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COMARCA pàg 18

La planta de Bosch de
Lliçà tancarà finalment
el juny de l’any que ve

PARETS pàg 12
Jordi Seguer denuncia
sobrecostos en els sous del
govern de Francesc Juzgado

GRANOLLERS pàg 8
La ciutat diu adeu 
a l'última gran fàbrica
tèxtil del centre

MOLLET pàg 10

ERC demana que el
cementiri compti amb
espais per a l'Islam

ESPORTS pàg 20

El CB Mollet es juga 
l'accés a la final de la 
Lliga Catalana EBA
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Roses i llibres
contra el virus
El Vallès Oriental viurà un Sant Jordi
marcat per les restriccions pàg 3
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Quan parlem de Sant Jordi, a
tots ens venen al cap imatges de
carrers plens de gent que s’aglo-
mera a les parades de llibres i ro-
ses. Imatges d’una jornada carre-
gada d’activitats i d’un ambient
que omple les ciutats de caliu. Però
aquest any no serà del tot així. La
pandèmia ens farà viure una dia-
da a mig gas en el segon Sant Jor-
di en companyia de la Covid-19.
Una diada amb la vista posada en
la normativa de prevenció anti-
covid i en la qual establiments,
ajuntaments, entitats i ciutadans
hauran d’acollir-se a les restric-
cions sociosanitàries marcades
pel Procicat. Un Sant Jordi dife-
rent, amb prudència i seguretat.  

LLIBRES I RESTRICCIONS
Si alguna cosa serà protagonista el
dia de la rosa i el llibre, doncs, se-
ran les restriccions. Tant llibreries
com floristeries tornen a vendre a
peu de carrer i, tot i que hi haurà
parades, n’hi haurà menys i més
repartides per evitar aglomera-
cions en un únic espai. Per aquest
motiu, i tenint en compte les li-
mitacions d’aforament del 50% a
l’interior dels establiments, en al-
gunes poblacions de la comarca
s’han instal·lat les parades un dia
abans. De fet, ahir 22 d’abril, Gra-
nollers ja feia olor de Sant Jordi
amb alguns estands  muntats a les
portes de les llibreries, amb tan-
ques per controlar cues i amb
circuits molt marcats.
D’altra banda, els programes

d’activitats culturals també s’han
volgut recuperar i ho han fet
adaptant-se a la nova situació,
amb controls d’aforament, venda
d’entrades anticipada i actes vir-
tuals on la gent podrà participar
de manera interactiva.

ES LLEGEIX MÉS QUE MAI
Sant Jordi és un dels pilars que
sustenta moltes llibreries al llarg
de l’any i el fet que la pandèmia no
els permetés celebrar-lo l’abril
del 2020 els ha passat factura.
Però, si algun efecte positiu ha tin-
gut la Covid-19 sobre el sector del
llibre, és que ara es llegeix més que
mai. Segons un estudi de la Fe-
deració de Gremis d’Editors d’Es-
panya, el temps dedicat a la lectura
ha augmentat un 51% al llarg de la
pandèmia. I és que llegir és una de
les activitats més comunes per cui-
dar la salut mental i el benestar
emocional. Així ho confirma tam-
bé Eva Portell, presidenta de la so-
cietat cooperativa La Gralla, una
de les llibreries amb més renom de
Granollers. “Ha estat un any bo. La
gent llegeix més perquè s’ha que-
dat sense moltes activitats d’oci”,
diu Portell. Tot i que el seu esta-

bliment va romandre tancat du-
rant dos mesos, “ha crescut molt
la venda de llibres”, diu, especial-
ment via internet.

UNA DIADA DILUÏDA
Un dels motius pel qual aquest
Sant Jordi serà tan atípic és que la
diada ja va començar fa uns dies i
encara s’allargarà tot el cap de set-
mana. No es concentrarà tot el dia
23 com es feia abans. “Les compres
s’han diluït molt al llarg d’aques-
ta setmana i de l’anterior. La gent
no està esperant-se al dia de Sant
Jordi ni als dies anteriors com fe-
ien abans per por a cues o confi-
naments”, afirma Portell. Això
mateix és el que es nota al telèfon
de la llibreria l’Illa, de Mollet, que
durant tota aquesta setmana prè-
via ha quedat saturat pel volum de
feina que tenen en la segona dia-
da que passarem amb mascareta.

Sant Jordi amig gas

PROGRAMACIÓ4Els muni-
cipis del Vallès Oriental ofe-
reixen aquest 23 d’abril i els
pròxims dies una àmplia agen-
da d’activitats. El més destacat
de la jornada, a Granollers,
serà la tradicional lectura po-
pular de poemes a la Sala Ta-
rafa, el concurs de relats de la
Roca Umbert i el concert de
Sant Jordi demà dissabte 24
d’abril al Casino. Així mateix,
l’endemà diumenge es repre-
sentarà al Teatre Auditori la
llegenda de Sant Jordi adap-
tada per a infants.
A Mollet l’aposta serà va-

riada. Tallers literaris a través

d’Instagram, un espectacle
poètic amb inscripció prèvia a
la terrassa del Museu i un con-
cert amb ball de sardanes al
Mercat Vell.
Parets, per la seva banda,

farà diumenge un espectacle
musical a Can Rajoler, a banda
de la representació amb titelles
que la biblioteca emetrà aquest
divendres per YouTube.  
Una altra proposta comu-

na a diversos municipis és la
tornada del DeixaLlibres, una
iniciativa que pretén recuperar
llibres usats a la xarxa de dei-
xalleries comarcals fins aquest
diumenge 25 d’abril. 

Una diada plena d’activitats
literàries i culturals

» La diada estarà marcada per les restriccions de la pandèmia i s’allargarà més enllà d’avui 23 d’abril
» Serà el Sant Jordi amb més lectors de la història en un any en què les llibreries augmenten les vendes

Olga García 
VALLÈS

Una parada de llibres a l’edició d’estiu de Sant Jordi celebrada el juliol del 2020 (esquerra) i una florista preparant rams de roses en una imatge d’arxiu. Fotos: ACN
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La lupa

Dels últims 170 anys, durant 154 anys els béns
de culte (catedrals, esglésies, ermites, cape-
lles, oratoris i santuaris) no es van poder im-
matricular ni registrar al Registre de la Pro-

pietat Privada perquè ho prohibia la Llei Hipotecària del
1861, el Decret Hipotecari franquista del 1946 i el seu Re-
glament del 1947. Es consideraven béns que no podien
ser privats ni objecte de comerç, ja que són comuns,
col·lectius i comunitaris dels pobles.
Els 17 anys que no va ser així s’expliquen perquè,

el 1998, el Partit Popular (durant el govern de José Ma-
ría Aznar) va modificar la llei (sense l’objecció del PSOE,
sigui dit). Així, fins al 2015, l’Església va immatricu-
lar i registrar béns il·legalment, a través de normes pre-
constitucionals, i va traspassar els béns de domini pú-
blic a entitats privades (bisbats) provocant un dels es-
càndols immobiliaris més grans del món (la Confe-
rència Episcopal reconeix 40.000 immatriculacions
en aquest període!).
La responsabilitat de les immatriculacions no és no-

més de la jerarquia de l’Església sinó també de tots els
poders públics de l’Estat: l’executiu, el legislatiu i el ju-
dicial. Tots van permetre la utilització d’unes normati-
ves franquistes i anticonstitucionals fins al 2015.
La Constitució del 1978 va proclamar la llibertat de

culte, els no privilegis a cap religió i l’Estat aconfessio-
nal i, en la disposició derogatòria, disposa la preemi-
nència del text constitucional sobre les lleis anteriors.
Tot i això, l’Església va continuar utilitzant els privile-
gis regulats per la dictadura i va seguir immatriculant
durant 38 anys de democràcia. Va actuar com a admi-
nistració pública, com a autoritat pública, i els bisbes,
com a fedataris públics (notaris), autocertificant i ins-
crivint béns al Registre de la Propietat Privada sense in-
formació pública, ni cap títol de domini públic ni do-
cuments probatoris fins al 2015. Per això el Tribunal d’Es-
trasburg, el 2014, va sentenciar que les immatriculacions
eren un procés arbitrari que vulneraven la Constitució
Espanyola i els valors comuns del Dret Europeu, i que
eren violacions continuades i massives dels drets ga-
rantits per la Convenció europea dels drets humans.
I el govern “més progressista” de la història d’Espa-

nya què ha fet? Doncs, després de moltes promeses, el
govern del PSOE va publicar el 16 de febrer passat el llis-
tat elaborat pel govern del Partit Popular fa quasi cinc
anys, sobre les immatriculacions del 1998 al 2015. Un
llistat vell, incomplet, on falten les immatriculacions de
1947 al 1998, i que no compta amb les notes simples dels
Registres de la Propietat que hem demanat amb reite-
ració (tampoc ho ha fet el Govern de la Generalitat), que

són importants perquè detallen el conjunt de béns dels
quals es van apropiar.
Per altra banda, contràriament al compromís de Pe-

dro Sánchez en el discurs d’investidura de fer modifi-
cacions legislatives per revertir les immatriculacions de
l’Església, ara el govern del PSOE-Unidas Podemos se’n
renta les mans i deixa a l’administració local i als parti-
culars las reclamacions per via judicial. Per tant, el go-
vern “més progressista” de la història incompleix els com-
promisos electorals i de govern i indulta l’espoli de la je-
rarquia de l’Església.
Des de la Unió de Pagesos i l’Associació de Micro-

pobles de Catalunya continuarem treballant contra
aquesta injustícia i proposarem al Parlament de Catalunya
que insti el govern de l’Estat a remetre’ls les notes sim-
ples dels Registres de la Propietat de totes les immatri-
culacions de Catalunya. També a ordenar la cancel·lació
per nul·litat de totes les immatriculacions posteriors a la
promulgació de la Constitució per inconstitucionalitat so-
brevinguda i a habilitar els mecanismes per qualificar el
nostre patrimoni cultural i religiós de domini públic.
De nou, fem una crida a l’Associació Catalana de

Municipis i a la Federació de Municipis perquè s’im-
pliquin i defensin els patrimonis històrics i culturals
dels pobles de Catalunya.

per Joan Casajoana (Unió de Pagesos)

PSOE i Podemos indulten l’espoli de l’Església

NLes millors
perles

El caçador caçat. Aquesta expressió mai havia estat tan real.Un caçador furtiu ha mort esclafat per un grup d’elefants a
Sud-àfrica, concretament al Parc Nacional Kruger, on un altre
caçador va ser arrestat i un tercer va resultar ferit però va fugir.

Desfer-se de l’única solució a una pandèmia. A Suècia
han hagut de llençar a les escombraries centenars de

vacunes d’AstraZeneca perquè molta gent que tenia cita
per punxar-se la va anul·lar o no s’hi va presentar.

Van comprar al web de l’FNAC mòbils de gairebé 700 euros
per només 120 euros. L’empresa va dir que es tractava d’un

error tipogràfic i va cancel·lar les comandes. Ara el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó als clients.

La Carmen té Alzheimer i viu a una residència. El seu
marit des de fa 66 anys, el Xavier, té permís per visitar-la

un cop per setmana, però ell no en té prou i es planta cada
dia davant d’una finestra per veure-la i fer-li companyia.

LA FOTOFCB
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Un accident laboral al Club Natació 
Granollers deixa un jove ferit en estat crític1

2
Ningú vol comprar la parcel·la 
del Camp de Futbol del Calderí de Mollet

Coronavirus i multes: 
qui se salta les restriccions?

Salvem el Calderí titlla l’Ajuntament 
de Mollet de “repressor i autoritari”

Chakir el Homrani: “Una de cada dues 
persones pateix problemes de salut mental”

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.

Safata d’entrada

Estem fent obres de millo-
ra al carrer Major de Pa-
rets perquè amb les obres

que es van fer en el seu dia que-
daven aspectes per resoldre.
S’ha redactat un projecte de

millora que contempla diversos
aspectes. El projecte es va apro-
var amb els vots a favor d’Ara Pa-
rets ERC, Parets per la Repúbli-
ca i Sumem Esquerres a Parets.
Per tant, quan la representant de
Parets per la República diu que
és un nyap s’ha de respondre que,
si és un nyap, és també el seu
nyap. Quan Ara Parets ERC ho
critica, probablement estem da-
vant d’uns aficionats a la políti-
ca que creuen que tot s’hi val.
Però l’època del tot s’hi val ja ha
passat. Facin propostes, no cri-
tiquin els projectes aprovats amb
els seus vots i siguin més solvents.
Aquest projecte vol donar se-

guretat als vianants. S’han ins-
tal·lat jardineres i pilones repro-
duint el tram final del carrer Ma-
jor. Una banda destinada especí-

Si és un nyap, és el seu nyap
per Rosa Martí i Conill (Sumem Esquerres a Parets)

ficament als vianants és més
ampla que l’altra en espera que
el carrer pugui arribar a ser
només per als vianants. Llavors
es podran treure les pilones. Tot
el projecte compleix la norma-
tiva prevista, inclòs el pas de ca-
dires de rodes. També es fixaran
tres àrees ben delimitades de
càrrega i descàrrega per garan-
tir als comerciants que puguin
abastir-se. Es millorarà la pla-
ça que hi ha entre el carrer
Ferrer i Guàrdia amb intersec-
ció amb el carrer Major i es ne-
tejaran els grafits.
Aquest és el sentit del pro-

jecte. No devem estar gaire
equivocats perquè fins ara no
hem rebut cap queixa de ningú
del carrer. Només n’hem rebut
una d’externa i la dels partits ara

a l’oposició, tot i que alguns hi
varen votar a favor.
S’inicien també les obres de

Ferrer i Guàrdia i Aurora per tal
d’acabar la urbanització d’aquest
sector. El carrer Ferrer i Guàrdia
tindrà un acabat molt bonic de
tons rosats amb pedra de pòrfir.
Com que és un carrer transver-
sal pensem que aquest acabat es
podrà reproduir a Via Piquer i
Empordà. S’haurà d’estudiar.
Sobre el tema del cablejat, cal

apuntar que l’anterior alcalde i
regidor de Via Pública durant
dos anys no va ser capaç de treu-
re aquest envelat. No és per
acusar, que no ens agrada, però
diguem-ho tot. Els errors es po-
den tolerar, les mentides no. 
Fer molt soroll, de vegades,

no és garantia de res.
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A les xarxes

@RafaCabeleira: Que la primera aparición
pública del futuro presidente de la Superliga
sea en un programa que se llama El Chirin-
guito mucha confianza no da, pero bueno.

@agenciaacn: CaixaBank planteja un ERO
que afecta gairebé 8.300 treballadors, el
18% de la plantilla. També vol tancar més de
1.500 oficines a l’Estat, segons els sindicats.

#EROACaixaBank

@324cat: Els llibres i les roses tornaran
als carrers de Barcelona per Sant Jordi. Hi
haurà parades davant de les botigues des
de dimecres i fins al cap de setmana.

#UnSantJordiNormal? #Superlliga

Els semàfors

L’entitat ecologista de Sant
Fost va fer, fa unes setmanes,
una jornada de neteja de zones

boscoses de la vila, però 
ha volgut anar més enllà

i ha publicat un vídeo en el qual
convida tothom a tenir cura
del nostre entorn natural. 

pàgina 14La Xopera

Des de finals de la setmana
passada, l’Ajuntament 

ha habilitat una de les sales 
del Casal de Cultura perquè
funcioni com a punt de

vacunació contra la Covid. Això
ajudarà a descongestionar el
Centre d’Atenció Primària.

pàgina 16Aj. de Montornès

ERC Mollet presentarà una
moció per demanar espais per a
la fe musulmana al cementiri.
Amb això es pretén garantir 
el dret de les comunitats de

confessions minoritàries a tenir
una inhumació adequada als

seus rituals religiosos. 
pàgina 10ERC Mollet
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La bici, el transport més ràpid
entre Granollers i la Garriga

MOBILITAT4Ahir es va celebrar la
primera Cursa de Transports La
Garriga - Granollers, amb l’ob-
jectiu de comparar el  temps de
viatge, l’impacte ambiental i el cost
econòmic de diversos mitjans de
transport. Tots els participants van
sortir a les 8.30 del centre de la
Garriga amb destí a la Porxada. El
mitjà més ràpid a completar el
tram d’uns 11 km va ser la bicicleta,
que va trigar 21 minuts. La moto
va arribar dos minuts després, tot
i que si l’R3 no hagués anat amb
5 minuts de retard, la modalitat de
tren més bici (27 minuts) hauria

estat la segona més ràpida. El cot-
xe va trigar 34 minuts, estacionant
en un aparcament de pagament.
La iniciativa va dictaminar que el
transport més lent és l’autobús,
que va fer el recorregut en 52 mi-
nuts. Més lent que fer el camí a
peu (39 minuts).
Miquel Sebastià, de Pedalem

la Garriga, entitat organitzadora de
la cursa, va afirmar que “això de-
mostra que si creem una bona lí-
nia de transport públic, acompa-
nyada de rutes de bici segures, dis-
posarem d’una xarxa de mobilitat
econòmica, eficient i sostenible”. 

Polèmica pel desnonament
sense avís previ de Can Gili

HABITATGE4Dimarts, pels volts
de les 12 del matí i sense previ avís,
la Norma i la seva filla de 17 anys
van ser desnonades del pis que du-
rant quatre anys havia estat la seva
llar, al Carrer Mas Lledó, del bar-
ri de Can Gili. Vuit patrulles de
Mossos i la comitiva judicial es van
personar al domicili ocupat, pro-
pietat de Coral Homes, una im-
mobiliària participada per Buil-
ding Center, filial de CaixaBank.  
Tot i que segons la PAH de

Granollers ni la Norma ni serveis
socials havien rebut cap notifi-
cació, la comitiva judicial va

al·legar que havia informat del
desnonament. El fet va generar
controvèrsia, ja que els desno-
naments estan prohibits durant
l’estat d’alarma. Aquesta polè-
mica va fer que dimecres diver-
ses oficines de CaixaBank es lle-
vessin amb pintades.
El mateix dimarts a la tarda,

la PAH de Granollers va convo-
car una concentració a la Por-
xada per exigir el reallotjament
dels afectats. Per la seva banda,
l’Ajuntament s’ha compromès
amb la família, pagant l’import
d’un habitatge provisional.

Un accident laboral al CNG
deixa un jove ferit crític

SOCIETAT4Un operari va quedar
ferit crític el matí del passat 19
d’abril mentre treballava da-
munt d’un fals sostre a les ins-
tal·lacions del Club Natació Gra-
nollers. El treballador, d’una em-
presa externa al club, estava fent
tasques de manteniment quan es
va precipitar des de 7 metres
d’alçada en cedir la coberta. El
jove, de 28 anys i veí de Grano-
llers, va ser traslladat en estat crí-
tic a l’Hospital de Sant Pau, a Bar-

celona, amb helicòpter. Segons el
primer informe mèdic, l’estat
del jove era estable dins la gra-
vetat. L’accident va fer reaccionar
les instàncies municipals i del
club, que van donar el seu suport
a l’operari. La Policia Local en-
cara n’investiga les causes.
Aquest succés torna a posar

sobre la taula l’accident laboral
d’en Julián, a Mollet, que va per-
dre la vida en unes circumstàncies
molt similars ara farà un mes. 

Participants a punt de començar la cursa. Foto: Twitter (@defensemR3)

Bombers al CNG. Foto: Línia Vallès

Empresa | Estabanell, reconeguda per innovar
La companyia granollerina d’energia Estabanell ha estat reconeguda amb el
premi Graustic a la sostenibilitat per l’ús de les TIC en aspectes d’innovació,

exportació, responsabilitat social i suport a dones i emprenedors.

URBANISME4L’última gran em-
presa tèxtil que quedava a Gra-
nollers, una representació indis-
cutible del gran passat industrial
de la ciutat, desapareixerà durant
els pròxims dies. D’acord amb el
Pla de Millora Urbana, aprovat
per l’Ajuntament el 2016, l’espai
que durant 70 anys va ser un dels
motors tèxtils més importants de
la ciutat es convertirà en una
construcció de 45 habitatges
plurifamiliars, 14 dels quals de
protecció oficial. 
La nova edificació a l’illa que

formen el carrer de Llevant, de
Josep Pinyol, de l’Orient i de
Quevedo i que des del 1943 fins
al 2013 va acollir la Viuda Sau-
quet SA anirà acompanyada d’un
aparcament soterrat i d’una zona
verda de més de 1.000 metres
quadrats que s’unirà a la plaça
d’Amadeu Castellanos. Una nova
vida per a una instal·lació que fa
vuit anys que està en desús i
que ja es va començar a ender-

rocar la setmana passada, per
adequar millor la zona i propor-
cionar als veïns un nou espai,
marcat per l’empremta industrial.
La Vissa, creada el 1919, era

una empresa dedicada a la fa-
bricació i venda de teixits de
cotó i, en tancar les portes com a
darrera empresa tèxtil en fun-

cionament dins del nucli urbà, la
família Sauquet va decidir donar
el seu important llegat a la ciutat,
amb l’objectiu de contribuir a en-
grossir el patrimoni industrial de
Granollers. Una herència ender-
rocada que obliga a dir adeu a la
nau que durant tant de temps va
ser la casa del tèxtil granollerí. 

Enderroc de l’antiga fàbrica Vissa de Granollers. Foto: Línia Vallès  

Granollers diu adeu a l’última
gran fàbrica tèxtil del centre

» S’hi construiran 45 habitatges, un aparcament i una zona verda
» Dedicada al cotó durant 70 anys, Vissa era un emblema històric 
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Mollet

L’Ajuntament sanciona un
integrant de Salvem el Calderí

SOCIETAT4El 19 de desembre
Salvem el Calderí va dur a terme
una manifestació de protesta
davant de l’Ajuntament. Tres
mesos després, Txus Carrasco,
un dels participants de la con-
centració contra el macrobarri,
ha rebut una sanció.
Segons la plataforma, ha estat

el govern de Monràs qui ha acti-
vat l’expedient emparant-se en el
reglament de convivència ciuta-
dana. Des del col·lectiu relaten que
durant l’acte de protesta diversos
agents de la Policia Local es van
acostar a alguns dels concentrats

per identificar-los i per avisar-los
que havien de demanar permís al
consistori per manifestar-se. 
Així, Salvem el Calderí afirma

que, amb la inculpació, el consis-
tori “demostra un cop més el seu
tarannà repressor i autoritari”.
La plataforma afegeix que en la de-
núncia “s’amenaça amb altes san-
cions econòmiques per manca
d’autorització municipal d’una
acció totalment pacífica i demo-
cràtica, estàtica, sense cap afecta-
ció a la via pública i en el marc de
l’exercici del nostre dret a la ma-
nifestació i a la protesta”. 

Espai Gos demana aturar la
caça extraordinària a Gallecs
ECOLOGIA4Dos integrants del
col·lectiu Espai Gos denunciaven
el 12 d'abril la presència de caça-
dors a Gallecs. Segons la plata-
forma, la caça s'estava efectuant en
un moment atípic de l'any: l'èpo-
ca de cria. La pregunta sobre la
taula era saber qui havia autorit-
zat la batuda extraordinària. En
documentació aportada per Espai
Gos i consultada per Línia Vallès,
queda palès que el permís de caça
“per erradicar la sobrepoblació de

conills” va ser demanat pels ajun-
taments de la zona. Amb tot, el
consistori de Mollet ho nega i la
plataforma afirma que la petició
podria haver estat tramitada pel
Consorci de Gallecs. De moment
no se sap qui n'és el responsable.
És per això que Espai Gos ha

enviat un recurs a la Generalitat
exigint la suspensió cautelar de la
caça a Gallecs i la limitació de ca-
çadors a la zona, tot apostant per
la introducció d'aus rapinyaires.

Concentració del 19 de desembre davant l’Ajuntament. Foto: Salvem el Calderí

Caçadors a Gallecs. Foto: Espai Gos

Política | Salvador Illa es reivindica a Mollet
Dissabte 17 d'abril el candidat del PSC, Salvador Illa, va aprofitar la seva
visita a Mollet i Parets per reivindicar-se com a aspirant a presidir la
Generalitat i per exigir a l'independentisme que faci un pas al costat.

POLÍTICA4Quan una persona
que professa la fe musulmana
mor, ho té difícil per poder ser
enterrada segons les seves creen-
ces. És a dir, directament a ter-
ra amb sudari, sense fèretre i re-
colzada sobre el seu costat dret,
mirant cap a l'est, cap a la Meca.
Tot i que la llei reconeix als

musulmans i als jueus el dret a te-
nir una sèrie de parcel·les als ce-
mentiris reservades, a Mollet no
compten amb aquests espais.
És per aquest motiu que ERC

ha anunciat que al pròxim Ple pre-
sentarà una moció per garantir el
dret a les comunitats de confes-
sions minoritàries a tenir “una in-
humació adequada als seus ritu-
als”. Segons explica la formació,
“l'escassetat d'espais dedicats als
difunts musulmans i la no-pre-
sència dels seus cossos és una for-
ma d'exclusió de l'Islam dels nos-
tres llocs de memòria”.
A què es deu aquesta situació?

Les comunitats migrades prefe-

reixen enterrar els seus éssers es-
timats al país d'origen o la man-
ca d'espai a Mollet per enterrar-los
fa que decideixin repatriar els
cossos? “Part de la comunitat
musulmana és migrada, la qual
cosa ha fet que durant anys hagin
optat per la repatriació dels difunts
als països d'origen”, considera el
partit tot citant un dels motius que
expliquen la poca presència de l’Is-
lam als cementiris. Amb tot, la Co-

vid-19 ha fet palesa la dificultat que
tenen per poder enterrar els seus
morts a Catalunya.

MORT INFANTIL
No és l'única moció relacionada
amb la mort que presentarà
ERC. La formació també dema-
narà un espai per a aquelles fa-
mílies que han perdut un fill
durant la gestació o unes setma-
nes després del naixement.

Una imatge d’arxiu del cementiri al parc de Plana Lledó. Foto: JT Curses

ERC demana que el cementiri
compti amb espais per a l’Islam

» La formació també reclama una zona per al dol perinatal
» “Els drets dels credos minoritaris no estan garantits”, diu el partit

El CUAP, la residència i la fi de
l’amiant, una mica més a prop
SANITAT4Bona sintonia i pre-
disposició, però cautela. Aquesta
és la definició que va donar la Pla-
taforma Sanitat Pública Baix Va-
llès de la reunió que ahir va man-
tenir amb la regidora de Salut de
l’Ajuntament. Era una trobada
llargament esperada amb molts
temes sobre la taula: el CUAP, el
tercer ambulatori, la residència, la
contaminació o l’amiant.
“La regidora coincideix amb

nosaltres sobre la necessitat del
CUAP i ha dit que el sol·licitarà”,
deia Antonio López de la plata-
forma. Pel que fa a la residència,

des de l’Ajuntament es va afirmar
que “es mirarà de pressionar la
Generalitat”. L’integrant de la
plataforma va explicar que el con-
sistori “crearà una taula específi-
ca per tractar aquest tema a la ciu-
tat”. Així mateix, la plataforma va
exposar la seva preocupació per la
presència d’amiant a Mollet i l’A-
juntament va assegurar que hi ha
un projecte d’Agbar per eliminar
el fibrociment de les canonades.
“Hem dit que volem veure la do-
cumentació”, sentenciava López
per afegir que “la bona sintonia ara
s’ha de concretar en fets”.  
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Diputació i Ajuntament
blinden el patrimoni paretà

HISTÒRIA4El municipi de Pa-
rets ha fet un pas endavant per
protegir el seu patrimoni histò-
ric. L’any 2019 la Diputació de
Barcelona va començar a re-
dactar un pla per catalogar les
masies, cases rurals i altres cons-
truccions que es troben en sòl no
urbanitzable al terme municipal
i el passat 16 d’abril va entregar-
lo a l’Ajuntament. Segons expli-
ca la mateixa Diputació, aquest
pla ha permès “la identificació
d'aquelles construccions situades
dins del sòl no urbanitzable sus-
ceptibles de ser reconstruïdes o

rehabilitades per raons arqui-
tectòniques, històriques, am-
bientals, paisatgístiques o so-
cials”. En total són 22 edificacions
que es troben en terrenys en els
quals no es podrà construir. 
Aquest pla coincideix amb un

altre projecte de preservació
cultural. Dilluns, en el marc de
la presentació de la campanya de
turisme i promoció de la vila En-
amora’t de Parets, l’Ajuntament
va anunciar la construcció d’u-
na passarel·la des d’on poder
contemplar les pintures pop-
art de l’antiga fàbrica Tipel.

POLÍTICA4El nou govern sorgit
de la moció de censura va es-
trenar-se amb una notícia so-
nora. El 2 de febrer l’executiu
municipal format pel PSC i Su-
mem Esquerres afirmava que
l’alcalde Francesc Juzgado no
tindria sou i els regidors es con-
gelarien el seu salari. “L’estalvi eco-
nòmic de les retribucions dels
membres del govern es dedicarà
a la lluita contra els efectes socials
i econòmics de la pandèmia”, as-
segurava el consistori paretà. 
Dos mesos després, ERC ha

fet una denúncia pública asse-
nyalant que “la notícia escam-
pada pels mitjans de comunica-
ció municipals no s'ajusta ben bé
a la realitat i passa a ser una nova
fake news”. Segons la formació
republicana, “si bé és cert que
Juzgado no té retribució anual
d’alcalde per evitar deixar de co-
brar la seva pensió màxima de
jubilació, sí que rebrà retribu-
cions de l'Ajuntament en con-
cepte d'assistència a òrgans
col·legiats”. Per a ERC, les noves
partides destinades a sous estan

generant un sobrecost per a les
arques municipals. “El nou pres-
supost passa de 98.000 euros el
2020 a 165.000 euros el 2021,
67.000 euros més”, afirma.
Les dures paraules dels in-

dependentistes no acaben aquí.
El partit acusa la regidora de Su-
mem Casandra Garcia de mani-
pular els mitjans de comunica-
ció municipals en afirmar que
l’alcalde no té sou. “Els mitjans
estan sota el seu control”, diuen.

És per tots aquests motius
que ERC ha demanat a l’Ajun-
tament que faci públiques les re-
tribucions de la totalitat de re-
gidors de l'Ajuntament, tant del
govern com també de l'oposició.
Per la seva banda, Francesc

Juzgado, en declaracions a Línia
Vallès, afirma que “aquestes acu-
sacions no són certes” i afegeix que
no vol dir res més al respecte per
“no entrar en aquest joc que ja fa
massa setmanes que dura”. 

L’Ajuntament, en una imatge d’arxiu. Foto: Sílvia Ferran/Aj. de Parets

ERC denuncia sobrecostos en
els sous del govern de Juzgado

Presentació de la campanya. Foto: Heribert Gallardo/Aj. de Parets

Transparència | El consistori més digital i obert
L’Ajuntament ha rebut el premi Reconeixement Administració Oberta de
Catalunya 2020 que s’entrega a les administracions capdavanteres en la
transformació digital i el govern obert en la seva relació amb la ciutadania.
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Martorelles | Sant Fost

La Xopera posa en marxa
una campanya ecologista

SANT FOST4Tenir cura del
medi ambient i dels espais na-
turals de la vila. Aquestes han es-
tat les raons que han portat vo-
luntaris de l’associació ecolo-
gista La Xopera a impulsar una
campanya ecologista.
El passat dissabte 10 ja van

organitzar una jornada de nete-
ja i de recollida de brossa en di-
ferents zones boscoses, però van
explicar que aquesta no serà
l’única acció mediambiental que
faran. En un vídeo, l’entitat as-
segura que vol “conscienciar

tothom de la necessitat de tenir
un comportament cívic i res-
pectuós quan sortim a gaudir de
la natura i transmetre aquesta
necessitat a grans i petits per
construir un futur ecològica-
ment sostenible”.
La Xopera creu que Sant Fost

té “un entorn privilegiat, envol-
tat de natura, història i bellesa”
que cal preservar i protegir i la-
menta que en algunes ocasions
“la manca de conscienciació de la
població genera una pèrdua ir-
reparable a la natura”. 

SUCCESSOS4Un operatiu con-
junt entre els Mossos i la Policia
Nacional va permetre desman-
tellar una banda criminal que
havia robat un milió d’euros en
joies en una casa de subhastes de
Barcelona. Dues de les deten-
cions es van fer a la comarca:
una a Martorelles i l’altra a Mo-
llet, mentre que els altres dos ar-
restos es van fer en municipis de
la Comunitat de Madrid.
Segons informa l’Agència

Catalana de Notícies, els lladres
van fer servir bufadors d’oxitall,
llances tèrmiques i inhibidors de
freqüència per accedir a la cà-
mera cuirassada de la casa de

subhastes i endur-se les joies.
També tenien coneixements
tècnics de desactivació d’alar-

mes, per fer butrons i forçar i ob-
rir cambres cuirassades com
caixes fortes.
De fet, dies després del ro-

batori els policies van trobar
parts no valuoses de les joies
(com maquinària interna de re-
llotges i alguns elements deco-
ratius) i les etiquetes identifica-
tives dels objectes per a la seva
subhasta en un tram del riu Be-
sòs al seu pas per Sant Fost.

Als diferents domicilis, els
agents dels cossos van trobar
1.700 euros en efectiu, un equip
complet de bufador oxitall, or-
dinadors portàtils, un disc dur,
diversos telèfons, targetes SIM i
inhibidors de freqüències, entre
altres. Els quatre arrestats, des-
prés de passar a disposició judi-
cial, van quedar en llibertat amb
càrrecs amb mesures cautelars.
La investigació continua oberta.

La càmera cuirassada de la casa de subhastes. Foto: Mossos / ACN

Un detingut a Martorelles 
pel robatori d’un milió en joies

L’entitat va fer una neteja de zones boscoses fa setmanes. Foto: La Xopera

Martorelles | Judici per un delicte d’abús sexual
Dimarts passat es va celebrar la primera sessió del judici a un home acusat
d’un abús sexual a una menor a la piscina de Martorelles. Els fets van passar

el 2018, quan la noia era dins de l’aigua i l’acusat li va fer tocaments.

Els lladres van llençar
parts no aprofitables
del seu botí al terme
municipal de Sant Fost



15 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 23 d’abril del 2021



23 d’abril del 2021

| 16

líniavallès.cat

Montmeló | Montornès

El Casal de Cultura, espai de
vacunació contra la Covid-19
MONTORNÈS4Una sala del Ca-
sal de Cultura de Montornès és,
des de divendres passat, un punt
de vacunació contra el corona-
virus. Així ho ha anunciat l’A-
juntament, que assegura aquest
espai habilitat compleix tots els
requisits necessaris de dimen-
sions i accessibilitat per poder
dur a terme la vacunació de for-
ma segura.
De fet, el Centre d’Atenció

Primària hi ha fet arribar tot el
material sanitari necessari i con-
tinua ocupant-se de la gestió de

les cites prèvies amb l'avís a les
persones del municipi del dia i
hora que els correspon anar a re-
bre la vacuna.
Fins ara, des del CAP s'havia

vacunat la franja de veïns majors
de 80 anys. A finals de la set-
mana passada es va posar en
marxa la vacunació en el tram
comprès entre 70 i 79 anys. El
procediment per avisar-los serà
una trucada del CAP amb la ci-
tació i un SMS recordatori, que
rebran 24 hores abans del dia
previ a rebre el vaccí.

SALUT4El Consell de Poble de
Montmeló ha alçat la veu per re-
clamar que es recuperi el servei
que el Centre d’Atenció Primària
(CAP) de la vila prestava als ve-
ïns abans de l’esclat de la pandè-
mia, el març de l’any passat.
L’entitat, a més, diu que impul-
sarà una recollida de signatures
avui, demà i el dia 1 de maig a la
plaça de la Vila i dissabte de la set-
mana que ve al Mercat Setmanal.
En un manifest titulat Sal-

vem la nostra salut: recupe-
rem el servei del CAP, l’entitat

denuncia que tot i que al portal
web de Cat Salut s’anuncia que
l’horari de l’equipament és de les
vuit del matí a la mitjanit els set
dies de la setmana, la realitat és
que funciona de dilluns a di-

vendres entre les vuit del matí i
les vuit del vespre.
Des del Consell asseguren

que el CAP és d’atenció conti-
nuada i, per això, expliquen que
han demanat a l’Ajuntament que
faci la petició al Departament
de Salut per recuperar el servei
que prestava fins fa poc més
d’un any.
L’entitat considera que “la

salut no pot dependre  de l’accés
a les noves tecnologies, a fer-te
entendre per telèfon quant estàs

malalta o la disposició d’un mit-
jà de transport privat” i diu que
és “indispensable l’augment ur-
gent i la recuperació de les hores
d’atenció pediàtriques i de me-
dicina general”, serveis ja retallats
abans de l’arribada de la Covid.
El Consell conclou el mani-

fest dient que “actualment viu-
re a Montmeló es sinònim de te-
nir pitjor qualitat d’assistència
sanitària que a qualsevol muni-
cipi de l’àrea metropolitana,
cosa que és inadmissible.”

El CAP, en una imatge d’arxiu. Foto: Aj. de Montmeló

Clam per recuperar el servei
habitual del CAP de Montmeló

Una infermera vacuna una veïna. Foto: Aj. de Montornès

Montornès | La lliga Vallrapbattle aterra a la vila
L’Espai Cultural Montbarri serà l’escenari, demà a la tarda, de la tercera
jornada de la Vallrap Battle, una sèrie de batalles de galls que s’està fent a
la comarca. L’entrada és gratuïta i es pot descarregar al web municipal.

Les hores d’atenció
del Centre d’Atenció
Primària es van reduir
durant l’any passat
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Investiguen la revenda 
de terrenys per fer-hi horts

LA LLAGOSTA4La Policia Local
està investigant presumptes re-
vendes de terrenys en zones
properes al nucli urbà o a in-
fraestructures com la via de tren
o l’autopista per fer-hi horts.
Tot plegat, segons informa El

9 Nou, neix de l’episodi que es
va viure dies enrere, quan agents
del cos van haver d’intervenir
per aturar la ocupació d’uns
terrenys a la zona de la Chope-
ra, on s’havien fet moviments de
terra amb una màquina exca-
vadora i diferents parcel·les.

Això va provocar que el go-
vern municipal reforcés la se-
guretat a la zona amb la ins-
tal·lació de barreres (per evitar
que hi puguin accedir vehicles)
i no es descarta aplicar més me-
sures. Parts d’aquestes zones
de la vila es poden veure amb les
càmeres de videovigilància que
hi ha al pont del cementiri.
A més, l’alcalde Óscar Sier-

rava assegurar que els policies te-
nen ordres d’estar molt atents
perquè no hi hagi més episodis
d’aquesta mena.

MOBILITAT4La reivindicació
d’uns mitjans de transport pú-
blics de qualitat és una de les
grans lluites que hi ha a la co-
marca des de fa molts anys i, en
un dels últims episodis, els ajun-
taments de Santa Perpètua i la
Llagosta han decidit sumar for-
ces i anar de la mà.
Els governs municipals que

encapçalen Isabel Garcia i Óscar
Sierra (i també els responsables
d’Urbanisme dels dos municipis)
van reunir-se divendres passat de
forma telemàtica. D’aquesta tro-
bada va sortir un compromís
comú de defensa del traçat al-
ternatiu del desdoblament de la
línia de rodalies R3 i la seva

connexió amb l’R8 al seu pas per
Santa Perpètua, així com de la

creació de tres intercanviadors
ferroviaris entre les línies R8 i R4
i les línies vallesanes de Ferro-
carrils de la Generalitat (a Bar-
berà, Sant Cugat i Rubí).
Durant la reunió també es va

incidir en la importància de la fu-
tura estació intermodal de la
Llagosta, que des de principis
d’aquest mes ja té data fixada per
a l’inici de les seves obres: prin-
cipis de l’any que ve.

La trobada s’emmarca en una
ronda de contactes que des del
govern perpetuenc s’estan man-
tenint amb autoritats del trans-
port públic, entitats i ajunta-
ments per donar a conèixer la
seva proposta de millora de la
xarxa ferroviària i de transport
públic al municipi i al territori.
Tots els assistents van remarcar
la necessitat de tenir unes in-
fraestructures de qualitat.

Un moment de la reunió entre els ajuntaments. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Front comú per a la connexió
entre les línies de tren R3 i R8

Agents de la Policia Local, en una imatge d’arxiu. Foto: Aj. de la Llagosta

Santa Perpètua | Nou jutge de pau
Des de dimecres està en marxa el termini de presentació de

candidatures per ser jutge o jutgessa de pau a Santa Perpètua.
L’actual, Serafín Cifuentes, no es presentarà a la reelecció.

A la trobada els 
dos batlles també van 
parlar sobre la futura 
estació intermodal
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Comarca

MEDI AMBIENT4A finals de la
setmana passada el Consorci
Besòs Tordera va aprovar el seu
Pla Estratègic per a la pròxima
dècada. Els grans objectius d’a-
quest full de ruta mediambien-
tal són aconseguir uns rius de
qualitat i millorar la gestió del sa-
nejament de l’aigua.
El president de l’ens, Josep

Monràs, va assegurar que volen
“preservar aquest bé tan escàs i
preuat com és l’aigua”.

El Consorci Besòs
Tordera vol 
“rius de qualitat”

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment de les Franqueses ha sig-
nat un conveni amb Apadis per
al foment de la inserció laboral
de persones amb discapacitat.
La directora de la Fundació

Apadis, Imma Navarro, ha ex-
plicat que aquesta és una opor-
tunitat per aprendre i augmen-
tar currículum en un moment
com l’actual on la pandèmia de
la Covid-19 dificulta les possibi-
litats de fer pràctiques.

Un acord per
fomentar la
inserció laboral

TRADICIÓ4Amb tres mesos de
retard, però la Garriga ha cele-
brat els Tres Tombs. Diumenge
passat es va fer una Diada sim-
bòlica, beneïda pel mossèn San-
ti Collell, de la qual no se’n va fer
difusió per evitar que els veïns es
concentressin a la plaça.
L’edició d’enguany va retre

homenatge a Josep Baldich,
president de l’entitat local que va
morir l’octubre del 2020.

Els Tres Tombs 
de la Garriga, tres
mesos després

CANOVELLES4El meu príncep
blau, una peça de ballet, serà la
proposta cultural d’aquest dis-
sabte a les sis de la tarda a Can
Palots.
En l’obra, una dona del fu-

tur i una altra del passat es tro-
ben a través d’una porta fan-
tàstica que connecta les dues
èpoques. El meu príncep blau
té un compromís antimasclista
i fa un recorregut pel Renaixe-
ment i el Barroc.

‘El meu príncep
blau’: ballet 
a Can Palots

L’AMETLLA4Un petit oasi d’a-
legria en una època incerta. Dis-
sabte passat, 400 veïns de l’A-
metlla van participar en els ac-
tes del Dia Mundial del Circ que
es van fer al poble.
Tot plegat va servir per re-

captar fons que es donen a l’ONG
Pallapupas (les donacions van
ascendir a 240 euros) i van con-
centrar-se a la pista exterior co-
berta del pavelló poliesportiu
per l’amenaça de pluja.

400 participants
al Dia Mundial
del Circ

URBANISME4Dimarts passat
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va anunciar que ha acabat el
procés de reasfaltat dels carrers
de Pep Ventura i Pau Claris i d’un
tram de l’avinguda dels Països
Catalans.
Les obres es van posar en

marxa a finals del mes passat,
aprofitant les vacances escolars
de Setmana Santa, i ja han arri-
bat a la seva fi.

Acaben les obres
en diferents
carrers de Lliçà

OCUPACIÓ4La planta que Bosch
té a Lliçà d’Amunt tancarà, però
no en la data que tenia prevista la
companyia alemanya. Abans-
d’ahir es va conèixer que s’havia
arribat a un preacord per tancar
la fàbrica a finals de juny del
2022, un any després del que te-
nia previst l’empresa. Perquè tot
plegat fos definitiu, el preacord
l’havia de ratificar l'assemblea
de treballadors, cosa que es va
confirmar l’endemà.
A l’acord, segons ha informat

Comissions Obreres, es planteja
un procés de reindustrialització
amb la gestió dels actius en favor
de l’empresa que es quedi les ins-
tal·lacions, amb el compromís de
Bosch de no lucrar-se amb la ven-
da. Pel que fa a les recol·locacions,
es prioritzaran els treballadors
de Lliçà  d’Amunt dins el mateix
grup però també es preveuen ca-
sos de formació i reorientació la-
boral durant nou mesos, amplia-
bles a tres mesos més.
A més, segons informa

l’ACN, hi haurà un primer bloc
d’acomiadaments l’agost d’a-
quest 2021, amb 45 voluntaris

que rebran 10.000 euros addi-
cionals d'indemnització. A fi-
nals d’aquest any es durà a ter-
me una segona tongada d’aco-
miadaments, en les mateixes
condicions que les dels seus
companys. De la mateixa ma-
nera, Bosch s’ha compromès a
no fer acomiadaments forçosos
fins a la data del tancament.
Pel que fa a les indemnitza-

cions, el document preveu que els
menors de 50 anys tindran dret
a 50 dies per any treballat sense

cap topall, amb un lineal de 1.600
euros, també sense topall. En el
cas dels treballadors d'entre 50 i
54 anys, es preveu la mateixa in-
demnització a més de l'import del
conveni especial amb la Segure-
tat Social fins als 63 anys.
Finalment, els empleats de

55 anys o més rebran una ren-
da del 71% del salari brut de re-
ferència fins als 63 anys, amb re-
gularització de l’1% anual i con-
veni especial amb la Seguretat
Social fins als 63 anys.

El preacord es va assolir abans-d’ahir i després es va ratificar. Foto: ACN

La planta de Bosch de Lliçà
tancarà el juny de l’any que ve

La Roca Village estrena imatge
després de la remodelació

COMERÇ4Reforma, nova imat-
ge i ampliació del nombre de bo-
tigues, perquè la visita a la Roca
Village vagi més enllà de les
compres. El centre comercial
ha presentat recentment la seva
nova imatge, després d’una re-
modelació en la qual s’han in-
vertit més de 50 milions d’euros.
Les obres, impulsades per

l’estudi d’arquitectura L35, han
fet que es construeixi un aparca-
ment soterrat de dues plantes i

una plaça central, el nou epicen-
tre de tot el village.
“La inversió a La Roca Villa-

ge és una clara aposta pel futur de
l’economia a Catalunya”, ha as-
segurat el director general de
Value Retail Espanya, Michael
Goldenberg, que ha destacat que
el centre comercial ha aconsegu-
it que marques com Missoni o
Brunello Cucinelli obrin botigu-
es a les seves instal·lacions. En to-
tal, hi ha 18 comerços nous.Foto: La Roca Village

Ocupació | 23 EROs al Vallès durant el mes de març
Segons dades del Consell Comarcal, el tercer mes de l’any va tancar-se
amb un total de 23 expedients de regulació d’ocupació a la comarca, 
que van suposar que 407 persones perdessin el seu lloc de feina. 
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Esports

El Club Bàsquet Mollet aparca,
per un cap de setmana, la lliga
EBA per centrar-se, de nou, en la
Lliga Catalana. Els de Josep Ma-
ria Marsà juguen la semifinal
d’aquesta competició demà a les
set de la tarda al Palau d’Esports
Josep Mora de Mataró contra la
UE Mataró, un conjunt contra qui
ja s’han vist les cares en dues oca-
sions a la lliga.
Aquests dos precedents van

ser favorables al CBM (85-53 al
Plana Lledó i 75-77 a la capital del
Maresme fa dues setmanes), tot
i que en un partit d’aquestes ca-
racterístiques, amb l’al·licient de
l’accés a un matx per un títol, el
favoritisme es difumina.
El calendari planejat per part

de la Federació Catalana de Bàs-
quet (FCBQ) contemplava la dis-

puta de la final l’endemà, però
aquest partit s’ha tornat a ajornar
perquè l’equip que espera el ven-
cedor de la semifinal, el CB Roser
de Barcelona, torna a patir un
brot de coronavirus en la seva
plantilla (per quart cop durant
aquesta temporada).

‘PLAY-OFF’ D’ASCENS DEFINIT
A banda d’aquesta competició,
els molletans han conegut també

recentment qui, amb tota pro-
babilitat, serà el seu rival en la pri-
mera eliminatòria del play-off
d’ascens a la lliga LEB Plata.
El rival del CBM seria el CB

Salou en un partit que es jugarà
el cap de setmana de la setmana
que ve al Plana Lledó... excepte si
el CB Roser derrota el Llucmajor
per més de 65 punts en l’únic par-
tit que queda pendent de jugar-
se al grup C-3 de la categoria.

Els molletans han protagonitzat una gran temporada. Foto: Xavier Solanas

El CB Mollet es juga l’accés a 
la final de la Lliga Catalana EBA
» L’equip de Marsà visitarà el Mataró a la capital del Maresme
» La final, prevista per a diumenge, suspesa per casos de Covid

Continua endavant el procés
de vot de censura al CNG

El procés del vot de cen-
sura que dos socis del Club
Natació Granollers volen

impulsar contra la junta que pre-
sideix Eduard Escandell continua
endavant. De fet, el màxim diri-
gent del CNG va comparèixer
davant dels mitjans dimarts pas-
sat per fer pública la postura del
club al respecte d’aquesta acció
d’aquests socis.
De fet, el club va comunicar

l’endemà que la Junta Directiva
ha consultat els serveis jurídics
per tal de facilitar i ordenar el pro-
cediment, fent arribar als pro-

motors les fases del procés i la in-
formació necessària per tirar en-
davant el procés.
Els impulsors del vot assegu-

ren tenir desconeixement del
deute bancari de l’entitat, de l’es-
tructura i els seus costos, de les
mesures que s’han activat per
rendibilitzar el club i garantir-ne
la viabilitat i de moltes de les in-
versions que s’han fet des del ju-
liol del 2017 amb capital del club.
L’entitat, per la seva banda, es de-
fensa dient que es va sotmetre a
una auditoria i que dona expli-
cacions a les assemblees.

L’EC Granollers busca el
primer triomf del segon tram

Després de perdre els dos
partits que ha jugat en la
segona fase de la tempo-

rada futbolística 2020-21, l’EC
Granollers de Jose Solivelles ha
de començar a sumar punts si no
vol veure com s’esvaeixen defi-
nitivament les opcions d’ascens
directe a Segona RFEF. 
El conjunt granollerí afronta

la tercera data d’aquesta segona
fase (l’última jornada de la pri-
mera volta) amb un desplaça-
ment demà a les cinc de la tarda
al camp del FC Vilafranca. Els pe-
nedesencs van sumar el primer

punt d’aquesta segona fase de la
lliga diumenge passat en la seva
visita al camp del Cerdanyola.

DESFETA A TERRASSA
Els blancs, doncs, necessiten un
impuls anímic i més després de
la derrota de diumenge passat
contra el Terrassa (0-3) en un
partit en el qual els de Solivelles
van queixar-se de l’actuació ar-
bitral. El primer gol dels visitants
va néixer d’una falta molt rigo-
rosa, es va anular l’empat a l’ECG
i no li van xiular un penal a favor.
Solivelles va acabar expulsat.

Doble desplaçament dels
vallesans de Segona femenina
FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia i el CN Caldes afronten
llurs desplaçaments en la cin-
quena jornada de la segona fase
de la Segona Divisió femenina de
futbol sala.
Després d’un cap de setmana

sense lliga, les llagostenques,
terceres (i encara amb un partit
pendent, per al qual encara no hi
ha data fixada), jugaran demà a
les sis de la tarda a la pista del
Sala 10 Zaragoza, a qui ja van

derrotar per 4-1 al pavelló Anto-
nio García Robledo.
Les calderines, per la seva

banda, són un dels dos equips del
subgrup C que encara no han
guanyat (un empat i tres derro-
tes) i afrontaran el que, sobre el
paper, és el desplaçament més di-
fícil de la segona volta, el viatge a
la pista del Joventut d’Elx. En l’ú-
nic precedent d’aquesta tempo-
rada, el partit jugat a Bugarai, les
calderines van rascar un empat.

La roda de premsa del president Escandell de dimarts passat. Foto: CNG

Foto: CN Caldes FS

Automobilisme | El GP de Formula1 serà a porta tancada
Tot i que la intenció inicial era que hi hagués públic (de fet, ja havia començat la
venda d’entrades), finalment el GP d’Espanya de Formula1 que es disputarà al

Circuit serà a porta tancada. Es tornarà l’import als qui ja les haguessin comprat.

Pau Arriaga
MOLLET
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La Cris i el Dani s’estimen, s’acaben de
comprar la casa dels seus somnis i estan
a punt de fer el pas per crear una famí-
lia. Els amics de la Cris estan convidats a
sopar a casa seva, malgrat que no els cai-
gui gens bé el Dani. Potser per això es
desencadenarà una autèntica lluita de
tots contra tots.

Al teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Sopar amb batalla
Jordi Casanovas

V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada) és el
novè àlbum de Love of Lesbian. La for-
mació liderada per Santi Balmes va gra-
var les dotze cançons que formen el disc
abans de la pandèmia, però no han per-
dut pes en el context actual. “(El disc) es
va avançar a nosaltres, ha estat més llest
que ningú”, han dit els integrants del grup
en una entrevista concedida a l’ACN.

Música

La Cassie era una jove prometedora,
però el futur brillant que tenia al davant
es va veure truncat per un esdeveniment
traumàtic. Ara la seva vida no és com s’es-
perava i ha decidit fer justícia pel seu
compte, venjant-se dels culpables. L’ac-
triu Emerald Fennell s’ha estrenat com a
directora amb un film nominat a cinc Os-
cars, inclosos millor pel·lícula i direcció.

Pelis i sèries

Una joven prometedora
Emerald Fennell

V.E.H.N.
Love of Lesbian

Art estatunidenc 
L’exposició ‘El somni americà. Del pop a l’actualitat’,

instal·lada al CaixaForum de Barcelona, ofereix una visió
general del desenvolupament de l’art gràfic als Estats

Units des del 1960 fins als nostres dies. La mostra dedica
una atenció especial a figures clau com Andy Warhol, Jas-
per Johns, Roy Lichtenstein i Robert Rauschenberg. Les
obres provenen majoritàriament de la col·lecció del Bri-
tish Museum i s’hi poden veure peces de totes les ten-

dències artístiques sorgides al llarg d’aquests anys. Es pot
visitar de dilluns a diumenge fins al 13 de juny.

I S O N A  P A S S O L AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser productora, guionista i directora de cine 
Ha estat presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català 8 anys

Famosos

Rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest
Fa un mes va començar a presidir l’Ateneu Barcelonès

Felicitacions i desitjos de sort i encerts
La feliciten pel premi i l’encoratgen en la seva nova etapa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’Ismael, professor de llengua i literatu-
ra, es troba un dia amb una antiga veïna.
A poc a poc, comencen a intimar, fins que
una altra trobada aparentment casual, ara
amb el conserge de l’institut on treballa,
porta l'Ismael a una situació límit, de con-
seqüències traumàtiques. L’autor de Jo
confesso torna a les llibreries amb una no-
vel·la imprescindible per Sant Jordi.

Llibres

Consumits pel foc
Jaume Cabré

| Edificis amb sentiments
Buildings Have Feelings Too! (“Els edificis també tenen sentiments”) és un
joc de gestió de ciutats una mica diferent. Per a PS4, PS5, XOne i XSX.
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ÉS FAMOSA PER...

Productora, guionista i directora de cine-
ma, presidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català i ara també de l’Ateneu Barcelonès

(entitat que, per cert, mai abans havia
presidit una dona). Tot això és Isona Pas-
sola (Barcelona, 1953), que acaba de re-
bre el Premi d’Honor del BCN Film Fest.
Es tracta d’un reconeixement a la seva

trajectòria com a productora de pel·lícu-
les com Pa negre o Incerta glòria, però

també a la seva tasca al capdavant de l’A-
cadèmia en els últims vuit anys. Una tas-
ca que està a punt d’arribar a la seva fi, ja

que Passola va entomar fa un mes un
nou repte liderant l’Ateneu Barcelonès i,
tal com ella mateixa ha reconegut en una

entrevista a Catalunya Ràdio, no vol ni
pot “assumir tantes responsabilitats”.

Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TIPUS

Evita estar a l’aire lliure a les hores de màxima concentració 
de pol·len: de 5 a 10 del matí i de 7 de la tarda a 10 de la nit

HÀBITS

HORARI

MASCARETA

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

i SALUT

Per a qui té al·lèrgia al pol·len, la primavera és sinònim de
mocs, esternuts, ulls plorosos... En definitiva, de sensa-
cions desagradables que no apareixen als poemes dedi-

cats a aquesta estació de l’any. El Departament de Salut de la
Generalitat, a través del Canal Salut, ofereix alguns consells de
prevenció per als al·lèrgics al pol·len. És important saber quin ti-
pus de pol·len et provoca al·lèrgia per evitar estar a prop de les
plantes que el produeixen. Si has de sortir a l’aire lliure, intenta
no fer-ho a les hores de màxima concentració de pol·len: de les
5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores. Evita tam-
bé desplaçar-te en moto o en bici i, si vas en cotxe, no abaixis
les finestres. A casa, sobretot durant la nit, tingues també les fi-
nestres tancades. A l’hora d’estendre la roba, millor fes-ho dins
de casa perquè no s’hi acumuli pol·len. 
Aquesta és la primera primavera pandèmica sense confina-

ment domiciliari. La mascareta pot ser una aliada dels al·lèrgics,
perquè fa de barrera i evita que el pol·len entri en contacte amb
el nas. Ara bé, els ulls queden al descobert, evidentment. En
aquest cas, poden ajudar les ulleres (de sol o de veure-hi).

Primavera: època d’al·lèrgies

És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia 
per evitar estar a prop de les plantes que el produeixen

Les claus

Estén la roba a dins de casa, tanca les finestres sobretot a la nit 
i, si pot ser, no et desplacis en bicicleta o en moto  

Pot ser una bona aliada per fer de barrera i evitar 
el contacte del pol·len amb el nas (no amb els ulls, és clar)
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