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Infringir la llei mai havia estat tan
fàcil. Amb la Covid-19, la quanti-
tat de normatives sancionables ha
augmentat tant que la xifra de de-
núncies al Vallès Oriental s'ha
disparat durant el darrer any. 

No portar mascareta, infracció.
Sortir de la comarca, infracció. No
aïllar-se adequadament si hem es-
tat en contacte amb un positiu, in-
fracció. Compartir begudes alco-
hòliques a la via pública, infracció.
Compartir espais amb persones
que no formen part del grup bom-
bolla o ser més de sis, infracció.
Tornar a casa passades les 22 ho-
res, infracció. Són infraccions lleus
sancionades amb multes de fins a
3.000 euros. 

En el cas de les faltes greus, les
multes poden arribar als 60.000
euros. Es tracta de negar-se a pro-
porcionar informació a la policia,
no aïllar-se si som positius o fer una
festa amb entre 15 amics o 150 per-
sones. Per últim, les infraccions
molt greus poden arribar a supo-
sar una multa de fins a 600.000
euros. En aquests casos parlem de
reiteració de les anteriors faltes
greus o de fer festes de més de 150
persones. Raves com la que va viu-
re Llinars del Vallès el darrer Cap
d'Any s'inscriurien aquí.

SEGUIM LES RECOMANACIONS?
No existeixen xifres globals de
tota la comarca respecte al com-
pliment de les normes de distan-
ciament social. Amb tot, les dues
ciutats més importants del Vallès
Oriental sí que ofereixen números
actualitzats de sancions. Així, se-
gons l'Ajuntament de Granollers,
des del passat 11 de novembre i
fins a l'abril, la policia ha tramitat
997 sancions. D'aquestes, 105 es
van posar entre els dies 25 de març

i 7 d'abril i un 84 van ser imposa-
des durant la Setmana Santa. Per
la seva banda, a Mollet les xifres
són similars. “Des de l'inici de la
pandèmia, les denúncies fetes per
la Policia Municipal de Mollet
per infraccions Covid-19 són
1.883”, expliquen des del consis-
tori. D'aquestes, les faltes més
nombroses són les relacionades
amb les restriccions de mobilitat,
que representen més del 50% de
les sancions, seguides dels in-
compliments per l'ús inadequat de
la mascareta, que ascendeixen a
551 multes, i les sancions per les li-
mitacions del nombre d'assis-
tents en reunions (71).

Tenint en compte aquestes
xifres, més d'un 3% dels molle-
tans –reincidents a banda–hau-
rien comès alguna falta el darrer
any. Davant d'això cal indagar: els
vallesans estan incomplint les
normes? Segons els estudis de mo-
bilitat realitzats per Google, la
població de la província de Bar-
celona té uns índexs de mobilitat
similars als de ciutats com Roma
o París. Així mateix, la població
metropolitana es mou menys que

la de la Comunitat de Madrid. En
comparació als desplaçaments
registrats abans del comença-
ment de la pandèmia, la darrera
setmana a la província de Barce-
lona la ciutadania va anar un 49%
menys als comerços, un 7% menys
a treballar físicament i un 23% me-
nys als parcs. A la comunitat de
Madrid aquestes xifres van ser del
31%, el 6% i el 22% menys.

“En general, la població com-
pleix les normes”, explica el coor-
dinador del grup d'investigació
PSY-COVID de la UAB, Antoni
Sanz. El seu equip s'encarrega
d'analitzar els efectes que tenen la
pandèmia i les mesures d'aïlla-
ment social en la salut mental de
les persones. “La majoria pensem
que complim i que els altres són
qui se salten les lleis, és un biaix
subjectiu”, assenyala Sanz per
afegir que “creiem que la resta ho
fa sempre pitjor que un mateix”.

Les motivacions per complir
les normes tenen a veure amb
quatre factors: les restriccions, la
pressió social, la por de contagiar-
nos i la por de contagiar un fami-
liar. Sanz considera que si bé a l'i-

nici de la pandèmia la por al con-
tagi era el motor per no saltar-se
la llei, amb els mesos s'ha apreciat
que les mesures restrictives són el
que ens mou a dur mascareta, con-
finar-nos o evitar reunions.

QUI NO COMPLEIX?
Segons dades de Granollers, exis-
teix un perfil ben definit de qui se
salta les recomanacions. La dar-
rera setmana el 82% de les san-
cions van recaure en homes i el
90% en persones d'entre 20 i 50
anys. “Tots els estudis mundials
van en la mateixa direcció: les do-
nes segueixen més les normes”,
apunta Sanz. “Això pot ser perquè
els homes tenen una major ex-
igència de mobilitat o perquè les
dones són més conscients dels ris-
cos que suposa la situació”, diu.

En la mateixa línia se situa un
estudi fet per la Diputació de Bar-
celona sobre el seguiment de les
recomanacions dels adolescents de
4t de l'ESO, en el qual han parti-
cipat alumnes de Canovelles i
Montornès del Vallès. “Les noies
compleixen més les recomana-
cions sanitàries i són més res-

ponsables. Accepten i veuen les
restriccions més justes i estan
més preocupades tant per conta-
giar com per contagiar-se”, expli-
quen des de la Diputació. “Pel que
fa a l'ús de la mascareta, un 96,2%
de les noies la fa servir sempre o
molt sovint i entre els nois és del
89,6%”, afegeixen.

L'EFECTE DE LES NORMES
Elles compleixen més, però tam-
bé pateixen més les mesures res-
trictives. “Les noies viuen pitjor els
canvis que ha generat la pandè-
mia. Aquesta els fa més impacte
anímic i expressen més dificultats
per resistir futures restriccions”,
diu l'estudi de la Diputació. Per a
Sanz, “la societat està fent un es-
forç d'adaptació i s'ha detectat
un augment dels trastorns”. Així,
segons l'investigador, el que de
debò molesta la població no són les
mesures coercitives sinó els can-
vis de normativa constants. “Hi ha
certa incomprensió”, sentencia.

Davant de tot això cal pre-
guntar-se: fins quan pot aguantar
una societat la hipervigilància?
Quan pot durar la cotilla?

Qui se salta les restriccions?
» Les dones compleixen més que els homes les recomanacions, però pateixen més per les restriccions
» A Mollet es compten unes 2.000 denúncies relacionades amb la Covid-19 des de l’inici de la pandèmia

Un control policial de mobilitat per les restriccions de la Covid-19 dels Mossos d’Esquadra. Foto: Estefania Escolà / ACN

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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NLes millors
perles

D’escena macabra a història romàntica. Un home va ser
detingut per circular en sentit contrari a l’AP-7 i la policia

va veure que duia un cadàver de copilot. Era la seva parella, un
home de 88 anys malalt terminal, amb qui feia un últim viatge.

Un casament arruïnat. Minuts abans de l’enllaç, una
dona es va adonar que la seva futura jove era també

filla seva, perduda feia vint anys. És a dir, que els seus fills
estaven a punt de casar-se entre ells. Ha passat a la Xina.  

El vaixell Ever Given va protagonitzar titulars i mems a partsiguals, però ja ha quedat oblidat. Doncs bé, el conductor de
l’excavadora que el va desencallar ha denunciat ara que no ha
cobrat les hores extra que hi va dedicar. I en van ser moltes.

Gravar-se ballant damunt d’un cotxe en marxa. Això és
el que ha fet un jove per aconseguir fer-se viral a les

xarxes. Qui ha compartit el vídeo ha estat la Guàrdia Civil,
que l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

LA FOTOUnió Europea

Tot i les veus discordants que s’han aixecat des
que el passat mes de novembre la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropoli-
tà acceptés el pla pel Calderí, entre d’altres la

de la nostra plataforma, res ha impedit que fa poques
setmanes el mateix òrgan ratifiqués aquest pla. Es trac-
ta del segon intent per urbanitzar el Calderí, gairebé
l’últim racó verd i agrícola que queda a Mollet.

Històricament, per aquest espai havia circulat un
tren que portava pedra de Caldes de Montbui (Pedrera
del Remei) fins al paviment dels carrers de Barcelo-
na. Encara disposem d’un petit pont a Mollet del Va-
llès per on va circular el Calderí. És en aquest espai,
on el pont està emplaçat, on volen fer un barri d’una
població aproximada a la del poble de Martorelles.

Mollet del Vallès és una ciutat envoltada de
trànsit, amb accessos i sortides en molts casos sa-
turats, i afegir-hi 4.000 persones només accentua-
rà els problemes. També som zona de protecció es-
pecial de l’ambient atmosfèric, sent la setena ciutat
amb més mortalitat per NO2 a l’aire, segons ISGlo-
bal. La contaminació creixerà si hi ha més població.

Però aquesta agressió al territori no és un fet
aïllat: en un municipi tan proper com La Llagos-
ta es vol fer l’estació intermodal de mercaderies, on
creixerà el trànsit de vehicles de gran tonatge.
Aquest setembre seran suprimits els peatges de la
C-33 de Mollet del Vallès i de l’AP7 (la Roca i Mar-

torell), incrementant el trànsit considerablement.
La zona empitjorarà molt en fluïdesa viària i en con-
taminació.

En aquest nou barri està previst construir centres
comercials, esportius, sanitaris i educatius, un seguit
de serveis per oferir als nouvinguts. El problema és
que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), al seu in-
forme, demana el compliment de l’article 14 bis 1 del

Reglament de domini públic hidràulic, que no per-
met la construcció d’aquests equipaments a zones
inundables com el Calderí. Això només suposarà més
massificació en una ciutat ja de per si esgotada d’es-
tirar les seves zones edificables. Molts veïns i veïnes
es veurien obligats a perdre els seus horts i equipa-
ments, com el camp de futbol de la Zona Sud o el
col·legi Montseny. Aquesta escola acull desenes de
nens i nenes, i tant ells com les seves famílies es po-
den veure afectats amb aquest nou pla.

Aquesta modificació urbanística afecta sobretot
els veïns i veïnes propers a la zona del Calderí, però
pot repercutir en el benestar de tota la ciutadania de
Mollet. Per això, entenem que no es pot fer d’esquena
a la població, en acords a porta tancada, sense do-
nar marge al debat entre els diferents grups muni-
cipals del Ple de l’Ajuntament i encara menys amb
els veïns i veïnes, que hi haurien de poder dir la seva.

Conservar el Calderí com a zona verda i agríco-
la, junt amb Gallecs, és l’última oportunitat que té
Mollet per poder tenir una ciutat respirable i salu-
dable per a la seva gent.

No es pot fer una modificació
urbanística d’esquena a 
la població que afectarà

per Albert Rodríguez i Salva Xicola (Plataforma Salvem El Calderí)

Salvem el Calderí, salvem la nostra salut

Fo
to

: T
w

itt
er

 (@
S

O
S

_E
lc

al
de

ri)

La lupa



5 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 16 d’abril del 2021



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

| 6

líniavallès.cat 16 d’abril del 2021

De Santa Perpètua a Arizona: 
la vida ‘al desert’ de Xavi Bravo1

2 Revolta ambiental per terra, mar i aire

Un grup de caçadors amenaça 
dos integrants d’Espai Gos a Gallecs

La PAH del Baix Vallès reclama al Banc 
Sabadell negociar sobre el lloguer social

ERC critica les obres de 
remodelació de l’R3 a Parets

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

@andreuginola: Crec que us voleu agafar
a coses per no acceptar la realitat. Hem ju-
gat malament, no hem perdut per l’àrbitre
i no passa res per dir-ho.

@linformatiu_tve: El risc de morir per Co-
vid cau un 98% a les residències després de
la vacunació amb Pfizer. També es redueix
entre un 88% i un 95% el risc de contagi.

#MenysRiscDeMort

@cot_julia: Tal dia com avui de 1961, Yuri
Gagarin es convertia en el primer home a
viatjar a l’espai. 60 anys després, Ada Co-
lau deixava Twitter.

#ColauDeixaTwitter #CauElBarça

Safata d’entrada

Des del soroll fins a la capa
de pols que generen. Els
bufadors de fulles van

ser creats per solucionar la vida de
les persones, però, en la pràctica,
només contaminen acústicament
i ambientalment.

Si hi ha alguna cosa que més
molesta del seu ús, és l’hora a la
qual s’utilitzen i la quantitat de
pols que aixequen. Aquests ins-
truments de neteja són molts
negatius per a les persones, tant
pel soroll ambiental que generen
–amb el consegüent estrès i irri-
tabilitat social– com per la bru-
tícia i la pols que aixequen al car-
rer, embrutant els cotxes, el mo-
biliari urbà i carregant d’impu-
reses i pols l’aire que respirem.

Els bufadors de fulles són un
focus de contaminació acústica i
ambiental.

Si l’aire de les ciutats ja és dens
per si mateix, la capa de pols i pe-
tites partícules que aixequen els
bufadors pot ser bastant perjudi-
cial i perillosa. Perquè no som
conscients que, a més de propor-
cionar una neteja i retirada de les
fulles caigudes dels nostres carrers
i parcs, aquests instruments de
neteja aporten pols, fines partí-
cules suspeses i altres impureses
que poden alterar la nostra visi-
bilitat i respiració, entre molts al-
tres efectes.

El problema, per tant, de la
pols i les partícules en suspensió

Males pràctiques: bufadors de fulles
per Isabel Zafra (Plataforma Sanitat Pública del Baix Vallès)

és que poden ser tan petites que
passen a través de les vies na-
sals fins als nostres pulmons,
causant seriosos problemes
respiratoris, especialment en
aquells grups més vulnerables,
com els nens, els ancians o les
persones amb asma, al·lèrgies
respiratòries i conjuntivitis
al·lèrgica.

És per això que alguns
ajuntaments han optat per im-
plantar diferents ordenances
que els prohibeixin o en limi-
tin els decibels (no superant els
65-70 decibels).

Existeixen certs municipis
que ja han prohibit l’ús de bu-
fadors de fulles, al·legant la
contaminació de l’aire i el car-
regós soroll que molesta els ve-
ïns. Per això, per apilar i reco-
llir les fulles simplement reco-
manen els mètodes tradicio-
nals: els rasclets o escombres
que recullen les deixalles de
parcs i jardins, o bé aspiradors. 

Si la vida i el desenvolupa-
ment de determinats ecosiste-
mes poden ser complexos en les
grans ciutats, els bufadors de fu-
lles els suposen una trava més.
El pas d’aquestes eines de neteja

per parcs, jardins i la superfície
del sòl en general, pot resultar
devastador per a la microfauna
i la biodiversitat urbana, prin-
cipalment per la seva força mo-
tora i intensitat, que arrenquen
d’arrel, destrossen i escampen
pols i partícules.

És per això que nombrosos
experts i tècnics mediambien-
tals són una mica escèptics so-
bre aquesta mena de pràctiques,
perquè alteren el cicle natural
d’insectes (com el de les arany-
es o formigues) o petits animals,
com els ratolins, esquirols, gats
o gossos de carrer. Els espanten,
els omplen de pols i els volen
pels aires l’espai on habiten o re-
alitzen les seves necessitats vi-
tals. Per no esmentar els eco-
sistemes vegetals que resulten
alterats o arrencats davant
aquesta força irresistible, com
les zones amb molsa, herba, ges-
pa o flors.

Des de fa temps, hem de-
manat als ajuntaments del Baix
Vallès que substitueixin els bu-
fadors de fulles  per altres mè-
todes més ecològics i respec-
tuosos amb el medi ambient i la
salut de les persones.
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Els semàfors

Uns caçadors van amenaçar dos
integrants d’Espai Gos a Gallecs.
L'Ajuntament de Mollet diu que
no hi té res a veure perquè és
un permís de la Generalitat,
però el consistori va sol·licitar
“l'autorització excepcional per a

la captura de conills”. 
pàgina 10Aj. de Mollet

Al Ple d’aquest mes d’abril, 
tots els partits polítics amb

representació a Montornès van
aprovar una moció en suport als
treballadors de la planta de

Bosch de Lliçà d’Amunt i també
van acordar fer una aportació 
a la seva caixa de resistència. 

pàgina 16Aj. de Montornès

Una actuació impossible de
millorar. L’equip júnior de
natació artística del Club

Natació Granollers va guanyar
les quatre proves en les quals 
va participar en el Campionat
d’Espanya que es va disputar 
fa uns dies a Valladolid. 

pàgina 20CN Granollers
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Granollers

Granollers signa un protocol
contra l’assetjament viari

MOBILITAT4No és estrany que
les persones que es desplacen en
bicicleta o vehicles com el pati-
net elèctric pateixin situacions
d’assetjament viari per part d’al-
tres ciutadans que es mouen en
transports motoritzats. Es trac-
ta de situacions que posen en risc
la integritat física de qui no uti-
litza el cotxe o la moto. És per
aquest motiu que l’Ajuntament
de Granollers va aprovar durant
el passat Ple una moció per evi-
tar aquests tipus de delictes. La
proposta impulsada per Grano-
llers Pedala va ser aprovada per

unanimitat i donarà eines a les
persones que es desplacen amb
vehicles sostenibles per poder
denunciar amb facilitat l’asset-
jament viari.

Aquesta moció és un exem-
ple més de la política de pacifi-
cació del consistori, que en la
mateixa sessió del Ple va aprovar
una modificació de l’Ordenança
Municipal que estableix “la ve-
locitat màxima a les vies urbanes
de titularitat municipal a 30
km/h” i la “prohibició de l’esta-
cionament de motocicletes als
àmbits destinats a vianants”.

A diferència de l'Ascensió,
Sant Jordi sí que se celebrarà
CULTURA4El passat 24 de
març, l’Ajuntament de Grano-
llers anunciava que la Fira de
l’Ascensió que s’havia de celebrar
entre el 13 i el 16 de maig que-
dava anul·lada per la Covid-19.
La notícia feia témer per altres
celebracions populars com Sant
Jordi. De fet, el mateix alcalde va
afirmar que la festivitat del llibre
i la rosa s’adaptaria a les mesu-
res dictades pel Procicat.

Finalment, divendres 9 d’abril
es va desvelar la incògnita quan
l’Ajuntament va anunciar a través
del seu portal web que la capital

vallesana celebraria el seu segon
Sant Jordi des de l’inici de la
pandèmia. “A diferència del Sant
Jordi confinat del 2020, aquest
any floristeries i llibreries po-
dran vendre roses i llibres als
carrers, seguint la normativa de
prevenció de la Covid-19 vigent i
també el pla sectorial per a Sant
Jordi”, afirmava l’Ajuntament.

“Les llibreries posaran parades
davant els seus establiments o pla-
ces properes. En el cas de les flo-
ristes a la plaça de la Corona, s’ins-
tal·laran una desena de parades
de flors”, afegia el consistori.

“Una de cada dues persones
pateix problemes psicològics”
POLÍTICA4El conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, va visitar dimecres Gra-
nollers per assistir a la presenta-
ció del Pla Estratègic de Daruma,
una associació que treballa en
l'acompanyament de persones
que pateixen problemes de salut
mental a la comarca. En l'acte ce-
lebrat a Sala Francesc Tarafa, El
Homrani va afirmar que “una de
cada dues persones hem patit, pa-
tim o patirem problemes de salut

mental”. Al mateix temps va as-
senyalar que cal “treballar pre-
ventivament, acompanyar les fa-
mílies i prendre consciència per
deixar d'estigmatitzar”. 

Després de la intervenció del
conseller, l'artista Clara Peya va
dur a terme una actuació musical
de piano. La compositora és una
figura referent en la lluita contra
l'estigmatització de la salut men-
tal, per haver reconegut oberta-
ment patir un trastorn.

Concentració de bicis de Granollers Pedala. Foto: Granollers Pedala

Chakir El Homrani. Foto: Conselleria

Obres | Un espai per al dol perinatal
L’Ajuntament ha confirmat que construirà un espai dedicat al dol, 
l’acollida i l’acompanyament de les famílies que han patit la pèrdua 
d’un nadó que ha nascut sense vida o ha mort poc després de néixer.

SALUT4Hi ha tants motius per
abonar-se al pessimisme com
motius per ser optimista. Amb
tot, segurament la posició més
cauta, tal com l’alcalde Josep
Mayoral demanava el passat 9 d’a-
bril als seus ciutadans després
de conèixer la incidència setmanal
de la Covid-19, és la prudència.

Les dades després de Setma-
na Santa apunten cap a un repunt
en quasi tots els registres. Així, els
casos confirmats han passat de 68
a 99, la taxa de reproducció de
0,90 a 1,79 i el risc de rebrot s’ha
disparat passant de 195 a 445.  

Tanmateix, hi ha altres xifres
que conviden a l’esperança. Són
les que aporta l’Hospital de Gra-
nollers, que actualment té 43
persones ingressades per Covid-
19. Això suposa 15  menys que la
passada setmana, tot i que des del
centre mèdic alerten que han
augmentat els pacients a les UCIs. 

D’altra banda, i pel que fa a
la vacunació, les dades aportades

pel consistori demostren que la
campanya avança a bon ritme.
“10.073 granollerins i granolle-
rines han rebut la primera dosi,
és a dir un 16,2% de la població”,
explicava l’Ajuntament el passat
9 d’abril. “Un 5,6 % ha rebut les
dues dosis, un total de 3.486 per-
sones”, afegia.

A LA COMARCA
Si a Granollers els casos in-
gressats han baixat, a Mollet
aquesta setmana la tendència es
manté intacta amb 34 persones
a l’hospital, una més que la set-
mana anterior. A Sant Celoni
només són vuit els casos, un
més que fa set dies.

La vacunació avança a bon ritme. Foto: Hospital de Granollers

Optimisme i pessimisme a
parts iguals davant la Covid-19
» Més de 10.000 granollerins ja s’han vacunat amb la primera dosi
» Els casos d’ingressats baixen, però pugen els malalts a les UCIs

| 8
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Mollet

Un grup de caçadors amenaça
dos integrants d’Espai Gos

ECOLOGIA4Dissabte 10 d’abril al
matí. Dos integrants del col·lectiu
Espai Gos detecten un grup de
nou caçadors a Gallecs. “Ens va
sorprendre perquè l’època de caça
és a finals d’estiu i no quan és èpo-
ca de criança”, explica Cisco Falip,
de l’organització. “No estem en
contra de la caça si hi ha sobre-
població de conills, però no ens
sembla bé que es faci ara”, afegeix.
Ell i el seu company es dirigeixen
al grup de caçadors per saber si te-
nen permís. “Es van posar molt
agressius quan vam demanar ex-
plicacions i fins i tot un d’ells va
amenaçar-nos ensenyant una pla-

ca de la Guardia Civil”, afirma Fa-
lip. La tensió augmenta i està a
punt d’arribar a les mans. Falip
truca a la policia. Es presenten
dues patrulles d’agents locals i una
dels Mossos que identifiquen els
caçadors. “Tot estava correcte i en
regla”, diu el cos català d’agents. 

Davant la polèmica, l’Ajunta-
ment de Mollet ha assenyalat que
no hi té res a veure perquè es trac-
ta d’un permís de caça de la Ge-
neralitat. Amb tot, Línia Vallèsha
tingut accés a la documentació on
s’indica que el consistori va sol·li-
citar “l’autorització excepcional
per a la captura de conills”.

La quarta residència 
serà privada i ja té detractors

SALUT4La quarta residència per
a gent gran de Mollet serà la ter-
cera privada del municipi. Així ho
va desvelar el passat 9 d’abril
Som Mollet. L’equipament, cons-
truït per l’empresa FIATC, esta-
rà operatiu el pròxim 2022 i es
convertirà en la segona residèn-
cia de la companyia a Mollet. L’e-
difici s’ubicarà a la ronda Farinera
en uns terrenys que FIATC va
comprar el 2018 al consistori
per valor de 3 milions d’euros.    

Des de la Plataforma en de-
fensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès consideren que aquesta

nova residència és un exemple
més de la manca de voluntat per
part de l’Ajuntament de constru-
ir un equipament públic per a gent
gran. “Fa temps que la demanem”,
explica Antonio López, del col·lec-
tiu. Alhora també critica la Gene-
ralitat: “Diuen que només l’A-
juntament la pot construir... es
llancen la pilota uns als altres”.

D’altra banda, López considera
que “no es pot fer negoci amb la
gent gran”. Segons la plataforma,
el preu per ingressar en una resi-
dència privada gira al voltant dels
2.000 euros mensuals. 

La PAH exigeix al Banc
Sabadell lloguers socials

HABITATGE4El 14 d’abril va ser
un dia important per a les PAHs
de tot l’Estat espanyol. Mentre Pe-
dro Sánchez anunciava al Congrés
que la moratòria dels desnona-
ments s’allargaria tres mesos més
tot i el final de l’estat d’alarma, les
plataformes d’una vintena de ciu-
tats catalanes ocupaven oficines
del Banc Sabadell a tot el territo-
ri. Entre aquestes hi havia la PAH
del Baix Vallès, que es va concen-
trar a l’oficina del banc situada a

l’avinguda Jaume I de Mollet. El
col·lectiu va reclamar la reunió
amb Solvia –immobiliària del
banc–que la mateixa entitat, el 12
de març, havia promès celebrar. A
més d’encartellar l’aparador de
l’entitat, la plataforma vallesana va
exigir la renovació dels lloguers so-
cials per part de la companyia.

Al mateix temps, la PAH va
criticar les pròrrogues del PSOE i
la seva negativa a legislar en ma-
tèria de desnonaments.

Caçadors a Gallecs. Foto: Espai Gos

Banc Sabadell a Mollet. Foto: PAH 

Queixa |Actes incívics al parc dels Pinetons
La Plataforma Sanitat Pública BV va denunciar l’11 d’abril que el parc dels
Pinetons estava ple de brutícia. Ho va fer amb un vídeo on es veia una gran

quantitat de brossa a l’espai. L’Ajuntament s’ha compromès a netejar el parc.

URBANISME4Era una jugada ro-
dona: l’Ajuntament de Mollet ve-
nia una parcel·la situada a l’antic
camí del Calderí coneguda com a
Camp de Futbol per valor d’1,8 mi-
lions d’euros on presumiblement
s’hi haurien de construir pisos.
Aquests diners servirien per ei-
xugar el deute que té el consisto-
ri. Al mateix temps, a través del pla
del macrobarri del Calderí, l’A-
juntament es reservava el dret
de construir un camp de futbol
municipal en el que actualment és
un espai agrícola. Camp de futbol
més barri de 1.300 habitatges i 1,8
milions a les arques públiques. Era
una jugada rodona que de mo-
ment haurà d’esperar perquè la
parcel·la no ha trobat comprador.
Així ho indica la plataforma de
contractació pública del consistori.

No és l’única complicació
amb la qual s’està trobant el pro-
jecte urbanístic municipal. Sal-
vem el Calderí ha anunciat que
durà el pla davant del tribunal

contenciós. “Iniciarem una cam-
panya de recollida de fons per ti-
rar endavant la lluita judicial”, di-
uen des de la plataforma am-
bientalista. Per la seva banda, al-
guns partits de l’esquerra estan va-
lorant la possibilitat d’unir-se a la
denúncia, si bé és cert que afirmen
que la plataforma és la veu cantant
contra el macrobarri. 

Precisament la plataforma
Salvem el Calderí va denunciar la

setmana passada “opacitat”, però
en aquest cas de la Generalitat. En
la comissió que havia d’aprovar el
pla definitiu, el col·lectiu, tot i vo-
ler-s’hi personar com a oient, no
ho va poder fer. “El reglament per-
met que una entitat participi sen-
se dret a vot en les reunions”, ex-
plica Txus Carrasco de Salvem el
Calderí. “No ens hi van deixar en-
trar i això fa augmentar les nostres
sospites d’opacitat”, sentencia.  

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

Ningú vol comprar la parcel·la
del Camp de Futbol del Calderí
» La manca d’un comprador entorpeix els plans urbanístics de Mollet
» Salvem el Calderí iniciarà una recollida de fons per a la lluita judicial



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 16 d’abril del 2021



| 12

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51716 d’abril del 2021



16 d’abril del 2021

Parets

13 | 

líniavallès.cat

L’Ajuntament treu pit de les
mesures contra l’atur de 2020
OCUPACIÓ4L'atur a Parets és,
en termes proporcionals, un
dels més baixos del Baix Vallès.
Amb 1.025 persones sense feina,
el municipi és, juntament amb
Santa Maria (9,14%), l'únic dels
vuit que conformen el territori
que se situa aquest mes d’abril
per sota del 10% d’atur. El 9,72%
dels paretans no tenen feina.

En part, aquestes xifres rela-
tivament positives es poden atri-
buir als plans de treball impul-
sats per l'Ajuntament durant
els moments àlgids de la pan-
dèmia el passat 2020. En un co-

municat, el consistori ha valorat
positivament els ajuts a la pro-
moció de la feina que es van fer
aleshores. En total van ser
82.000 euros que van servir per
incorporar al mercat laboral 61
persones. Així, segons el con-
sistori, “un 59,02% han estat do-
nes en situació d'atur, mentre
que el 40,98% restant han estat
homes”. D'altra banda, el 37,70%
dels contractes s'han destinat a
joves d'entre 16 i 30 anys, el
34,43% a persones d'entre 31 i 45
anys i un 27,87% a la franja d'e-
dat de 46 a 60 anys.

POLÍTICA4Per si la moció de
censura contra l'alcalde Jordi Se-
guer no havia encès prou els
ànims de la política paretana, el
8 de febrer, el nou govern format
pel PSC i Sumem Esquerres va
acabar d'obrir la capsa de pan-
dora. L'executiu encapçalat per
Francesc Juzgado feia dues set-
manes que era al poder i va
acusar l'exalcalde d'haver deixat
sense pagar prop d'un milió
d'euros en factures.

L'assumpte encara cueja al
municipi i el passat 8 d'abril ERC
i JxCat van convocar una roda de
premsa per justificar la seva ges-
tió. La compareixença anava
acompanyada d'una novetat: el 25
de març, a petició de l'oposició, l'A-
juntament va enviar un informe
de la intervenció municipal sobre
les factures pendents de 2020.

Segons les formacions inde-
pendentistes, el document des-
vela que l’acusació del PSC i
Sumem és “una manipulació”.
“Amb data prèvia a la moció, no-
més van quedar sense aprovar
factures per valor de 32.903 eu-

ros. I pel que fa a les aprovades,
només tenien data de pagament
previ a la moció 207.000 euros
aproximadament, una xifra que
dista moltíssim de la que s'ha pu-
blicat”, van explicar.

Així mateix, segons ERC i
JxCat, les factures fetes públi-
ques pel govern el 8 de febrer es
basen en una foto fixa del 21 de

gener. “Pocs dies després, i molt
abans del comunicat de premsa,
s'havia passat de 575 factures
pendents a 445, amb uns
200.000 euros menys”, afirmen.

És per tot això que ERC i
Junts per Catalunya han exigit al
govern municipal una “rectifi-
cació pública per corregir la in-
formació falsa”.

D’esquerra a dreta: Kènia Domènech, Jordi Seguer i Neus Jordà. Foto: ERC

ERC acusa el govern de mentir 
i exigeix una rectificació pública

El pla d’ocupació beneficia 61 persones. Foto: Heribert Gallardo / Aj. Parets

Educació |Els alumnes de Parets construeixen robots
Futur i alumnes paretans són sinònims. Les escoles del municipi han iniciat

un projecte mitjançant el qual els cursos de 4t de primària de Parets
aprendran a construir i programar robots amb electrònica microbit. 
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El Centre de suport a la llar, 
en marxa després d’un any

MARTORELLES4El passat di-
marts 6 va ser un dia especial per
als usuaris del Centre de suport
a la llar. I és que després d’un any
amb aquest servei tancat per
culpa del coronavirus, fa una set-
mana i mitja van poder retrobar-
se en aquest equipament, situat
a Can Sunyer.

L’Ajuntament va explicar, a
finals de la setmana passada, que
19 dels seus usuaris ja han estat
vacunats, de manera que poden
tornar a xerrar, jugar als seus
jocs de taula i dinar al centre. En

total, 27 persones fan servir les
seves instal·lacions, i quan les
que falten hagin rebut la segona
dosi del vaccí, podran anar in-
corporant-se també a la vida
diària del centre.

Tot i això, per reforçar la se-
guretat, el govern municipal ha
habilitat un segon menjador a la
sala de jocs de l’equipament.
Una altra de les novetats d’ençà
de la reobertura del centre és la
creació d’una infermeria, que
s’ha instal·lat a la sala on abans
hi havia la perruqueria.

POLÈMICA4El grup municipal
d’ERC Sant Fost va fer servir el
seu perfil de Twitter per “la-
mentar” que l’actual equip de go-
vern no els hagués “convidat” a
l’acte institucional del 14 d’abril,
abans-d’ahir, quan es van com-
memorar els 90 anys de la pro-
clamació de la República Cata-
lana per part de Francesc Macià.

De fet, els republicans van
denunciar, quan faltaven pocs
minuts per a les 12 del migdia,
que l’Ajuntament no havia anun-

ciat l’acte a les xarxes socials (el
perfil de l’Ajuntament ho faria
poca estona més tard, on expli-
caria també que s’inaugurava la
plaça de la República) i van dir
que no hi assistirien.

La formació va lamentar que
“el partit que proclamà la Re-
pública ara fa 90 anys” no fos
convidat i van dir que els sem-
blava que la intenció del govern
municipal era que l’aniversari
“passés desapercebut”. Els re-
publicans van afegir que “la ce-
lebració de l’acte a esquena dels
veïns i grups polítics de Sant Fost
desvirtua l'homenatge a unes
persones que van donar la vida
per un país més lliure i social-

ment més just” i van assegurar
que tenen previst organitzar el
seu acte propi ben aviat.

EL VALLÈS TAMBÉ HO RECORDA
Aquest aniversari de la procla-
mació de la República va ser la
gran efemèride del dia i la co-
marca va omplir-se d’actes de re-
cord en aquest aniversari rodó,
de nou dècades. Parets i Mollet,
entre altres, van tenir un re-
cord per a aquesta efemèride.

Macià, en el seu discurs des del balcó de la Generalitat. Foto: ERC Sant Fost

L’acte de commemoració del
14 d’abril, polèmic a Sant Fost

Els usuaris es van retrobar la setmana passada. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles | Cursos de català i anglès ‘online’
Martorelles organitza cursos online de català i anglès per a la gent
gran de la vila. El govern municipal ha habilitat un portal per a les

inscripcions i ha explicat que el cost total dels cursos és de 32 euros.

90
anys fa que Francesc
Macià va proclamar 
la República Catalana
des de la Generalitat
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Montmeló | Montornès

Aportacions a la caixa 
de resistència de Bosch

MONTORNÈS4El Ple de l’Ajun-
tament de Montornès, celebrat la
tarda de dijous de la setmana
passada, va aprovar per unani-
mitat una moció de suport als
treballadors i treballadores de la
fàbrica de Bosch de Lliçà d’A-
munt que la companyia alema-
nya ha anunciat que tancarà.
Aquest suport es traduirà en
forma d’aportació econòmica a la
caixa de resistència que la plan-
tilla de la fàbrica ha habilitat.

12 dels 336 afectats pel tan-
cament són veïns del poble, i per

això tots els grups polítics amb
representació al consistori han
instat la direcció de Bosch a bus-
car una solució que permeti que
ningú perdi la feina.

La plantilla de Bosch va co-
mençar una vaga indefinida di-
marts de la setmana passada,
després que la multinacional
anunciés la decisió de tancar la
planta i traslladar l’activitat que
s’hi fa a Polònia. En el Ple del mes
passat, els partits polítics ja ha-
vien fet arribar la seva solidari-
tat als treballadors.

EQUIPAMENTS4El nou tana-
tori de Montmeló està una mica
més a prop. Dos anys després
que nasqués el projecte, recent-
ment s'ha conegut que l'equipa-
ment municipal estarà en fun-
cionament abans de dos anys.
Segons com avanci el concurs i
l’execució de les obres, això po-
dria ser a finals del 2022 o a
principis del 2023.

La inversió total per a aquest
projecte serà de cinc milions

d’euros. D’aquests, una xifra
lleugerament superior als
780.000 es destinaran a la cons-
trucció de l’edifici, que s’ha de fer
al carrer del Raiguer i ha de te-
nir uns 400 metres quadrats
per acollir dues sales de vetlles,
una sala comuna, un oratori

amb una capacitat per a unes 80
persones i diversos serveis ne-
cessaris per atendre tant els di-
funts com els seus familiars. 

La resta de l’import fins a ar-
ribar a la xifra dels cinc milions
serà per a la gestió i l’explotació
dels serveis funeraris, amb una du-
rada de 40 anys a partir de la seva
posada en funcionament.

GESTIÓ DEL CEMENTIRI
L’empresa que resulti guanya-
dora del concurs (la licitació
està en marxa al portal web de
Licitació Pública de la Generali-
tat, on es poden consultar els
plecs de clàusules i les condi-
cions del concurs) serà també la
responsable de la gestió del ce-
mentiri municipal.

Una imatge virtual del futur tanatori. Foto: Aj. de Montmeló

El tanatori de Montmeló estarà
enllestit en menys de dos anys

La pancarta de suport als treballadors. Foto: Aj. de Montornès

Montmeló | El Fitkam se celebrarà el setembre
Dimarts passat l’Ajuntament de Montmeló va anunciar que el Fitkam
tornarà a celebrar-se aquest 2021 i, de fet, ja ha fixat les dates. Si no hi
ha cap contratemps, la 8a edició serà entre el 18 i el 19 de setembre.

La inversió total serà 
de cinc milions d’euros,
entre la construcció i la
gestió durant 40 anys
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Treballen en un pla per
combatre l’exclusió social

SANTA PERPÈTUA4El govern
municipal de Santa Perpètua
ha anunciat que comença a tre-
ballar en un Pla Local d’Acció
Comunitària i Inclusiva (PLACI),
una eina per donar recursos a les
persones en risc d’exclusió social.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
vol reforçar una política que va
començar a aplicar en el Pla
d’Inclusió Social (PLIS) del 2016.

La regidora de Serveis So-
cials, Infància i Adolescència,
Ana Bajo, ha confirmat que
aquesta nova eina els motiva

perquè “l’actual escenari és molt
complex i és molt difícil fer po-
lítiques inclusives socials”, ja
que la situació no els permet
“més que apagar focs”.

Segons apunten des de la re-
gidoria, el nou PLACI ha d’apor-
tar un vessant més comunitari i
inclusiu, involucrant més sec-
tors i fent una feina molt més
transversal que la que s’ha fet fins
ara. “Comptem amb tots els
col·lectius i persones perquè pu-
guin dir-hi la seva i treballar
conjuntament”, conclou Bajo.

LA LLAGOSTA4A finals de la
setmana passada l’Ajuntament
de la Llagosta va anunciar que
havia aturat l’ocupació il·legal
d’uns terrenys a la zona de la
Chopera, molt a prop del peatge
de la C-33. A més, el consistori ha
sancionat els responsables d’a-
quest fet, considerat un delicte
mediambiental, i que podria fins
i tot comportar penes de presó.

L’episodi va començar di-
marts passat, quan agents de la
Policia Local van comprovar

que en aquesta zona s’havien fet
moviments de terra amb una
màquina excavadora i que tam-
bé s’havien fet diferents divisions
de parcel·les.

Tot seguit, els policies van
obrir diligències per aquests

fets, identificant les persones
que hi havia en aquesta zona,
que asseguraven que eren els
propietaris de les parcel·les, que
s’havien de destinar a horts.

Tres dies més tard, divendres
passat, operaris de la Brigada
Municipal d’Obres i de l’em-
presa SERSA, encarregada de la
neteja viària dels carrers de la

vila, van retirar tot el material
que s’havia instal·lat en aquests
terrenys i la van precintar.

El govern municipal ha re-
forçat la seguretat de la zona
amb la instal·lació de barreres
(per evitar que hi puguin acce-
dir vehicles) i està estudiant
altres mesures de protecció d’a-
quest espai natural.

Una imatge dels terrenys ocupats. Foto: Aj. de la Llagosta

Sancionen els responsables
d’una ocupació a la Chopera

El Pla reforça un document publicat el 2016. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Santa Perpètua | Adhesió a ‘30 dies en bici’
L’Ajuntament de Santa Perpètua s’ha adherit, per segon 

any consecutiu, a la campanya 30 dies en bici, que durant 
tot aquest mes promou l’ús d’aquest mitjà de transport.

Els delictes contra 
el medi ambient poden
arribar a comportar
penes de presó
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Comarca

TURISME4Durant el dia d’avui
se celebra una nova edició de la
Jornada TurismeVallès, la tro-
bada anual que organitza el Ser-
vei de Turisme del Consell Co-
marcal. A causa de les restric-
cions de la pandèmia, l’edició
d’aquest 2021 es podrà seguir ín-
tegrament al canal de YouTube
de TurismeVallès.

En la jornada es lliuraran di-
plomes i es presentarà el Pla
d’Acció de Turisme.

Arriba una nova
edició de Jornada
Turisme Vallès

L’AMETLLA4Demà passat s’hau-
ria d’haver celebrat la Mostra
d’Arts Visuals Jove de l’Ametlla
(MAV), que enguany seria un hí-
brid entre propostes presencials
i d’altres de telemàtiques.

Tot i això, per petició dels
participants, l’Ajuntament ha
decidit ajornar-la, tot i que ja ha
fixat una nova data: serà el 20 de
juny. L’escenari no canviarà: la
MAV es farà a la Sala Municipal
de Teatre de la vila.

Ajornen la 
Mostra d’Arts
Audiovisuals

CANOVELLES4Canovelles ja ha
començat a elaborar el docu-
ment del nou Pla Local de Salut,
que vol ajudar a potenciar les po-
lítiques de salut, millorant les
condicions de vida a la ciutat, in-
crementant el treball comunitari
en salut i fomentant estils de
vida saludables entre la població.

El Pla s’estructura en cinc
grans finalitats que s’han de con-
cretar després d’una diagnosi.

Es treballa en 
la redacció d’un 
Pla Local de Salut

LA GARRIGA4L’Ajuntament de
la Garriga ha anunciat que s’ad-
hereix a la campanya Soc res-
ponsable, que la Fundació per
l’Assessorament i Acció en De-
fensa dels Animals (FAADA)
impulsa de forma regular per es-
terilitzar mascotes i animals de
companyia.

La iniciativa està en marxa
tot l’any, però entre els mesos de
febrer i maig és quan es reben
més propostes de col·laboració. 

Campanya 
per esterilitzar 
les mascotes

LES FRANQUESES4Agents de
la Policia Local de les Franque-
ses han impartit xerrades sobre
diversitat i delictes d’odi en di-
ferents instituts de la vila.

L’objectiu és que els joves co-
neguin la diversitat dins de les re-
lacions afectives i/o sexuals i
que reconeguin les diferents for-
mes de delictes d’odi i discrimi-
nació. Al final de les ponències,
els agents conviden els joves a
obrir un debat sobre el tema.

Xerrades 
sobre diversitat 
i delictes d’odi

LLIÇÀ D’AMUNT4Des de prin-
cipis d’aquest mes estan en
marxa les obres per ampliar el
Local Social de Can Farell, una
demanda que l’Associació de
Veïns de Can Farell feia des de
fa anys.

D’aquesta manera, quan aca-
bin aquests treballs, que faran
que l’espai s’ampliï en 39 metres
quadrats, hi haurà molt més lloc
per poder organitzar activitats.

Obres al
Local Social 
de Can Farell

POLÍTICA4Deixar de ser “el
pati del darrere” de Barcelona.
Aquesta, entre altres, és la mo-
tivació que ha portat els ajunta-
ments de Granollers, Mollet,
Martorell, Terrassa, Sabadell,
Mataró, Rubí, Vilanova i la Gel-
trú i Vilafranca del Penedès a
impulsar la creació de l’Asso-
ciació de Municipis de l’Arc Me-
tropolità, un nou ens que neix
per “reforçar la veu” d’aquestes
ciutats de la segona corona, se-
gons van explicar els represen-
tants polítics dimarts durant
l’acte de constitució de l’asso-
ciació (celebrat a Martorell).

L’alcalde de Granollers, Jo-
sep Mayoral, va felicitar-se per la
creació d’aquest ens, assegurant
que és un projecte en el qual es
treballava des de fa més de 10
anys i que es fa realitat “en mo-
ments molt difícils”.

En la mateixa línia es va
pronunciar el molletà Josep
Monràs, que va apuntar que
“l’Arc Metropolità pretén tenir
una veu pròpia i un lideratge
propi” i va dir que treballaran en
aspectes com “la mobilitat, l’ha-

bitatge, la millora dels barris, el
canvi climàtic i la promoció
econòmica”.

Els batlles van recordar que
a les seves poblacions hi viu
prop del 40% de la població de
Catalunya, i que acumulen el
10% del teixit industrial del país.
En canvi, lamenten que aquests
municipis pateixen les conse-
qüències d’un model “extrema-
dament centralista”.

No obstant això, tots els re-
presentants polítics van destacar

que aquest nou organisme “no
neix per anar contra ningú i sí
per sumar amb la resta de mu-
nicipis de l'àrea metropolitana”
i van destacar la importància de
crear “sinergies amb Barcelona
per créixer conjuntament”.

La previsió és que l’Associa-
ció de Municipis de l’Arc Me-
tropolità comenci a treballar
aquest estiu, amb la intenció
d’anar incorporant tots els mu-
nicipis de la zona que tinguin
més de 25.000 habitants.  

Un moment de l’acte, amb els alcaldes vallesans. Foto: Àlex Recolons / ACN

Granollers i Mollet s’integren 
en l’Associació Arc Metropolità

Creix un 14% el nombre 
de contractes signats el març
OCUPACIÓ4A finals de la set-
mana passada el Consell Co-
marcal va anunciar que el març
d’aquest any s’ha tancat amb un
creixement del 14% en la con-
tractació respecte del mateix
mes de l’any passat.

La causa principal d’aquest
augment de la contractació és l’e-
fecte produït per la relaxació de
les mesures restrictives per fer
front a l’emergència sanitària a
causa de la Covid-19 i a la coin-

cidència amb els primers dies de
Setmana Santa. Aquestes da-
des positives són una constant en
la immensa majoria de munici-
pis vallesans.

Si es mira el balanç trimes-
tral, però, les xifres no són tan
positives. Durant els primers
tres mesos del 2021, al Vallès
Oriental s’han formalitzat 2.665
contractes menys que entre els
mesos de gener, febrer i març de
l’any passat.Foto: Arxiu

Comerç | Fira Lliga't a la Terra i Mercat del planter
Santa Eulàlia de Ronçana acollirà, durant el dia de demà, la Fira Lliga't a
la Terra i Mercat del planter. Com tots els actes que s’organitzen, aquesta

fira comercial estarà totalment adaptada a les mesures sanitàries.
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Esports

Un empat (29-29 a Valladolid) i
dues derrotes (27-38 contra el
Rincón de Màlaga i 24-23 a la
pista de l’Atlético Guardés).
Aquest és el saldo provisional de
la segona fase de la temporada
per al sènior femení del Balon-
mano Granollers, que tindrà una
setmana i escaig per preparar el
darrer partit de la primera volta,
que jugarà dissabte de la setma-
na que ve contra les líders, el BM
Bera Bera.

De fet, només el cuer del grup
d’equips que aspiren al títol, el Ba-
lonmano La Calzada de Gijón,
presenta unes xifres pitjors que
les de l’equip de Robert Cuesta
d’ençà que ha començat la fase
pel títol; les asturianes han per-
dut els tres partits que han jugat
des de finals del mes passat.

DUES CITES EN CINC DIES
Qui sí que jugarà aquest cap de
setmana (demà a les 12 del mig-
dia) serà el sènior masculí d’An-
tonio Rama. El BMG afrontarà
un dels desplaçaments més curts
de la temporada, a la pista del
Bada Huesca (rival directe per
jugar a Europa la temporada
que ve). El partit es podrà veu-
re en directe per Gol.

L’enfrontament contra els
aragonesos tancarà una setmana
exigent, de doble jornada, que va
començar dimarts passat amb
una altra visita, a la pista del Cis-
ne de Pontevedra (26-34), en un
partit ajornat de la dinovena jor-
nada de l’ASOBAL. El BMG va
prendre la iniciativa al minut 15
de partit i aniria eixamplant la
distància amb el pas dels minuts.

Un empat i dues derrotes és el saldo provisional de l’equip. Foto: BMG

El BM Granollers vol capgirar 
la seva mala dinàmica

» Les de Robert Cuesta no han guanyat cap partit en la segona fase
» El sènior masculí acabarà una setmana exigent visitant Osca

Quatre ors per a les júniors
del CN Granollers a l’estatal

Una actuació impossible
de millorar. L’equip júnior
de natació artística del

Club Natació Granollers va pen-
jar-se quatre medalles d’or al
Campionat d’Espanya que es va
disputar el passat cap de setma-
na a la piscina Parquesol de Va-
lladolid. El domini del club gra-
nollerí va ser incontestable en to-
tes les finals per a les quals es va
classificar, tant individuals com
per equips.

Així, Judith Calvo va ser la mi-
llor a la final de solo tècnic, im-
posant-se a Gema Arquero, del

Canoe, i a Marina García, del Sin-
cro Sevilla. Calvo també seria
clau en el triomf a la final de duet
lliure, fent parella amb Valeria
Parra, per superar, de nou, el Ca-
noe i el Retiro.

Parra, Calvo, Marina Andrés,
Regina Casino, Alice Gallardo,
Irene Garrido, Claudia Julià i
Claudia Solé van dominar també
de forma clara la final d’equips
lliures, mentre que aquestes ne-
dadores i June Retana i Claudia
Solé van ser les millors en la mo-
dalitat highlight, la disciplina en
la qual participen més esportistes.

Última jornada d’EBA sense
res en joc per als vallesans

BÀSQUET4El Club Bàsquet Gra-
nollers i el Club Bàsquet Lliçà d’A-
munt afronten, demà a les cinc de
la tarda, la darrera jornada de la
lliga EBA sense res en joc.

El conjunt de la capital ja sap
que no pot evitar el descens de ca-
tegoria després de la contun-
dent derrota (86-55) patida dis-
sabte passat a Saragossa contra
l’Almozara, mentre que els lliça-
nencs mantindran la categoria
passi el que passi.

El CBG podrà acomiadar-se
de l’afició en un partit ja in-
transcendent contra la UE Ma-

taró (que sí que necessita la vic-
tòria per assegurar-se la segona
posició del grup), mentre que
l’expedició del CBLA haurà d’a-
gafar l’avió per anar fins a s’Are-
nal, a l’illa de Mallorca, i jugar
contra el CB San Agustín.

L’únic equip de la comarca
que no ha de jugar aquesta set-
mana és el CB Mollet, campió del
grup amb 12 triomfs en 12 partits,
i que aprofita el descans que li
brinda el calendari per preparar
la semifinal de la Lliga Catalana
EBA que ha de jugar la setmana
que ve a Mataró.

El Gran Premi de Formula1
ja té imatge promocional

AUTOMOBILISME4El campió
del món, Lewis Hamilton, i els
dos pilots espanyols del mundial
de Formula1, Carlos Sainz i Fer-
nando Alonso, són els tres pro-
tagonistes de la imatge promo-
cional del Gran Premi que es
disputarà al Circuit de Montme-
ló el pròxim 9 de maig. 

La il·lustració és obra del dis-
senyador i creador madrileny
David Despau (les seves obres
han sortit en publicacions com

Time, The New Yorker i ESPN,
entre altres mitjans), qui més
enllà dels motius automobilístics
ha volgut incorporar al cartell ele-
ments emblemàtics com la Sa-
grada Família.

ENTRADES A LA VENDA
Una de les novetats respecte del
2020 serà el retorn d’aficionats a
les graderies del Circuit. Els abo-
naments (hi ha diverses opcions)
ja estan a la venda.

L’expedició del club va obtenir uns resultats immillorables. Foto: CNG

Foto: Circuit

Futbol | L’EC Granollers rep la visita del Terrassa
L’EC Granollers de Jose Solivelles rebrà, diumenge a les 12 del migdia, 
el Terrassa FC en la segona jornada de la segona fase del curs 2020-21.
En la primera, diumenge passat, l’equip va perdre (1-0) contra l’Europa.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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La funerària Hinchley & Thrumble és en
números vermells, fa temps que no te-
nen clients. Thrumble, el propietari bor-
ratxo i malcarat, decideix posar-hi solu-
ció. Amb l’ajuda del Senyor Guilli, un lla-
dre inepte, posen en marxa uns mèto-
des poc habituals per tal de fer prospe-
rar el negoci.

Al teatre Almeria de Barcelona.

Teatre

Terrorífica Comèdia
Lluís Graells

El trap català (i en català) va guanyant
cada cop més terreny en l’escena de la
música urbana i l’estrena del tercer disc
de 31FAM n’és una prova. Aquest grup
vallesà ha publicat aquest mes d’abril Jet-
lag (Delirics, 2021), un àlbum amb set-
ze cançons –tant en català com en cas-
tellà– que està agradant molt al públic
jove i ja està fent bons números.

Música

Quatre professors d’institut que traves-
sen la crisi dels 40 decideixen fer un ex-
periment que consisteix a mantenir una
taxa d’alcohol en sang del 0,05% per, teò-
ricament, millorar les seves vides. Però la
situació se’ls en va de les mans. Aques-
ta pel·lícula danesa està nominada a l’Os-
car a millor pel·lícula de parla no angle-
sa i a millor direcció.

Pelis i sèries

Otra ronda
Thomas Vinterberg

Jetlag
31FAM

Sant Jordi 2021
Amb incògnites i limitacions, sí, però aquest any tindrem
Sant Jordi. El Procicat ha donat llum verda a la celebració
de la diada amb pautes exigents. A l’espera de saber si el
confinament comarcal continuarà vigent (de moment, el
tindrem fins al dia 19), sabem que les llibreries i floristeries
podran col·locar parades davant dels locals a partir del dia
21 i que cada municipi podrà establir espais perimetrats i
amb control d’aforament per posar-hi parades de llibres i
roses. A Barcelona, seran punts com els jardins del Palau
Robert, l’últim tram del passeig de Gràcia i la plaça Reial.  

“Després de 12 anys, he decidit que aquesta
serà la meva última temporada a La compe-
tència. Estic relativament convençuda que

aquests homes ja poden fer el programa sen-
se mi”. Amb aquest missatge publicat a Twit-
ter, Natza Farré (Barcelona, 1972) donava un
disgust el passat dia 12 als fans d’un dels pro-
grames més famosos de RAC1. De seguida, la
xarxa es va omplir de missatges de reconeixe-
ment a l’única dona del format que conduei-
xen Òscar Andreu i Òscar Dalmau, des d’on

Farré ha fet divulgació feminista amb l’humor
i la ironia que la caracteritzen. La comunica-
dora ha explicat a la seva emissora que deixa
el programa perquè vol escriure més i “ara no

trobava el temps ni l’energia” per fer-ho. 
“Ha estat, és i jo crec que serà la millor 
feina de la meva vida”, ha sentenciat.

N A T Z A  F A R R ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Fer divulgació feminista i humor alhora
La seva ironia punyent la caracteritza

Famosos

Anunciar que deixarà ‘La competència’
La temporada vinent ja no col·laborarà al programa de RAC1

Fans tristos
Li han plogut els elogis dels oients, que la trobaran a faltar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb l’excusa forçada del seu setanta-sisè
aniversari, la Marie organitza una trobada
familiar en ple estiu quebequès que
provocarà una catarsi inesperada. L’aigua
que vols de Víctor García Tur és una no-
vel·la sobre la família, els records, la in-
fantesa perduda i la identitat que ha es-
tat guardonada amb el Premi Sant Jor-
di que atorga Òmnium Cultural.

Llibres

L’aigua que vols
Víctor García Tur

| Oddworld
Oddworld: Soulstorm és un remake del joc clàssic de puzles i
plataformes, aquest cop més realista i fosc. Per a PC i PS 4 i 5. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ALIMENTACIÓ

És important anar a dormir i llevar-se sempre a la
mateixa hora, intentant dormir unes vuit hores

SOPAR

RUTINA DE SON

EXERCICI

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

i SALUT

Els dies són més llargs, els termòmetres marquen temperatu-
res més altes, els arbres floreixen... En general, la imatge que
tenim de la primavera és agradable i, fins i tot, idíl·lica. Però el

cert és que, si bé en moltes persones provoca canvis positius a ni-
vell emocional, en moltes d’altres genera sensacions negatives. En
un article de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la professo-
ra dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Mireia Cabero
explica que els canvis de temperatura poden provocar “cansa-
ment físic i emocional que xoca amb l’entusiasme”. Això és el que
es coneix com astènia primaveral, que té com a principals símpto-
mes “l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat”. A més, aquest any, la ja
famosa fatiga pandèmica pot agreujar aquestes sensacions. 
Per posar-hi remei, no hi ha fórmules màgiques, però sí que

es poden adoptar o reforçar alguns hàbits saludables. Cal seguir
una alimentació rica en fruites i verdures per obtenir les vitami-
nes suficients i mantenir el mateix horari de son cada dia. Tenint
en compte que l’arribada de la primavera pot provocar proble-
mes per dormir, és important sopar d’hora i lleuger i mantenir-
se força actiu durant el dia.

Què és l’astènia primaveral?

S’han de consumir aliments rics en vitamines,
principalment fruita i verdura, i evitar ultraprocessats

Les claus

Com que l’arribada de la primavera pot alterar els horaris de son, 
es recomana sopar d’hora i lleuger per dormir millor

En la mateixa línia, és necessari fer activitat física cada dia 
per tal d’estar actius i arribar cansats a l’hora de dormir
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