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La punta de la punta de l'iceberg.
Quan Alícia Rodríguez parla de la
violència racista, deixa ben clar que
les agressions d'aquest tipus re-
gistrades al Vallès Oriental són ín-
fimes en comparació amb les
agressions reals que cada dia es
produeixen. Això explica el poc vo-
lum de denúncies que SOS Ra-
cisme, organització de la qual Ro-
dríguez és integrant, rep a la co-
marca. “Actualment hi ha 10 ca-
sos que s'estan gestionant des del
col·lectiu”, detalla. Això explica
també el malestar entre les per-
sones racialitzades i la celebració,
el passat 21 de març, del dia in-
ternacional de l’Eliminació de la
Discriminació Racial.

Si tenim en compte que al
Vallès hi ha 38.088 persones nou-
vingudes que representen el 9,4%
de la població de la comarca,
sembla inimaginable que només
hi hagi 10 casos denunciats. Se-
gons explica Rodríguez, són molt
pocs els que denuncien agres-
sions racistes “perquè quan algú va
a SOS Racisme és que ha esgotat
quasi totes les vies de denúncia”.
“Són quasi activistes”, afegeix. En
la majoria de casos es tracta de
persones que tenen papers i que
donada la seva situació de regu-
larització poden plantejar-se en-
gegar una lluita contra els agres-
sors. “Només el 5% de les denún-
cies que rebem són de persones
que estan en situació irregular,
perquè són les més vulnerables i
les que tenen més por de denun-
ciar”, assevera Rodríguez.

VIOLÈNCIES
Al Vallès Oriental, els exemples re-
collits per SOS Racisme ens donen
una idea de com és la violència que
pateix una part important de la po-

blació a la comarca. “Estem por-
tant el cas d'un home que va de-
nunciar una actuació abusiva del
personal de seguretat privat al
tren”, diu Rodríguez. Les actua-
cions desproporcionades als trans-
ports públics són freqüents i a Ca-
talunya, segons l’organització, re-
presenten el 8% de les denúncies.

L'entitat porta també el cas
d'un noi que va denunciar l'ac-
tuació de la Policia Nacional el
2019 quan uns agents van iden-
tificar-lo “bàsicament pel seu co-
lor de pell”. Resulta preocupant
que a tot el país aquests tipus de
situacions representin per a SOS
Racisme el 23% dels casos que
l'entitat registra. Només ho su-
peren les agressions entre parti-
culars (27%). Durant la pandèmia
aquest tipus de fets han quedat
molt invisibilitzats –com diu l’en-
titat, infradenunciats–perquè si
un veí n’insulta a un altre pel seu

color de pell, per exemple, no hi
ha gent al carrer que ho pugui
corroborar. “Al Vallès Oriental
duem dos casos d’aquest tipus”,
diu Rodríguez per afegir que són
agressions que acostumen a ser
molt greus perquè “algú s'animi
a denunciar-les”.

La llista d’actes violents no
acaba aquí. Lamentablement les
escoles no estan immunitzades al
racisme. “Són freqüents insults de
companys de classe així com els
professors que no en fan cas”, de-
nuncia SOS Racisme. Al Vallès es
compten dues denúncies d’aquest
tipus. En aquest sentit, el 2017,
l'entitat relatava un cas encara més
colpidor. Una dona magrebina
va ser increpada en un parc infantil
a Granollers després que el seu fill
de set anys es discutís amb un al-
tre nen. El pare del segon infant va
intentar agredir la dona mentre un
altre home deia: “Deixa aquests

moros, estan ensalvatgits perquè
ha acabat el Ramadà. Aneu-vos-
en al vostre país, moros de merda”.

RACISME I HABITATGE
Amb tot, si hi ha una casuística
que es repeteix al Vallès és la que
té a veure amb les agressions
racistes en el món de l’habitatge.
Mollet Acull és una organització
que actualment està centrada a
aconseguir que tota persona del
municipi pugui empadronar-se.
“L'Ajuntament nega el padró a les
persones nouvingudes”, denun-
cia l'integrant de l'organització,
Carles Penya. 

Fa un any l'entitat va dur a ter-
me una forta campanya per frenar
el que era “una clara vulneració de
drets”, i tot i que ha aconseguit que
les persones puguin anar als ser-
veis socials a empadronar-se, se-
gueixen tenint problemes. “La
majoria de sol·licituds d'empa-

dronament són negatives”, diu
Penya. “És un clar exemple de ra-
cisme institucional”. Són les ma-
teixes administracions qui negu-
en els drets més bàsics de les per-
sones nouvingudes.

El problema és greu i per això
Mollet Acull ha convocat una tro-
bada el 28 de març a la qual les
persones amb problemes per em-
padronar-se poden acostar-se per
relatar els seus casos.

No és l'únic periple que les per-
sones migrades o racialitzades
han de viure per accedir a una casa
digna. “A Canovelles portem el cas
d’una dona a qui, tot i tenir tots els
papers en regla, no li volen llogar
un pis perquè porta mocador”, re-
lata Rodríguez. Aquestes situa-
cions també són denunciades per
Mollet Acull: “Si tens un nom o un
color de pell determinats et diuen
que el pis ja ha estat llogat quan
això és fals”, sentencia Penya.

El racismeque no es veu
» L’entitat SOS Racisme gestiona actualment 10 casos de violència racista al Vallès Oriental
» A la comarca són freqüents els casos d’agressions en l’àmbit del lloguer i l’empadronament

Una noia porta una pancarta en una manifestació contra el racisme a Catalunya. Foto: Gerard Vilà/ACN

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Les societats són desiguals, les van crear
elits per “canalitzar” la majoria. Les seves
normes van impedir el més bàsic per no
deixar pensar. Es van enginyar el millor ar-

gument: el Suprem. Les cúpules eclesiàstiques van
donar la mà a legisladors i rics, formant l’equip do-
minant en tots els racons de la Terra. A sobre, van
descobrir la culpa, aquest invent tan poc generós,
com canta Andrés Calamaro. Si una cosa dolenta
passava, no era per atzar sinó perquè es feia ma-
lament. Així va aparèixer el pecat, transferir la cul-
pa a l’impotent. El pes de la veu era infinitament
just. La justícia i els tribunals eren una invenció de
gents complicades que embullaven, sempre, les co-
ses dels pobres; el silenci, llavors, era el més pru-
dent en un temps sense escrúpols que enterrava se-
gles amb la seva visió doctrinal.

En les darreres èpoques s’han invertit els ter-
mes: ara, el que ens passa és culpa dels altres. No
obstant això, el truc del poder no està desarmat, tot
i la responsabilitat de polítics, rics o policies, se-
gueixen condemnats a l’infern els immigrants, els

infidels, el feminisme, i moltes altres persones, ve-
lles, joves, petites.

Vivim en contaminació, les idees són víctimes,
i quan ens fem conscients d’aquesta condició,
l’esperança és l’opció que ens allibera de l’absurd.
Camus escrivia: “l’absurd és el pecat”, aquest es-
forç per la inutilitat.

Necessitem detectar les injustícies, tenir sentit de
la vergonya; “tenir vergonya és una revolució”, va opi-
nar Marx. Malgrat tot, les autoritats se saben adap-
tar als temps, cada vegada es mouen millor en el se-
cretisme. Avortament-eutanàsia-vacunes... Segueixen
els mateixos anant a països llunyans pagant els ser-
veis, a la resta ens toca esperar les lleis i, mentrestant,

uns entren i altres surten de la presó, no tot pot ser
discutit. El vell sintagma es manté: les escombraries
de la riquesa la mengen els països pobres, augmen-
ta el rebut de la llum.

La jerarquia catòlica mai va expressar desacord –
nihil obstat– als qui mataven per la gràcia de Déu. Ho
van fer amb els religiosos rebels, rojos, socials o amb
els penedits (han vist Retorn al Paradís, de Mark Rob-
son?). “És increïble la crueltat humana”, ha comen-
tat el Papa Francesc. El sacerdot Giordano Bruno va
ser cremat viu en proposar que la humanitat no era
el centre de l’univers.

Caldria denunciar l’església per tot el mal que ens
ha fet. Un insolent bolxevic, Anatoli Lunacharski,
fiscal de la Revolució Russa, va asseure Déu a la ban-
queta dels acusats per crims contra la humanitat. En-
cara que la defensa va al·legar trastorns psíquics, va
ser condemnat.

Una cosa que fa la mort és que destaqui més la
vida, l’afany per conviure. Aquell bolxevic va ser no-
menat ambaixador a l’Espanya de la II República.
Potser un altre argument dels colpistes del 36.

Necessitem detectar injustícies,
tenir sentit de la vergonya, que

Marx deia que era una revolució

per Francesc Reina

La vergonya
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Una jove influencermotorista ha resultat ser un home de
cinquanta anys. Ha passat al Japó, on un usuari de Twitter

ha estat dos anys enganyant milers de seguidors gràcies a
l’aplicació FaceApp, que li canviava completament la cara.

El carrer Federico García Lorca ara es diu Calvo Sotelo i la
plaça del Progreso, plaça 19 de juliol. Ha passat a

Oviedo, on l’alcalde ha decidit recuperar el nomenclàtor
del 2016, que es mantenia des del franquisme. 

“Cómo cagar en el monte”. Així es diu la nova campanya de
l’associació Tierras de Iranzu, que compta amb el suport

de la conselleria de Medi Ambient del govern de Navarra. Es
tracta d’una guia per saber com fer caca a la muntanya. 

Ensopegar davant d’algú fa vergonya sempre. Però si ets
el president dels Estats Units, tothom està observant (i

gravant) com puges a l’Air Force One i ensopegues tres
cops seguits... potser és una mica pitjor. Pobre Joe Biden.

LA FOTOAina Martí / ACN
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Amazon aterra a Mollet: 
s’instal·larà a l’antiga Bacardi1

2
La passió turca d’Albert Medall: 
de Granollers a Istanbul

El Mag Lari ‘omplirà’ la Sala Polivalent 
de Montmeló en una doble sessió

Renfe desferma les crítiques pel tancament
del pas a nivell de Mollet-Sant Fost

Concòrdia i Caldes enceten 
la segona fase de la temporada

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

@PauVinyals: Penso que la baixa presèn-
cia de cinema català en català és alarmant.
Si nosaltres no fem cinema en català, qui
ho farà?   

@marcpuigperez: Quan es convoca la
mani de l’ANC per fer pressing a Junts per-
què se sumi a l’acord entre ERC i la CUP?
Ai, no...

#PacteERCiCUP

@324cat: El repunt de contagis aigualeix
les previsions de menys restriccions per
Setmana Santa: “L’obertura de restaurants
a la nit haurà d’esperar”.

#SetmanaSanta #PremisGaudí

Els semàfors

El jaciment va poder reobrir
diumenge passat després de
cinc mesos amb les seves
instal·lacions tancades. Les
visites guiades, a partir d’ara,
es faran en grups bombolla i 
el nou horari d’obertura serà
d’11 del matí a 2 del migdia.

pàgina 16Mons Observans

L’espera ha estat llarga, però
demà haurà valgut la pena. En 
el partit que el sènior masculí
del club jugarà contra el Cangas,
un màxim de 1.000 aficionats
podran ser a les graderies del
Palau d’Esports per veure el seu
equip en directe un altre cop. 

pàgina 20BM Granollers

La productora paretana Anna
Moragriega va ser una de les

guardonades als Premis Gaudí. El
jurat va reconèixer la seva feina
amb el director Jordi Boquet en
el curtmetratge Ni oblit ni perdó,
que tracta sobre l’assassinat 
a Burjassot de Guillem Agulló.

pàgina 12Anna Moragriega
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Safata d’entrada

“Som moltes les perso-
nes que patim discri-
minació pel simple fet

de ser com som. I no vull que
els meus fills hagin de patir ni
la meitat del que he patit jo”.
Aquestes paraules les deia la di-
putada d’Esquerra Republicana
Najat Driouech durant la tra-
mitació de la llei d’Igualtat de
tracte i no-discriminació al Par-
lament de Catalunya el passat
mes de desembre. 

La promotora d’aquesta llei
va ser la consellera Dolors Bas-
sa, que va decaure en ser em-
presonada per l’1 d'Octubre i l’a-
plicació del 155. Tres anys des-
prés, aquesta llei tan necessària
ha vist la llum en ser aprovada
per unanimitat. 

Les causes de les discrimi-
nacions són diverses: la raça, el
gènere i l’orientació sexual, les
creences religioses, la llengua,
l’origen nacional o ètnic, les
opinions polítiques i les disca-
pacitats físiques o psíquiques
en són un exemple.

A nivell institucional la llei
actual d’estrangeria és una de
les discriminacions més fla-
grants, ja que condemna mol-
tes persones migrades a viure
en la invisibilitat administrati-
va, que és la porta a la margi-
nació social.

En la vida quotidiana hi ha
formes més subtils, però tam-
bé més freqüents de discrimi-
nació, com ara les diferències en
la contractació en el món labo-
ral i les dificultats a l’hora de llo-
gar un habitatge pel sol fet de
ser una persona migrada en
són  una petita mostra.

Una llei necessària
per Joan Tuset i Assía Cherdal (ERC Canovelles)

Majoritàriament les  dis-
criminacions segueixen te-
nint rostre de dona. Aquesta
llei ha de ser una eina útil per
revertir les discriminacions
de gènere que encara persis-
teixen. 

L’ascens de l’extrema
dreta amb el seu discurs
masclista, homòfob, racista
i xenòfob, com s’ha visualit-
zat en les darreres eleccions
al Parlament de Catalunya,
fa més necessària que mai
aquesta llei.

L’objectiu de la nova llei és
que sigui una eina per lluitar
contra la discriminació per
motius racials, orientació se-
xual, religiosos o de convicció
o per qualsevol altra condició
social o personal.

El text de la llei contem-
pla mesures per eliminar,
prevenir, detectar, protegir,
atendre, sancionar i reparar
les discriminacions comeses
al nostre país. És un instru-
ment complementari a la ju-
risdicció penal relativa als
delictes d’odi.

La llei, que obliga totes les
institucions, incorpora me-
sures com la mediació per re-
soldre els conflictes o la for-
mació i el treball comunita-
ri com a mesures alternatives
i reparadores per a la víctima.

La llei atorga també un
rol fonamental al món local

en la seva implantació, ja
que els ajuntaments podran
demanar la delegació de la
potestat sancionadora i la
capacitat de desplegar me-
sures de detecció i prevenció.
En aquest sentit, el grup mu-
nicipal d’Esquerra va pre-
sentar ahir una moció al ple
municipal per declarar Ca-
novelles municipi antifeixis-
ta i en favor de la convivèn-
cia i la diversitat, on en una
de les resolucions l’Ajunta-
ment es compromet a des-
envolupar en tot el que afec-
ti les seves competències la
llei 29/2020 com un dels
instruments per erradicar
les conductes discriminatò-
ries que atempten contra la
dignitat de les persones. 

Vivim cada vegada en una
societat  més diversa en la que
les diferents expressions de la
manera de viure i de pensar es
multipliquen i que, sens dub-
te, definiran la societat cata-
lana de les properes genera-
cions. La diversitat ens apor-
ta riquesa en tots els sentits i
cal que sigui defensada da-
vant els discursos d’odi i d’ex-
clusió que fa l’extrema dreta
i que en els últims temps van
en augment.

Benvinguda sigui aquesta
llei pionera i transversal  per
reforçar la defensa dels drets
humans a Catalunya. 
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Granollers

TRADICIÓ4Un any més, els gra-
nollerins es quedaran sense una
de les festes més emblemàtiques
de la ciutat. Segons ha informat
l'Ajuntament, “amb motiu del
context de la pandèmia de la Co-
vid-19, s'ha decidit suspendre la
Fira i Festes de l'Ascensió 2021”.

Tot i que el consistori no n'ha-
via detallat el programa, la setan-
tena edició de la fira, que s'havia de
celebrar entre el 13 i el 16 de maig,
ja s’havia anunciat a la pàgina
web de l'esdeveniment. Amb tot,
l’alcalde Josep Mayoral ja havia ad-
vertit que seria una festa anòma-
la donades les circumstàncies. 

Ara, després de confirmar la
cancel·lació, el consistori ha in-
format que “es treballa en una
proposta d'activitats entre el 14 i
el 16 de maig amb l'objectiu de po-
sar en valor la importància que té
aquest esdeveniment per a la ciu-
tat, tant des del punt de vista eco-
nòmic com cultural”.

En declaracions radiofòni-

ques, Mayoral ha explicat que
“les xifres de la pandèmia són les
que són i no estem en una situa-
ció en la qual es pot garantir que
el mes de maig ens podem reunir
al voltant del Parc Firal i al voltant
de les festes de l'Ascensió”. Així,
l'alcalde assenyala que “el més
prudent és no organitzar la festa
enguany i en tot cas, i d'acord amb
els grups municipals, el millor és
oferir una programació molt es-

pecífica i molt concentrada que
s’anirà desenvolupant en les set-
manes vinents”. Cal recordar que
per la festa hi passen entre 60.000
i 80.000 persones.

I si per una banda s'ha deci-
dit cancel·lar l'Ascensió, per l'al-
tra banda el Sant Jordi a Grano-
llers segueix sent una incògnita.
El mateix alcalde ha afirmat que
la festivitat s'adaptarà a allò que
digui el Procicat.

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

Suspenen la Fira de l’Ascensió
per segon any consecutiu

» Les activitats alternatives a l’esdeveniment no s’han anunciat 
» Mayoral afirma que per Sant Jordi Granollers s’adaptarà al Procicat

La PAH ocupa una oficina 
del Banc Santander

SOCIETAT4Pels volts de les 11
del matí de dilluns 22 de març,
l’oficina del Banc Santander de
la plaça Josep Maluquer i Sal-
vador va rebre una visita ines-
perada. Una vintena d’integrants
de la PAH de Granollers van ocu-
par la sucursal bancària per de-
manar “la suspensió del desno-
nament de la Rabia i el Mo-
hammed” programat per al 26
de març. El seu desnonament es
produeix en mig de l’estat d’a-
larma. Dijous, la plataforma es
va concentrar davant l’Ajunta-
ment per exigir a les institu-

cions que oferissin un lloguer so-
cial per a la família. 

Segons han explicat els mem-
bres del col·lectiu, la Rabia i el Mo-
hammed, una parella de 60 anys,
han pagat la hipoteca del seu pis
durant molt temps. “Ara no poden
fer-ho i el Banc Santander els vol
fer fora de casa seva”, expliquen.
A més, afegeixen que el banc ha in-
complert la llei 24/2015 i, per
tant, hauria de ser sancionat, i ins-
ten el PSC a utilitzar la seva influ-
ència per demanar al govern cen-
tral que aprovi una llei que eviti si-
tuacions com la del matrimoni.  

De Granollers a Girona: 75 km
de canonades que cal canviar
SUBMINISTRES4El trajecte que
hi ha entre Granollers i Girona i
quasi dues vegades més del que
hi ha entre la capital vallesana i
Vic. Aquesta és la distància de ca-
nonades d'aigua, 75 kilòmetres,
que caldrà renovar a la ciutat, se-
gons un informe que l'Ajunta-
ment va encarregar a l'empresa
PWACS i que el diari El 9 Nouha
fet públic.

El motiu pel qual cal fer el
canvi és el material de les cano-
nades. Tot i que el fibrociment no
presenta cap risc per a la salut, és
menys resistent que el polietilè i

són nombrosos els ajuntaments
d’arreu que substitueixen un
material per l'altre. En el mateix
informe que l'Ajuntament va en-
carregar amb motiu de la fi del
contracte de 50 anys que la ciu-
tat va signar amb Sorea, s'hi in-
dica que els 75 kilòmetres afec-
tats representen més del 40% de
tota de la xarxa d'aigua grano-
llerina; 185 quilòmetres.

Per últim, el document calcula
que la renovació de totes aques-
tes canonades suposaria una in-
versió de 21 milions d'euros per
part del consistori de Granollers.

Granollers anuncia una llar
per a persones en risc social

OBRES4En un moment de cri-
si sanitària i econòmica com
l’actual, projectes com l’impulsat
per l’Ajuntament de Granollers
són més necessaris que mai. El
consistori ha anunciat l’apro-
vació per part de la Junta de Go-
vern local d’un projecte executiu
d'habitatge d'allotjament tem-
poral per a persones amb elevat
risc social. L’immoble s’ubicarà
al passeig Francesc Fàbregas
cantonada carretera del Masnou. 

El projecte consistirà a re-
alitzar “obres de rehabilitació
d'un edifici unifamiliar aïllat”
als afores de la zona sud de la ca-
pital del Vallès. Segons ha expli-
cat el mateix consistori, “el nou
edifici serà gestionat per Serveis
Socials de l'Ajuntament de Gra-
nollers”. L’equipament té com a
voluntat “completar la xarxa de
pisos de suport social existents a
la ciutat” i tindrà un cost estimat
de 453.977 euros, IVA inclòs.

Un moment de la protesta dins del Banc Santander. Foto: PAH de Granollers

Entorns de l’habitatge. Foto: Ajuntament

Successos |Trobat el violí de Corrado Bolsi
La Guàrdia Urbana va recuperar el 23 de març el violí de gran valor que
un home havia robat a Corrado Bolsi, director de l’Orquestra de Cambra

de Granollers, al tren. L’instrument va ser fabricat l’any 1829 a París.
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Mollet

“La Marta s’hauria sentit 
molt orgullosa”

SOCIETAT4Han transcorregut
sis anys del tràgic accident del
vol de Germanwings als Alps
francesos en què va morir la
molletana Marta López. La com-
panyia Lufthansa, empresa ma-
triu de Germanwings, va atorgar
100.000 euros a les famílies de
cada víctima. La família de la
Marta va voler que aquests di-
ners servissin per a quelcom
més que fer oblidar la ferida i per
aquest motiu es van posar en
contacte amb l’Ajuntament de la
capital baixvallesana i van deci-
dir utilitzar el fons per a víctimes

per dur a terme un projecte que
revertirà en la millora de Mollet. 

Es tractarà de rehabilitar l’e-
difici situat a l’avinguda Jaume
I, 32, on actualment hi ha la seu
de MolletHub. “Creiem que ha
estat l’opció més encertada i
amb la qual la Marta s’hauria
sentit molt orgullosa, ja que la
seva vinculació amb Mollet sem-
pre ha tingut a veure amb pro-
jectes cívics, culturals o d’em-
prenedoria”, explicava Lourdes
Bonet, amiga de la família, des-
prés de la presentació del pro-
jecte el passat 22 de març.  

Monràs pressiona per trobar
alternatives als passos a nivell
MOBILITAT4Bona voluntat, cli-
ma cordial, entesa, però cap
acord en ferm en relació amb els
problemes per creuar les vies
de l’estació de Mollet-Sant Fost
per a les persones amb diversitat
funcional després del tancament
dels passos a nivell. Així va ser la
reunió que l’alcalde de Mollet, Jo-
sep Monràs, juntament amb l’al-
calde de Molins de Rei i l’alcal-
dessa de Sant Feliu de Llobregat,
va mantenir amb Mayte Castillo,

directora de Rodalies de Catalu-
nya. Mentre Monràs va demanar
que s'agilitzessin els canvis per
garantir el pas segur, Castillo va
explicar que traslladaria el ma-
lestar a ADIF, empresa corres-
ponsable del servei. 

Així mateix, les tres alcaldies
van enviar el 19 de març una car-
ta a la mateixa ADIF demanant al-
ternatives a la prohibició dels
passos a nivell. De moment, no hi
ha cap canvi en l’horitzó. 

L’Ajuntament i els familiars de Marta López treballaran junts. Foto: Aj. de Mollet

Mollet-Sant Fost. Foto: Aj. de Mollet

EMPRESES4Amazon obrirà dos
nous centres logístics a Catalu-
nya. Segons ha avançat TV3, un
s'ubicarà a l'antiga fàbrica Ba-
cardi de Mollet i l'altre al Logis
Empordà, a l’Alt Empordà. En
aquest segon espai, de fet, ja
s'hauria firmat l'adquisició d'uns
terrenys de 85.000 metres qua-
drats –amb possibilitat de doblar
espai– per construir-hi un ma-
crocentre, que també servirà
per proveir França. I és que, se-
gons TV3, la multinacional està
trobant problemes per instal·lar-
se a l'estat francès. 

A finals de febrer, el diari eco-
nòmic EjePrime ja va avançar
que el fons d'inversió Eurofund
i el grup Logistics Capital Part-
ners ultimaven la compra d'uns
terrenys del Logis per ubicar-hi
el centre d'Amazon. Amb tot, la
multinacional està establint a Ca-
talunya gran part de la seva
base d'operacions a nivell euro-
peu davant les dificultats que té
per fer-ho a França. 

En el cas molletà, els terrenys
de l'antiga fàbrica Bacardi són
propietat de la inversora immo-
biliària britànica Segro, que el

2018 va decidir invertir a la ciu-
tat adquirint els 40.000 metres
quadrats que ocupava Bacardi
al polígon de Can Magarola. L’em-
presa deia aleshores que pretenia
adequar l’espai per instal·lar-hi un
gran centre de distribució logística
i urbana i l’Ajuntament ho cele-
brava, assegurant que això gene-
raria ocupació i oportunitats. 

Segro, que és líder a Europa
en gestió, promoció i desenvo-
lupament d’actius logístics i in-
dustrials, també és propietària
dels terrenys que Amazon ja
ocupa a Martorelles. 

Amazon aterra a Mollet

Amazon s’instal·larà als terrenys de l’antiga fàbrica Bacardi. Foto: Arxiu

LABORAL4Què hi ha darrere de
la mort d'en Julián? El treballador
de 59 anys de Ramcon va caure
mentre netejava els vidres de l'e-
difici de la brigada municipal el
passat 26 de febrer. Semblava un
accident fins que els Mossos van
determinar que podia ser un ho-
micidi imprudent causat per dues
supervisores de l'empresa que
van obligar el treballador a dur a
terme una tasca per a la qual no es-
tava preparat. 

“Ell era peó i no especialista”,
explica Bea Tortora, presidenta del
comitè d'empresa de Ramcon,
companyia subcontractada per
l'Ajuntament de Mollet per a la ne-
teja d'instal·lacions. En Julián te-
nia por de perdre la feina després
que li haguessin posat dues san-
cions. “Una per discutir amb una
companya i l'altra per deixar-se
dues gotetes de no res en un vidre”,
diu Tortora. “Sabia que a la tercera
sanció l'acomiadarien”, afegeix.

Segons detalla la treballadora

del comitè d'empresa, aquesta
mort és la punta de l'iceberg d'un
seguit de tensions entre treballa-
dors, supervisors i la mateixa em-
presa Ramcon. “Des de 2015 que
tenim problemes amb les super-
visores i, quan el contracte de l'A-
juntament va passar a mans de
Ramcon a l'abril, els problemes van
augmentar”, relata. Tortora afegeix
que en només un mes des de l'ar-
ribada de la nova empresa sub-
contractada “es van posar cinc
sancions”. A tot això cal sumar-hi

els conflictes amb la direcció de
l’empresa. “Vam haver de suar per
tenir mascaretes i encara no tenim
sabates adequades ni jaquetes”,
afirma la treballadora.

EN PEU DE GUERRA
El comitè d'empresa es va mani-
festar dijous davant de l'Ajunta-
ment per reclamar mesures que
protegeixin els treballadors i la
seva seguretat. “També és un
acte en memòria del nostre com-
pany Julián”, va afirmar Tortora. 

Concentració davant de l’Ajuntament en memòria d’en Julián. Foto: CGT

La mort d’en Julián evidencia 
les tensions dins de Ramcon

» Els treballadors recorden que el conflicte amb supervisió ve de lluny
» El comitè d’empresa es manifesta davant de l’Ajuntament de Mollet 

La justícia falla contra Monràs
en el cas d’injúries d’Al Huda

JUSTÍCIA4“Delinqüent”, “men-
tider i violador de drets fona-
mentals dels musulmans” o “pit-
jor que els nazis”. Aquests són al-
guns dels qualificatius que Ahmed
Balghouch, portaveu de l'asso-
ciació d'Al Huda, va proferir con-
tra l'alcalde Josep Monràs a tra-
vés de Facebook. Són també els in-
sults que Monràs va portar davant
de la justícia amb la intenció que
l'integrant del col·lectiu islàmic fos
condemnat per un delicte d'injú-
ries. Amb tot, l'alcalde no se n'ha
sortit, i el jutjat de Granollers ha
determinat que no hi ha delicte. 

“L'investigat va proferir ex-
pressions contra el senyor Mon-
ràs que poden considerar-se do-
loroses, molestes i de mal gust”,
explica el redactat del jutge. No
obstant això, en aquest cas la
sentència determina que existeix
un “bé jurídic superior” que és “la
llibertat d'expressió”.

Lluny d'acabar-se el conflicte
que fa 8 anys que dura, en saber
la sentència, Balghouch ha consi-
derat que Monràs ha “fracassat
miserablement” en resoldre el
conflicte que enfronta l'Ajunta-
ment amb Al Huda.

Urbanisme | Aprovat definitivament el pla del Calderí
Les anades i vingudes jurídiques han acabat. Després de rebre llum verda 

per part de la Generalitat, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Ajuntament va
aprovar el 19 de març el Pla General al sector del Calderí per fer-hi un nou barri.
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Parets

Tot llest per a la remodelació 
de la plaça d’Espanya

OBRES4La remodelació de la
plaça d’Espanya de Parets, que tin-
drà un preu de 455.075 euros, co-
mençarà el pròxim 6 d’abril. Així
ho ha anunciat el consistori pare-
tà en un comunicat en el qual ha
afegit que les obres tindran una
durada de 14 setmanes. El preu
suposa una important rebaixa
del preu inicial pressupostat, situat
en 531.320 euros. Tecnofirmes
serà l’encarregada de l’obra.

Actualment, ja han començat
els treballs previs per poder tirar
endavant la remodelació. El pro-
jecte sorgeix d’un procés partici-

patiu que va implicar la ciutada-
na paretana.

“Els objectius generals de la
remodelació són construir una
plaça més verda i accessible”, ha
explicat l’Ajuntament. “En aquest
sentit, les obres han de servir per
recuperar un espai de descans i
de lleure i crear punts de troba-
da entre els veïns i les veïnes”, ha
detallat. Així, la reforma plante-
ja integrar la plaça a l’eix cívic de
l’avinguda d’Espanya, suprimir
les barreres arquitectòniques i,
d’aquesta manera, fer que la pla-
ça quedi a un sol nivell. 

Una projecció de la remodelació de la plaça d’Espanya. Foto: Aj. de Parets

CULTURA4De treball final de
grau de l'Escola Superior de Ci-
nema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC) a millor curtmetratge gu-
ardonat als Premis Gaudí, la gala
reina del cinema català. Això és el
que la cinta titulada Ni oblit, ni
perdó, on hi ha participat una jove
productora paretana, Anna Mo-
riagrega, ha aconseguit. Tota una
proesa digna de pel·lícula. 

“Estic molt contenta pel reco-
neixement”, explicava la jove en
una entrevista a la ràdio munici-
pal de Parets l’endemà de guany-
ar el premi. “Esperem poder fer
més projeccions presencials, que
és el que més ens ha costat fer du-
rant aquest temps”, afegia per re-
marcar les dificultats que actual-
ment hi ha en el món del cinema.

Ni oblit ni perdó tracta sobre
la família de Guillem Agulló, un
noi de Burjassot, al País Valencià,
que l'any 1993 va ser apunyalat i
assassinat per un grup neonazi. El
film de 21 minuts de durada re-
lata com intenta superar la mort,
anys després, la germana d'Agu-
lló. Des del 1993, la família del

jove mort ha rebut el constant as-
setjament de l'extrema dreta va-
lenciana. Cartes anònimes en
què els deien “rojos, os vamos a
matar” o trucades de neonazis in-
sultant la mateixa germana han
estat freqüents. És per això que el
curtmetratge dirigit per Jordi
Boquet busca, en paraules del di-
rector, “fer un homenatge a les
víctimes de la violència feixista
contemporània”.

La cinta, que es pot veure a la
plataforma Filmin sota subscrip-
ció, de ben segur no serà l’últim
metratge de Boquet i Moragriega.
“Estem treballant en nous pro-
jectes, potser un curt seria el més
immediat, però a llarg termini
volem fer una pel·lícula”, deia la
paretana. “És difícil fer cinema en
català, però hi ha gent preparada
per fer-lo. Ara cal un públic que hi
estigui acostumat”, sentenciava. 

Anna Moragriega i Jordi Boquet, als Premis Gaudí. Foto: Aj. de Parets

Parets es fa sentir als Gaudí 
amb el curt  ‘Ni oblit ni perdó’

Política | Rellancen les Regidories de Barri
Cada barri tindrà el seu propi regidor. Aquest és el projecte que el govern 
de Francesc Juzgado ha rellançat. Segons l’Ajuntament, es vol “escoltar la 

ciutadania i donar resposta a les seves necessitats de manera personalitzada”. 
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Martorelles | Sant Fost

Suspès el Casal de Setmana
Santa de Martorelles

LLEURE4Divendres passat l’A-
juntament de Martorelles va
anunciar que ha decidit sus-
pendre el Casal de Setmana San-
ta, una activitat que s’organitzava
de forma periòdica fins a l’any
passat, i que s’havia de fer la set-
mana que ve. El consistori vol
evitar que es barregin nens i
nenes de diferents bombolles
de convivència.

Marc Candela, que a banda
de l’alcaldia també és el res-
ponsable d'Educació i Infàn-
cia, va explicar que “estem en un

moment d’augment de casos
de Covid en aquest final de se-
gon trimestre i cal frenar els
contagis del nostre entorn de
cara a començar l’últim tri-
mestre del curs”.

Tot i això, el govern munici-
pal convida les famílies que ne-
cessitin aquest tipus de servei per
conciliar amb la seva feina a
apuntar els infants a les activitats
que els clubs on juguen o les es-
coles en les quals estudien pu-
guin organitzar durant aquests
dies d’aturada acadèmica.

RECONEIXEMENT4Aquest mes
es compleix un any d’ençà de
l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus i, en el cas de Sant
Fost, dissabte passat van com-
plir-se 365 dies d’ençà de la for-
mació del primer grup de vo-
luntàries que van començar a co-
sir mascaretes per repartir-les
entre els veïns.

La vida ens ha canviat de for-
ma radical des de mitjans de
març del 2020 i per reivindicar
la tasca de tots aquests volunta-
ris i honrar la memòria de totes
les persones que han perdut la

vida per la Covid-19, se celebra-
rà un acte d’homenatge demà a
les 12 del migdia al parc de Can
Coromines, on es prendran to-

tes les mesures sanitàries ne-
cessàries pel context actual.

EL MILLOR DE CADASCÚ
I és que les primeres setmanes i
els primers mesos de la pandè-
mia van ser molt durs, tant psi-
cològicament com en altres sen-
tits, però la situació viscuda va
fer que veïns, entitats i empreses
donessin el millor d’ells matei-
xos. Així, durant les primeres

quatre setmanes de confina-
ment la xarxa de voluntaris va
cosir més de 20.000 mascaretes
i 200 bates per al personal sa-
nitari del Centre d’Atenció Pri-
mària de la vila.

Aquesta xarxa va fer encàr-
recs a la gent gran, donar mate-
rial de protecció, fer esterilitza-
cions i fins i tot oferir menjar als
agents de la Policia Local i als vo-
luntaris de Protecció Civil.

L’acte es farà al parc de Can Coromines. Foto: Google Maps

Sant Fost homenatja demà
voluntaris i víctimes de la Covid

Es vol evitar que es barregin bombolles de convivència. Foto: Aj. de Martorelles

Urbanisme | Acaben les obres a Can Magarola
Les obres d’accés al polígon de Can Magarola ja han acabat. Els 

treballs han consistit en la creació d’un carril bici, el canvi del sistema
d’il·luminació i la reparació de les voreres del carrer FW Sertüner.

20.000
mascaretes i més de
200 bates es van cosir
durant el primer mes
del confinament
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Montmeló | Montornès

Mons Observans reobre
després de cinc mesos

PATRIMONI4Diumenge passat,
després d’estar tancat des de
principis de novembre, va re-
obrir el jaciment Mons Obser-
vans i es van poder fer les pri-
meres visites guiades, en grups
reduïts, entre les 11 del matí i les
dues del migdia.

De fet, el funcionament d’a-
questa primera jornada, en
grups bombolla, seguirà vigent
en totes les visites guiades que es
faran pròximament. Caldrà re-
servar cita prèvia al portal web
del jaciment, www.monsobser-

vans.cat. Que l’espai pugui con-
tinuar obrint en les pròximes set-
manes està condicionat a l’evo-
lució de la situació pandèmica.

NOU RECONEIXEMENT
Coincidint amb la reobertura,
s’ha conegut que el jaciment ha
rebut la qualificació “A” en la
prova pilot del programa d’ava-
luació d’impacte social de la re-
cerca, un reconeixement que
només han rebut cinc dels 38 es-
pais de Catalunya que van pre-
sentar la seva candidatura.

LLEURE4Leticia Dolera, Clara
Peya, els Brodas Bros... Mon-
tornès està a punt d’arrencar una
primavera intensa des del punt
de vista cultural, amb música,
teatre i dansa. Totes aquestes
propostes, que començaran
demà, no s’acabaran fins a prin-
cipis del mes de juliol.

L’actriu barcelonina Leticia
Dolera serà l’encarregada de
donar el tret de sortida a aques-
ta programació amb el monòleg
Les coses excepcionals, una co-

mèdia entranyable, vitalista, sor-
prenent i lluminosa de Duncan
Macmillan, sobre les coses que
fan que valgui la pena viure.
Aquest espectacle, que servirà
per celebrar el Dia Internacional
del Teatre, es posarà sobre l’es-

cenari del Teatre Margarida Xir-
gu demà a les set de la tarda.

Aquesta serà l’única propos-
ta fins després de Setmana San-
ta. Després de les vacances, la
programació cultural tornarà el
10 d’abril amb un concert de la
santjustenca Clara Peya, que
presentarà el seu onzè disc, Pe-
rifèria, al mateix escenari, el
Margarida Xirgu.

L’obra de teatre Una poma,

un pomer, de la companyia De
Paper, serà la segona cita d’un
mes en el qual arrencarà el cicle
de música barroca amb l’Or-
questra Barroca de Barcelona,
que s’allargarà fins a principis del
mes de juliol. Els Brodas Bros
aterraran a la vila a principis de
maig, compartint mes amb dues
propostes escèniques, El viatge
de l’elefanta Sara i Arma de
construcción masiva.

Leticia Dolera representarà demà ‘Les coses excepcionals’. Foto: Arxiu

Una primavera culturalment
intensa a Montornès

Una imatge d’arxiu del jaciment. Foto: Generalitat

Montornès |Troben la noia desapareguda
A finals de la setmana passada, i després de dos dies de cerca, 
els Mossos van anunciar que havien trobat la Judith, la jove 

de 16 anys veïna de Montornès que havia desaparegut.

La programació
arrenca demà 
i s’allargarà fins 
a principis de juliol
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La Llagosta | Santa Perpètua

Dues dècades de bus urbà:
més d’un milió de passatgers
SANTA PERPÈTUA4Dues dèca-
des de mobilitat al servei de
més d’un milió de persones. El
bus urbà de Santa Perpètua
compleix, aquest mes, 20 anys
d’ençà de la seva posada en fun-
cionament, i en aquest període
de temps ha estat utilitzat per
1.041.857 passatgers.

Curiosament, segons explica
l’Ajuntament, el primer any en el
qual va funcionar aquest servei
i el 2020 han estat els dos amb
un menor ús, però per raons ben
diferents. En l’edició de finals de
febrer de 2001, abans de la seva

arrencada, l’Informatiu apun-
tava que el bus era “la resposta
a la necessitat d’incrementar el
servei d’autobusos a Santa Per-
pètua, petició feta per entitats ve-
ïnals i grups polítics”.

Per la seva banda, la regido-
ra de Mobilitat, Neus Garcia, ha
assegurat recentment que el ser-
vei del bus urbà “s’ha hagut de
modificar en els últims anys, ja
que s’han canviat rutes, modifi-
cat parades, s’han instal·lat al-
gunes marquesines i s’ha ampliat
l’horari de matí per adequar-se
a les demandes actuals”.

LA LLAGOSTA4El termini de
presentació de propostes per a la
segona edició dels pressupos-
tos participatius de la Llagosta va
acabar dijous de la setmana pas-
sada i fa uns dies l’Ajuntament va
publicar el resultat. En total
s’han rebut 31 idees, 22 de veïns
i quatre d’entitats llagostenques,
al llarg del mes que s’havia ha-
bilitat perquè se’n presentessin.

“En fem una lectura positiva,
perquè el projecte de pressu-
postos participatius s’està con-
solidant”, va dir el regidor de
Participació Ciutadana, Marc

Ruiz, després que el consistori
fes públiques aquestes dades.
“Ara s’hauran de valorar tècni-
cament les propostes presenta-
des (procés que va començar di-

lluns passat i que s’allargarà
fins al mes de maig), però hem
de dir també que aquestes idees
ens serveixen per saber quines
són les demandes dels veïns”, va
afegir Ruiz.

Un cop la valoració estigui
enllestida, l’1 de juny es conei-
xeran les propostes que han su-
perat el tall, de manera que en-

tre els dies 4 i 22 d’aquell mes els
veïns (majors de 16 anys que es-
tiguin empadronats a la Llagos-
ta) votaran quines són les que
volen convertir en realitat. El go-
vern municipal publicarà els re-
sultats d’aquestes votacions (i
quins són els projectes que tira-
rà endavant durant aquest ex-
ercici) el dia 28 de juny.

Les idees rebudes s’estan valorant. Foto: Aj. de la Llagosta

31 propostes en els segons
pressupostos participatius

Un dels busos urbans del poble. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Santa Perpètua | Dos centres a la fira de l’FP
L’Escola Barcanova i l’INS Estela Ibèrica han participat en la 5a 
edició de la Fira de la Formació Professional Virtual, que es va 

celebrar telemàticament entre dissabte i dimarts passat.

L’Ajuntament destaca
que aquesta iniciativa
ajuda a saber les
demandes veïnals
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LLIÇÀ D’AMUNT4Els 336 tre-
balladors de la planta de Bosch
de Lliçà d’Amunt, amenaçats
d’acomiadament pel tancament
de la fàbrica, han anunciat una
vaga indefinida a partir del di-
marts 6 d’abril, després de les va-
cances de Setmana Santa.

El comitè d’empresa va de-
cidir prendre aquesta mesura
després de reunir-se amb re-
presentants d’altres plantes que
el grup alemany té a Espanya.

La plantilla de
Bosch, en vaga a
partir del 6 d’abril

ECONOMIA4Només un 39% de
les empreses de la comarca tenen
un pla de digitalització. Aques-
ta és una de les dades més cri-
daneres de l’estudi sobre la bret-
xa digital a les empreses del Va-
llès Oriental.

Tot i això, la situació de les
empreses vallesanes pel que fa a
aquest aspecte de la digitalitza-
ció és, en general, millor que el
promig de les de Catalunya i
que les d’Espanya.

El 60% de les
empreses no té pla
de digitalització

SERVEIS4L’Ajuntament de Ca-
novelles ha anunciat que, a par-
tir del 6 d’abril, començaran les
obres per reformar l’edifici de l’A-
juntament, cosa que comporta-
rà canvis en els serveis que s’hi
presten durant uns mesos.

L’OAC i els tràmits d’alcaldia,
hisenda, secretaria i els serveis
tècnics d’urbanisme s’hauran
de fer a l’antiga escola bressol
Sant Jordi.

Obres a l’edifici
de l’Ajuntament
de Canovelles

COMERÇ4L’Ajuntament de Bi-
gues i Riells i el Consell Comar-
cal han mostrat la seva satisfac-
ció per l’acollida de la 9a edició
de la Fira de l’Oli i la 7a edició del
Mercat del pa artesà, celebrats el
passat cap de setmana.

Enguany, per culpa de la Co-
vid, no hi havia possibilitat de fer
tastos d’oli o de pa, com s’havia
fet fins ara, però els productors
van poder vendre el seu producte
a consumidors.

Gran acollida 
de la 9a edició 
de la Fira de l’Oli

LA GARRIGA4L’Àrea de Joven-
tut de l’Ajuntament i el Pla C17
han posat en marxa, aquest mes,
el Servei d’Acompanyament
Emocional per a Joves (SAE). El
seu objectiu principal és donar
resposta a la situació d’inestabi-
litat emocional en què es troben
donada la situació de pandè-
mia, durant la qual han estat un
col·lectiu especialment vulne-
rable. Es pot demanar cita al por-
tal web del Pla C17.

Un servei per
ajudar els joves
emocionalment

SERVEIS4Des de principis d’a-
questa setmana torna a estar en
funcionament l’Espai Creix de
Lliçà d’Amunt, un servei socioe-
ducatiu d’acompanyament a me-
nors en risc d’exclusió social i a
les seves famílies.

Les activitats que es fan cada
tarda de dilluns a divendres (en-
tre les quatre i les vuit del vespre)
s’han adaptat a les mesures de se-
guretat vigents pel coronavirus.

Reobre 
l’Espai Creix 
de Lliçà d’Amunt

EMPRESES416 municipis (entre
ells Granollers, Parets, Montor-
nès i Sant Fost) i el Consell Co-
marcal han treballat conjunta-
ment per impulsar el programa
Treball, talent i tecnologia en la
cadena de valor de l’alimenta-
ció del Vallès Oriental, una ini-
ciativa que ha de servir per faci-
litar la transformació digital de
les empreses i la formació de les
persones en les tecnologies di-
gitals necessàries per millorar
aquest sector.

La iniciativa s’ha de conver-
tir en una realitat entre aquest
any i el 2022, i perquè això sigui
possible caldrà treballar amb

diferents agents del territori,
com la Unió Empresarial Inter-
sectorial (UEI) o Pimec.

Una de les primeres actua-

cions que es farà serà una dia-
gnosi de maduresa digital de
les empreses de la cadena de va-
lor de l’alimentació i dels prin-
cipals reptes en termes de trans-
formació tecnològica del sector,
posant l’accent en els que es
plantegen a les persones que hi
treballen.

Aquesta iniciativa disposa
d’un pressupost total de 513.759
euros i està finançada per la Di-

putació (en el marc del Pla de
concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023). També
compta amb el suport de les or-
ganitzacions empresarials i sin-
dicals que formen part de la
Taula Vallès Oriental Avança
(Pimec, UEI, CCOO, UGT), en-
titat que des de fa tres anys im-
pulsa les accions del Pla Estra-
tègic de Promoció Econòmica
de la comarca.

La iniciativa té un pressupost que supera el mig milió d’euros. Foto: Pexels

Objectiu: fer un salt digital 
en el sector de l’alimentació

Les restriccions vigents
s’allargaran fins al 9 d’abril

CORONAVIRUS4El Procicat va
anunciar ahir que les restric-
cions vigents s’allarguen fins al
pròxim 9 d’abril, després de les
vacances de Setmana Santa.

Aquesta decisió arriba en un
moment en el qual el risc de re-
brot torna a ser alt o molt alt a
l’àrea metropolitana de Barce-
lona, Vallès Oriental inclòs. Així,
l’índex de risc frega els 200
punts a Granollers, s’acosta als
400 a Mollet i és encara més alt

a Sant Celoni, on s’enfila per so-
bre dels 550 punts.

La situació a l’Hospital de
Granollers manté la tendència a
l’alça de la setmana passada (38
positius, dos més que fa set dies),
mentre que a Mollet continua bai-
xant el nombre d’ingressos set-
manals. A l’altre centre de refe-
rència de la comarca, el de Sant
Celoni, però, la situació també ha
empitjorat darrerament: s’ha
passat de cinc a nou positius.Foto: Aj. de Sant Celoni

El projecte s’aplicarà
entre aquest any i 2022
i requerirà treballar
amb entitats com Pimec

Ocupació | 166 EROs en els primers dos mesos de l’any
La setmana passada, el Consell Comarcal va anunciar que, entre gener i febrer,
166 empreses del Vallès han registrat expedients de regulació d’ocupació (ERO)
que han afectat 1.347 persones. Sobretot són d’hostaleria, restauració i comerç.
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Esports
La passió turca d’Albert Medall:

de Granollers a Istanbul

“La gent d’Istanbul és molt agra-
dable i soc molt feliç aquí. Pel meu
cap no passa res que no sigui con-
tinuar molts anys més”. Albert
Medall és un granollerí que, des
de fa quatre anys, és el Director
de Projecte Local de la Barça
Academy de Maltepe, un dels
districtes de la capital otomana.
Establert de nou a Turquia des-
prés de passar una temporada a
casa l’any passat, Medall explica
a Línia Vallès que “estem veient
la llum al final del túnel i sembla
que podrem tornar a obrir d’aquí
a ben poc. La pandèmia ens ha
afectat molt, hem estat vuit me-
sos amb l’acadèmia tancada, sen-
se pràctica de camp”, afegeix.

LES FRANQUESES, PUNT D’INICI
El camí de Medall des de Grano-
llers fins a la capital de Turquia,
però, ha tingut moltes escales. De
fet, l’entrenador diu que va co-
mençar el seu trajecte “al millor
club del món després del Barça,

pràcticament en paral·lel, que és
el CE Llerona de les Franqueses”.
En aquesta entitat va ser entre-
nador, coordinador i director es-
portiu, tot i que aquest no va ser
l’únic club de la comarca en el
qual va deixar la seva empremta,
ja que també passaria per la base
de la UE Mollet. Abans d’incor-
porar-se a la Barça Escola també
va gaudir de dues breus expe-
riències en equips juvenils de
l’Espanyol i del CE Sabadell.

Al mateix temps que formava
part de l’staff tècnic del conjunt
del Vallès Occidental, Medall ja
era part de la Barça Escola. “Feia
poc temps que hi havia entrat i va
sorgir l’opció de ser el director es-
portiu de la Barça Academy Du-
bai, vaig aplicar per la plaça i vaig
tenir la sort de ser escollit. Allà
vaig estar-m’hi una temporada,
fins que va aparèixer l’opció d’Is-
tanbul”, detalla el granollerí.

SEMI CONFINATS
Medall diu que va trobar la feli-
citat molt ràpidament en la seva

nova casa. Ara, però, el seu dia a
dia està molt afectat, com el de
tothom, per la pandèmia. “Des del
novembre de l’any passat estem
semi confinats. Al matí vinc a l’o-
ficina i estic amb el partnerde l’a-
cadèmia, on treballo per evolu-
cionar el projecte i per trobar
idees per al futur. Amb els juga-
dors fem sessions online, per se-
guir connectats”, explica.

En condicions normals, en
lloc de les trobades telemàti-
ques a la tarda es farien els en-
trenaments, però cal que les me-
sures sanitàries es flexibilitzin
perquè això torni a ser possible.
Medall, però, confia que des-
prés d’aquest llarg període de
temps, la reobertura és a prop.
“Em sembla que a principis de
mes s’havia vacunat entorn del
5% de la població, uns quatre o
cinc milions de persones”, afegeix
Medall, que apunta que “lamen-
tablement per als meus amics i la
meva família” el sistema sanita-
ri del país otomà està funcionant
millor que el de Catalunya.

» El tècnic va formar-se al CE Llerona de les Franqueses, 
però des de fa quatre anys dirigeix la Barça Academy de Maltepe

El BMG - Cangas d’aquest
vespre serà amb públic

L’afició del Balonmano
Granollers podrà tornar a
veure el seu equip al Palau

d’Esports aquesta tarda, a les
vuit, en el partit de la 25a jorna-
da de l’ASOBAL contra el Cangas.

Per complir amb els protocols
de seguretat i aforament caldrà
reservar la localitat o comprar
l’entrada a les oficines del club,
amb antelació o avui mateix.
Cada soci tindrà dret a una en-
trada gratuïta addicional i la
quantitat màxima d’aficionats
que hi podrà haver a les graderies
serà de 1.000 persones.

COMENÇA LA SEGONA FASE
El sènior femení, per la seva
banda, haurà d’esperar uns dies
més (fins al 7 d’abril) per tornar
a disputar un partit davant l’afi-
ció. Les de Robert Cuesta, però,
comencen la fase decisiva de la lli-
ga al Pabellón Huerta del Rey de
Valladolid, contra l’Aula.

Les granollerines arrenquen
el tram en el qual es decidirà l’e-
quip campió de la lliga 2020-21
amb set punts (que arrosseguen
de la primera fase), quatre menys
que el Bera Bera i dos menys que
el Gran Canaria.

Doble desplaçament per als
vallesans de Segona Divisió

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia i el CN Caldes jugaran la
segona jornada del subgrup 2C
de Segona Divisió de futbol sala
a domicili.

Les de la Llagosta afrontaran
el desplaçament més curt de la se-
gona fase, a Barcelona, per veu-
re’s les cares demà a les cinc de la
tarda contra l’AE les Corts UBAE,
que la setmana passada va der-
rotar el CFS Eixample. Les cal-
derines, per la seva banda, hau-
ran d’agafar l’autocar i anar a Sa-
ragossa per enfrontar-se al Sala
10 Zaragoza.

BONA PRIMERA JORNADA
Llagostenques i calderines vol-
dran repetir els bons resultats ob-
tinguts en la jornada de la set-
mana passada.

La Concòrdia va guanyar de
forma clara contra les aragoneses
(4-1), resultat que distancia l’e-
quip del CFS Eixample i que l’a-
costa a les líders, el Joventut
d’Elx. El Caldes, per la seva ban-
da, va aconseguir un meritori
empat (3-3) al Bugarai contra les
alacantines, que en tot el primer
tram de la lliga 2020-21 només
havien cedit un empat.

Motociclisme | Les Superbikes arriben al Circuit
Entre dilluns i dijous de la setmana que ve, el Circuit serà l’escenari

d’una sèrie de tandes d’entrenament de diferents escuderies que 
han de participar en el pròxim mundial de Superbikes. 

Medall (a l’esquerra) amb alguns dels jugadors de l’Academy. Foto: A. M.

Com a màxim podrà haver-hi 1.000 persones a les graderies. Foto: BMG

Foto: Albert Medall

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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La Venus de les pells és una obra de Da-
vid Ives basada en la novel·la eròtica ho-
mònima de Leopold von Sacher-Masoch.
Es va estrenar el 2010 i és considerada
una de les millors obres de Broadway
dels últims anys. Guido Torlonia la diri-
geix ara des de l’Eixample gràcies a la tra-
ducció al català de Neus Bonilla.
Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

La Venus de les pells
David Ives

Bad Gyal triomfa amb tot el que fa i el seu
últim EP, Warm Up, no ha estat una ex-
cepció. La vilassarenca ha tornat a arra-
sar aquest mes de març amb la publica-
ció del seu nou treball, que inclou vuit
cançons però només quatre estrenes: 44,
Judas, Iconic i Gasto. Els temes de l’àlbum
han estat produïts amb El Guincho, que
també sembla tenir la fórmula de l’èxit.

Música

AMinari. Història de la meva família co-
neixerem el David, un nen coreà-americà
de set anys que veu com la seva vida can-
via de cop al llarg dels anys 80. El seu pare
decideix que la família s’ha de mudar a
una zona rural, a Arkansas, per obrir una
granja i aconseguir el famós “somni
americà”. La pel·lícula, de l’any passat, ar-
riba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Minari
Lee Isaac Chung

Warm Up
Bad Gyal

‘Un lloc on trobar-nos’
El cicle ‘Mirades. Un lloc on trobar-nos’ oferirà un últim

tastet de cinema documental d’autor dimarts 30 de març.
La projecció d’Homes, de Diana Toucedo, i 37 stories about
leaving home (37 històries sobre abandonar la llar), de She-
lly Silver, tancarà aquesta proposta de la Casa Elizalde de
Barcelona. Després de veure aquests films, el públic po-
drà gaudir d’un col·loqui per comentar-los. La Casa Elizal-
de, un centre cultural del districte de l’Eixample, ha acollit

el cicle ‘Mirades’ durant tot el mes de març gràcies 
a la col·laboració amb el Cinema Zumzeig. 

Aconseguir treballar d’actriu no és fàcil, però fer-
ho i mantenir-se en actiu durant gairebé cin-

quanta anys és una fita que mereix un bon reco-
neixement. Carme Elias (Barcelona, 1951) va re-

collir el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter
2021 el passat diumenge 21 de març, en una

gala d’entrega dels guardons de l’Acadèmia del
Cinema Català força atípica. Elias va recollir el

premi de mans de la seva companya i amiga Vic-
ky Peña i va fer un emotiu discurs en què va re-
passar la seva llarga trajectòria. També va agrair
el suport de l’Acadèmia i del públic, sobretot en
un any tan difícil com aquest últim, i va tenir
unes paraules per als presos polítics catalans,

que considera que estan “empresonats injusta-
ment”. Finalment, va tancar el seu parlament

amb uns versos de Jacint Verdaguer: “Lo cor de
l’home és una mar, tot l’univers no l’ompliria”.

C A R M E  E L I A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva llarga trajectòria com a actriu
Fa prop de cinquanta anys que s’hi dedica (i amb èxit)

Famosos

Rebre el Premi Gaudí d’Honor 2021
El va recollir el passat 21 de març en una gala molt especial

Admiració
Els usuaris aplaudeixen el seu discurs i la seva elegància

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Als anys vint del segle passat, Enric Tor-
res, fill d’una família d’empresaris de Pa-
lafrugell, és captivat pel ritme vital i lliu-
re del jazz. Amb els amics funda una ban-
da d’èxit i, quan es dissol, se’n va a Nova
York, on s’aferma en la idea que la mú-
sica ajudarà a construir un món millor.
Però quan torna a la Barcelona de la Gu-
erra Civil, els seus somnis s’ensorren.

Llibres

Swing. Allà on la vida venç
Rafael Vallbona

|Arkham Horror
Un joc d’investigació que també inclou combats. Així és Arkham Horror: Mother’s
Embrace, el nou videojoc disponible per a PC, PS4, Nintendo Switch i Xbox One. 

Fo
to

: T
w

itt
er

 (@
ca

sa
el

iz
al

de
)

Viu en línia



23 | 

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

NO ES POT ANAR LLUNY...

Hem de plantejar-nos quin tipus de 
destinació necessitem: urbana, rural...

EN COMPANYIA (O NO)

LA DESTINACIÓ ADIENT

BONA ACTITUD

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

i OCI

Quan, atrapats en la rutina, mirem el calendari i hi veiem
assenyalades les vacances de Setmana Santa, tenim la
mateixa sensació que té algú que camina pel desert i

veu un oasi de lluny. Per això, cal esprémer al màxim aquests
dies de desconnexió tan esperats, i no hi ha millor manera de
fer-ho que organitzar una escapada.
La situació és la que és i no podrem escollir un destí llunyà

ni exòtic: ens haurem de quedar a Catalunya. Però tenim molt
a prop llocs únics que poden fer-nos sentir que som a milers
de quilòmetres de casa. Per escollir l’escapada perfecta, pri-
mer hem de pensar en el tipus de destinació que estem bus-
cant. Segurament, si estem cansats de viure en una ciutat, tin-
drem ganes d’experimentar la vida de poble. En aquest cas,
una bona opció pot ser llogar una casa rural durant uns dies.
Les restriccions també limiten la companyia que podem

triar per a la nostra escapada: o la fem amb la nostra bombo-
lla o la fem sols. Fer una escapada amb la família, la parella o
els amics millorarà els vincles que ens hi uneixen, mentre que
fer-la sols ens servirà per reflexionar i conèixer-nos millor.

Fem una escapada?

I tampoc cal: tenim a prop llocs on sentirem
que som a milers de quilòmetres

Les claus

Pots fer una escapada amb la teva bombolla 
de convivència o amb tu mateix

Sigui com sigui, és imprescindible tenir 
una bona actitud i ganes de desconnectar i relaxar-se
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