

El Mag Lari ‘omplirà’ la Sala
Polivalent en una doble sessió
MONTMELÓ4Totes les entrades
que s’havien posat a la venda
(per 12 euros) per a les dues ses-
sions de l’espectacle del Mag
Lari s’han venut. Demà, el padrí
de la Sala Polivalent tornarà a
Montmeló per posar sobre l’es-
cenari Una Nit amb el Mag
Lari, un dels showsmés cèlebres
de les seves gairebé tres dècades
de carrera, en el qual barreja hu-
mor i números de màgia, una
manera de fer que ha convertit
en el seu segell personal.

La primera funció serà a dos
quarts de cinc de la tarda, men-
tre que la segona arrencarà al
punt de les set i Lari ha tornat a
aconseguir ‘omplir’ la Poliva-
lent... que haurà d’adaptar-se a
les mesures de seguretat de pre-
venció del coronavirus, amb un
aforament limitat i reduït.

Aquest de doble sessió no és
un format desconegut per a Lari,
que ja ha actuat per partida do-
ble a la vila, com per exemple
amb Dolce vita l’any 2014. 

SUCCESSOS4A principis d’a-
quest mes, la Policia Local de
Montornès i els Mossos assegu-
raven que havien “millorat la co-
ordinació i el treball conjunt en
operatius en els quals participin
agents dels respectius dos cos-
sos”, però l’episodi d’una bara-
lla multitudinària diumenge pas-
sat, que va acabar amb dos apu-
nyalaments, ha fet que el govern
municipal i els dos cossos poli-
cials hagin decidit anar un pas
més enllà.

De fet, representants de l’A-
juntament, Policia Local i Mos-

sos van trobar-se dilluns passat
per valorar els fets i van acordar
la posada en marxa d’un pla
operatiu de seguretat. Igual-
ment, els cossos de seguretat

han iniciat una investigació per
identificar tots els implicats en
la baralla, saber en quin grau
van participar-hi i portar-los a
la justícia.

L’INICI, UN PARTIT DE FUTBOL
Segons informa El Caso, els dos
grups de persones que es van ba-
rallar (un del poble i l’altre de Ca-
novelles) havien coincidit el matí
de diumenge en un partit de fut-
bol. Hores després van insultar-

se fent servir perfils de dife-
rents xarxes socials i, en última
instància, van quedar a l’avin-
guda d’Ernest Lluch de Mon-
tornès per barallar-se.

En els vídeos que es poden
trobar a les xarxes socials i dels
quals s’han fet ressò diferents
mitjans es veu que a la baralla hi
van participar un centenar de
persones i que va ser necessària
la intervenció de les policies lo-
cals de Montmeló i Vilanova.

La trobada entre l'alcalde Montero i responsables policials. Foto: Aj. de Montornès

Montornès repensa la seguretat
després dels apunyalaments

Una imatge promocional de l’il·lusionista. Foto: Mag Lari

Montornès | El Sueldazo de l’ONCE deixa 240.000 euros
El quiosc de l’ONCE de la plaça de la Font va vendre una butlleta del sorteig 

El Sueldazo premiat amb 240.000 euros. La rifa en la qual es va donar aquest
gran premi econòmic a un veí va ser la de dissabte de la setmana passada.

La investigació per 
la baralla amb dos
apunyalats de
diumenge continua
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La Llagosta | Santa Perpètua

L’Escola Bressol l’Espiga 
no oferirà places el curs que ve
SANTA PERPÈTUA4La baixada
de la natalitat ha estat la causa
que ha portat l’Ajuntament de
Santa Perpètua a no oferir noves
places per a l’Escola Bressol
Municipal l’Espiga de cara al
curs escolar 2021-22.

El regidor d'Educació, Pere
García, lamenta haver de pren-
dre aquesta decisió, que assegura
que “no ha estat fàcil”, però ar-
gumenta que la baixada de la na-
talitat i el cost del servei han
comportat la mesura. Igual-
ment, García assegura que es co-
brirà la totalitat de la demanda

de places públiques d’infants
que tinguin entre 0 i 3 anys
amb places en els altres dos
centres bressol municipals, Can
Folguera i Els Pins.

García també explica que en
el curs escolar que està en mar-
xa s’estan fent servir menys de la
meitat de les aules de l’Espiga
(quatre de 10) i considera que
suposaria “un cost inassumi-
ble” seguir oferint places a par-
tir del setembre. Així, els 21
alumnes que en aquest curs són
a l’Espiga hauran de triar entre
els altres dos centres del poble.

URBANISME4Nova victòria als
tribunals. Ahir al matí, l’Ajun-
tament de la Llagosta anuncia-
va que el Tribunal Suprem li ha
donat la raó en el cas Valentine
i ha obligat el govern municipal
de Montcada i Reixac a revisar
les llicències atorgades a Can Mi-
lans, la zona on està l’empresa i
que és la que separa els dos ter-
mes municipals.

Concretament, el Suprem ha
rebutjat el recurs de cassació que
el consistori montcadenc havia
presentat a principis de l’any
passat contra una sentència an-
terior del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
sobre el mateix assumpte, que

també s’havia resolt favorable-
ment a la Llagosta.

El procés judicial va comen-
çar fa uns anys, quan una sen-
tència ferma va declarar nul tot
el planejament urbanístic apro-
vat per l’Ajuntament de Mont-
cada per fer possible el trasllat de
Valentine a Can Milans. Abans
de decidir portar el cas a la jus-
tícia, des del govern municipal
de la Llagosta van emplaçar els
seus homòlegs de Montcada a

revisar d’ofici totes les llicències
concedides en aquest sector. La
negativa dels montcadencs va fer
que el cas arribés als tribunals.

Entre altres raons, la Llagos-
ta va impugnar el Pla General Me-
tropolità que volien impulsar des
de Montcada perquè s’oposava
que el sector que ocupa l’empre-
sa passés a ser sòl industrial i dei-
xés de ser zona verda.

L’empresa és en un punt on limiten Montcada i la Llagosta. Foto: Google Maps

El Suprem dona la raó a la
Llagosta en el cas Valentine

Una imatge de l’equipament. Foto: Aj. de Santa Perpètua

La Llagosta no volia
que Can Milans passés
a ser sòl industrial i
deixés de ser zona verda

La Llagosta | Concurs de cartells
Des de dilluns està obert el concurs per dissenyar el cartell de 

la Festa Major, que enguany s’hauria de poder celebrar. La data 
límit per presentar propostes i dissenys és el 29 d’abril.
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MOBILITAT4A finals de la set-
mana passada, la Generalitat
va aprovar definitivament el Pla
Específic de Mobilitat del Vallès
(PEMV), incloent-hi les al·le-
gacions que havia presentat l’as-
sociació Àmbit B30.

Tant seu president, l’alcalde
de Mollet, Josep Monràs, com el
responsable del Grup de Treball,
Xavier Fonollosa, han remarcat
la importància d’impulsar “una
mobilitat eficient i sostenible”.

Les al·legacions
d’Àmbit B30, al
Pla de Mobilitat

OCUPACIÓ4Els sectors del me-
tall, la logística associada i l’au-
tomoció són els més castigats per
la pandèmia. Aquesta és una de
les conclusions a les quals arri-
ba l’Estudi de l’impacte de la Co-
vid-19 als sectors del metall, lo-
gístic i afins al Vallès Oriental,
que es va presentar dimarts pas-
sat i que ha elaborat l’empresa
Societat i Empresa, per encàrrec
del Consell Comarcal i la Taula
Vallès Oriental Avança (TVOA).

Metall, logística 
i automoció, molt
castigats pel virus

COMERÇ4Evita fraus en les
compres per internet. Aquest és
el lema i la declaració d’inten-
cions del Dia Mundial del Con-
sumidor, celebrat el passat dia
15, i al qual es va sumar l’Ajun-
tament de les Franqueses.

El consistori va publicar re-
comanacions que cal seguir a
l’hora de comprar online, una op-
ció habitual i ara, per la pandè-
mia, en molts casos obligatòria.

Les Franqueses
se suma al Dia 
del Consumidor

LA GARRIGA4A principis d’a-
questa setmana, l’Ajuntament
de la Garriga va anunciar que im-
pulsa tres nous cursos de forma-
ció professionalitzadora a través
del Servei Local d’Ocupació.

Es tracta d’un curs de mani-
pulació d’aliments (que es podrà
fer de forma virtual), un curs de
formació de conducció de car-
retons (semipresencial) i un curs
de formació d’operaris de nete-
ja industrial.

Nous cursos 
del Servei Local
d’Ocupació

CANOVELLES4El portal web
del Centre d’Interpretació de
Canovelles ha estrenat un nou
espai didàctic sobre la història i
el patrimoni del poble.

Entre altres, ofereix recursos
per al professorat, fitxes i mate-
rial adaptats als alumnes, i visi-
tes virtuals a la Domus d’Olivet
i a l’església de Sant Fèlix. Tot el
material s’ha treballat amb el
grup de recerca de Didàctica del
Patrimoni de la UB.

Estrenen un espai
virtual sobre la
història de la vila

LLIÇÀ D’AMUNT4La setmana
passada, la Brigada municipal
d’obres va finalitzar les obres d’a-
dequació d’un terreny situat al
barri de Sant Joan per convertir-
lo en un aparcament públic.

A aquest espai, de 640 me-
tres quadrats, s’hi podrà accedir
pel número 8 del carrer de Sant
Joan. L’Ajuntament té la titula-
ritat de la parcel·la per un any,
prorrogable a més.

En marxa el nou
aparcament
públic a Sant Joan

SOCIETAT4La població d’ori-
gen estranger que viu al Vallès
Oriental va passar de les 36.285
a les 38.088 persones durant
l’any passat. L’Observatori-Cen-
tre d’Estudis del Consell Co-
marcal va publicar aquesta xifra
a finals de la setmana passada,
assegurant que aquesta realitat
de la comarca, on l’augment
anual és del 7,72%, és força si-
milar a la del conjunt de Catalu-
nya, que al final dels 12 mesos del
2020 va presentar una crescuda
del 8,73%. A l’àrea metropolita-

na, en canvi, aquest creixement
va ser lleugerament superior,
superant el 10%.

D’aquesta manera, a finals del
2020 gairebé un de cada deu re-
sidents a la comarca (el 9,4%) era
estranger, percentatge inferior

tant al de l’àmbit metropolità (si-
tuat en un 15,8%) com al del to-
tal de Catalunya (16,2%).

Per nacionalitats, segons les
dades publicades per l’Observa-
tori, al Vallès Oriental hi ha un
major nombre de marroquins, se-
negalesos i romanesos. L’any an-
terior, les persones d’aquests tres
països també eren al ‘podi’ de ve-
ïns de la comarca. En 20 muni-
cipis de la comarca hi ha marro-

quins al padró, mentre que la se-
gona nacionalitat més present
en pobles és la italiana, en vuit.

Si es mira per continents,
gairebé el 40% dels estrangers
que viuen al Vallès són africans,
més del 21% procedeixen de l’A-
mèrica del Sud, el 18,5% d’estats
de la Unió Europea, prop del 9%
d’Àsia i Oceania, gairebé el 7%
són del centre o Nord Amèrica i
el 5,3% de la resta d’Europa.

La població estrangera a la comarca augmenta. Foto: Aj. de Granollers

L’arribada d’estrangers al Vallès
manté la tendència a l’alça

Petit repunt de positius
a l’Hospital de Granollers

CORONAVIRUS4Un dels tres
hospitals de la comarca, el de
Granollers, ha anunciat aquesta
setmana que està afrontant un
petit repunt de casos positius de
coronavirus de pacients que
tracta a les seves instal·lacions.

A la capital, abans-d’ahir, hi
havia 36 ingressats, quatre més
que dimecres de la setmana pas-
sada. D’aquests, 18 estaven a la
zona de cures intensives, mentre
que l’anterior xifra era de 14.

Pel que fa a Mollet, tot i que
dies enrere es temia una situació
similar, finalment abans-d’ahir
la Fundació Sanitària de la ca-
pital baixvallesana van anun-
ciar una estabilització dels casos,
amb 31 ingressats, cinc pacients
menys que fa set dies.

Per últim, en les darreres
dades facilitades per Sant Celo-
ni, l’hospital assegura estar trac-
tant cinc pacients, el mateix
nombre que la setmana passada.L’Hospital de Granollers. Foto: Arxiu

Ocupació | Comença el procés de negociació amb Bosch
Ahir va començar el període de negociacions entre el comitè d’empresa de la planta 

de Bosch a Lliçà d’Amunt i els representants de la companyia. L’últim ens que 
ha donat suport als treballadors és el Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental.

Marroc, Senegal i
Romania són els tres
països d’origen de la
majoria dels estrangers
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“Estic molt tranquil, era una de-
cisió que estava presa d’abans.
Tot i això, no esperava rebre tan-
tes mostres d’afecte en els darrers
dies”. Són paraules del capità
del Balonmano Granollers, Marc
Garcia, a Línia Vallès sis dies des-
prés d’anunciar que es retira a fi-
nals d’aquesta temporada.

El primera línia barceloní,
que va estar acompanyat pel
president del club, Josep Puja-
das, i l’actual regidor d’Esports de
Granollers, el seu excompany
Álvaro Ferrer, va dir durant la
roda de premsa de divendres
passat que després de quatre
anys compaginant feina a KH-7
i la seva carrera d’esportista el seu
cap “ha dit prou”.

Els partits que falten fins que
s’acabi el curs 2020-21, doncs, se-

ran de comiat. “Espero que aviat
pugui entrar gent al Palau d’Es-
ports, no té cap sentit estar cons-
tantment jugant a pistes amb
públic i que nosaltres no tinguem
la nostra afició al costat”, la-
menta Garcia, que diu que l’ob-
jectiu d’aquesta temporada ha de
ser tornar a Europa, d’on guarda
el seu millor record, amb la Final
Four de Nantes l’any 2016.

El seu futur podria estar lligat
a l’handbol, però en cap cas des
d’una banqueta. “No m’agrada i
estic segur que no ho faria bé. En

canvi, sí que em veig als despat-
xos o treballant amb la base”, con-
clou el capità del BMG. 

CAMÍ CAP AL TÍTOL DEFINIT
Pel que fa a l’actualitat del sènior
femení, les de Robert Cuesta ja
saben que el camí cap al títol co-
mençarà dissabte de la setmana
que ve a Valladolid, contra l’Au-
la Cultural. Les granollerines co-
mencen aquesta fase en la terce-
ra posició, amb set punts, quatre
menys que el Bera Bera basc i dos
menys que el Gran Canaria.

El capità, durant la roda de premsa de divendres passat. Foto: BMG

Garcia: “No esperava rebre
tantes mostres d’afecte”

» El capità del BM Granollers va anunciar la seva retirada fa set dies
» El sènior femení començarà el camí cap al títol la setmana que ve

La comarca, escenari de 
la sisena etapa de la Volta

CICLISME4La Volta a Catalu-
nya, el gran clàssic del ciclisme de
casa nostra, tornarà a celebrar-se
des de dilluns que ve, després
d’haver-se cancel·lat el 2020 per
culpa del coronavirus. I un dels
escenaris de la ronda serà el Va-
llès Oriental, concretament du-
rant la sisena etapa, la del dis-
sabte de la setmana que ve.

Palau Solità i Plegamans, Lli-
çà de Vall, Parets, Granollers,
Cardedeu, la Roca, Sant Celoni i
el Circuit de Montmeló seran els
punts de la comarca pels quals
passarà el pilot. Aquesta etapa, de

194 quilòmetres, portarà els ci-
clistes des de Tarragona fins a
Mataró i serà la penúltima de la
Volta, que s’acabarà l’endemà
amb una etapa amb la sortida i la
meta a Barcelona.

CARTELL DE LUXE
L’edició d’enguany, la número
100 de la història, presenta un
cartell de luxe amb alguns dels
noms més destacat del pilot in-
ternacional. Peter Sagan, Ale-
jandro Valverde, Richard Cara-
paz, Chris Froome i Marc Soler,
entre altres, lluitaran pel triomf.

10 de 10 per al CB Mollet, que
guanya el derbi a Granollers

BÀSQUET4El Club Bàsquet Mo-
llet manté la seva ratxa imma-
culada gràcies a la victòria en el
derbi de dissabte passat contra el
CB Granollers (49-67). 

Els de Josep Maria Marsà,
que només han de jugar dos
partits més en la primera fase de
l’EBA, saben ja que jugaran per
pujar a LEB Plata i també han
conegut recentment les noves
dates de la Lliga Catalana: la
semifinal contra la UE Mataró
serà dissabte 24 d’abril, mentre
que la final, on espera el CB Ro-
ser de Barcelona, també es jugarà

a la capital del Maresme, en
aquest cas el dia 2 de maig.

Abans, però, hauran de jugar
demà, en el darrer partit abans
de les vacances de Setmana San-
ta. El CBM rebrà el segon per la
cua, l’Almozara, a dos quarts de
set de la tarda. Els granollerins,
per la seva banda, rebran el CB
Quart també demà a un quart de
set de la tarda. 

L’únic vallesà que no com-
petirà pròximament és el CB
Lliçà d’Amunt, que diumenge
passat va patir una clara derro-
ta a Mataró (92-66).

Concòrdia i Caldes enceten la
segona fase de la temporada
FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia i el CN Caldes comencen,
aquest cap de setmana, la sego-
na fase de la temporada de futbol
sala, el tram que decidirà quins
equips lluiten per pujar a la Pri-
mera Divisió.

Les llagostenques, que van
guanyar el Mataró per tancar la
primera fase com a campiones de
grup, jugaran el seu primer par-
tit a casa contra el Sala 10 Zara-
goza, mentre que el conjunt de

Caldes tindrà una estrena molt
més complicada, rebent al Bu-
garai un dels grans favorits a
l’ascens, el Joventut d’Elx, un
dels dos equips invictes fins ara
i que va tancar el primer tram del
curs amb 15 triomfs i un empat.

En aquesta segona fase, les
vallesanes només jugaran contra
els quatre millors del subgrup 2B
de la categoria. Els altres dos ri-
vals són el les Corts UBAE de
Barcelona i el Feme Castellón.

L’edició de l’any passat es va suspendre. Foto: Volta a Catalunya

Foto: Instagram (@c.dconcordia)

Futbol | Partidàs a la vista: l’EC Granollers visita Riudarenes
Una oportunitat magnífica per refer-se de la derrota contra el Sant Andreu. L’EC 

Granollers jugarà, diumenge al migdia, a Riudarenes contra el Girona B. Un triomf
deixaria gairebé enllestida la tercera posició al final del primer tram de la temporada.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

| 20

Esports



21 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 19 de març del 2021



| 22

Viu en línia

La companyia La Calòrica debuta al
TNC amb De què parlem mentre no par-
lem de tota aquesta merda. La peça, es-
crita per Joan Yago i dirigida per Israel
Solà, posa el focus en el canvi climàtic i
recorda, amb certa desesperació, que el
temps s’esgota i que no estem fent res
per revertir la situació.
A la sala petita del TNC. 

Teatre

De què parlem mentre...
La Calòrica

Martí Galan –el nom real de Galgo Len-
to– acaba d’estrenar el seu primer àlbum,
Dies i dies (Luup Records, 2021). El jove
cantautor i productor terrassenc presenta
en aquest treball vuit cançons en cata-
là que recorden al pop metafísic de
Ferran Palau i El Petit de Cal Eril. Entre ge-
ner i febrer ja va estrenar els singles 130
metres i Simple realitat perduda.

Música

Tres ancians viuen als boscos del Quebec,
allunyats de tot. Mentre un incendi cre-
ma la regió on viuen, una jove fotògra-
fa els trobarà al seu amagatall i una dona
de més de vuitanta anys apareixerà a les
seves vides per sacsejar-les. Una pel·lícula
dolça sobre la tercera edat, inspirada en
la novel·la homònima de Jocelyne Sau-
cier, que arriba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Y llovieron pájaros
Louise Archambault

Dies i dies
Galgo Lento

Empremta femenina
El vestíbul de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull, des d’a-
quest mes i fins al 31 de maig, l’exposició ‘L’empremta de
les dones artistes a la Barcelona de postguerra’. Es tracta
d’un recull de petits catàlegs creat per donar “visibilitat a
l’activitat artística de les dones que van exposar a Barcelo-
na del 1939 al 1952”, diuen des del museu. La mostra es va
inaugurar en el marc dels actes del Dia Internacional de la
Dona i es pot visitar de forma presencial a la biblioteca o
virtualment al web del museu, en ambdós casos de franc.

María del Pilar Peña (Gavà, 1973), a qui tot-
hom coneix com a Candela Peña, es va co-

mençar a formar com a actriu a l’escola Nancy
Tuñón de Barcelona. La decisió de dedicar-se
al món de la interpretació va ser tot un encert:
està en actiu des dels anys 90 i té tres premis
Goya (dos a millor actriu de repartiment per

Te doy mis ojos i Una pistola en cada mano i un
com a protagonista per Princesas). Aquest any
tornava a estar nominada al Goya per La boda
de Rosa, una de les pel·lícules més nominades
de l’edició, però no se’l va endur. Tot i això, la

gavanenca es troba en un moment molt dolç.
L’èxit de la seva última pel·lícula se suma al de
la sèrie Hierro i, a més, a la bona rebuda que

tenen les aparicions de l’actriu com a col·labo-
radora del programa televisiu La resistencia,

presentat per David Broncano.

C A N D E L A  P E Ñ AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera d’actriu
Va començar el 1994 i actualment té tres premis Goya

Famosos

Triomfar més enllà del cinema
És col·laboradora de ‘La Resistència’ i sorprèn pel seu humor

Li surten fans de sota les pedres
Pels seus papers a sèries i pel·lícules i per la seva gràcia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Com podem desmuntar les eines amb
què han tancat els nostres cossos i re-
clamar col·lectivament la capacitat de go-
vernar-los?”. L’activista i escriptora femi-
nista Silvia Federici s’ho pregunta a Més
enllà de la perifèria de la pell. Repensem,
refem i reivindiquem el cos en el capitalisme
contemporani (Tigre de paper), un assaig
traduït al català per Marta Pera.

Llibres

Més enllà de la perifèria de la pell
Silvia Federici
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| Persona 5
Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ens trasllada a unes

vacances d’estiu que es veuran alterades per successos estranys.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESCOLTA ACTIVA

Cal observar-la, interpretar-la i tenir molt
en compte el seu significat

RESPECTE

COMUNICACIÓ NO VERBAL

SENSE JUTJAR

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

i BENESTAR

“Facultat de comprendre les emocions i els sentiments
externs per un procés d’identificació amb l’objecte,
grup o individu amb què hom es relaciona”. Així defi-

neix el DIEC la paraula ‘empatia’. És, en definitiva, la capacitat de
posar-se en la pell dels altres. Aquest concepte s’ha posat de
moda darrerament, sobretot arran de la pandèmia, però con-
vindria que estigués de moda també posar-la en pràctica. 
Per fer-nos una idea del valor que ha pres l’empatia en l’últim

any en tots els àmbits, també en el laboral, ens podem fixar en
una enquesta del CEMS, Aliança Global d’Escoles de Negocis, de
la qual s’ha fet ressò la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Preguntats per les qualitats d’un bon lideratge, el 43% dels més
de 1.700 enquestats han esmentat l’empatia, mentre que, en les
enquestes d’abans de la pandèmia, aquesta xifra era del 38%.
Tot i que l’empatia es comença a desenvolupar de petits,

sempre es pot millorar. Des de la UOC, la doctora en Psicologia
Clara Selva ofereix consells per ser més empàtics: “Escoltar acti-
vament, interessar-nos pels altres, observar i interpretar la comu-
nicació no verbal, comunicar-nos respectuosament i no jutjar”. 

L’empatia està de moda

És molt important parar atenció a allò que ens 
explica l’altra persona i mostrar interès real 

Les claus

En tots els contextos és imprescindible que la comunicació 
sigui respectuosa i inclogui comprensió per les dues parts

El respecte té molt a veure amb evitar prejudicis i altres
idees preconcebudes: en resum, no hem de jutjar
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