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Victòria veïnal en la lluita per
l’empadronament a Mollet
Foto: Elisenda Rosanas/ACN
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“Sou lesbianes, fem un trio?”
» Les dones lesbianes denuncien que la societat, a través de la pornografia, sexualitza la seva orientació
» Al Vallès Oriental hi ha associacions de suport i una xarxa pública d’atenció al col·lectiu LGBTI
Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
Moltes parelles de lesbianes han
hagut de sentir, lamentablement,
comentaris similars al del titular
d’aquest reportatge que demostren que l’homosexualitat segueix
estigmatitzada a la nostra societat.
Així mateix, aquesta i frases semblants posen sobre la taula la necessitat de celebracions com la que
es va dur a terme el 26 d’abril: el
dia de la visibilitat lèsbica.
La data va establir-se el 2008.
Amb tot, encara que l’efemèride
té més d’una dècada, és una jornada invisibilitzada. “Dins del
mateix col·lectiu LGBTI, els homes gais tenen més notorietat pública, mentre que les dones lesbianes són vagament esmentades
en les lluites i manifestacions”, expliquen des de l’Observatori contra l’Homofòbia. “És per això que
són necessaris els esforços per a
una visibilitat lèsbica més present
i plural en l’espai públic, així com
eines per donar resposta a la lesbofòbia”, afegeixen.
La visibilització de les lesbianes és necessària. Ho demostren
les experiències que relata la Sarah. Té 19 anys, és de Bigues i
Riells i és lesbiana. “Quan vaig sortir de l’armari va ser complicat perquè a la meva família li va costar
d’acceptar”, diu. Tenia 13 anys i el
fet detonant va ser enamorar-se
d’una altra noia.
Reafirmar la seva orientació va
ser dur. “Em pensava que s’acabaria el món, perquè durant tota
la vida t’han ensenyat que el normal és que vagis amb homes”, critica. De forma recurrent les persones heterosexuals pensen que
les lesbianes estan vivint una fase.
“Em deien que estava confosa, que
algun dia, quan passés aquesta
fase, trobaria un home i m’hi ca-

Bandera de l'Arc de Sant Martí durant la manifestació Pride Barcelona el 8 de juliol del 2017. Foto: Gemma Sánchez/ACN

saria”, assenyala la Sarah. Així, tot
i que en un inici els seus pares eren
dels que pensaven que “els gais i
les lesbianes bé, però fora de
casa”, més endavant ho van acabar entenent. A més, explica que,
en el seu cas, a l’escola la novetat
va ser acceptada. “Hi ha centres en
els quals et poden fer bullying
quan surts de l’armari, però no va
ser així amb mi”, recorda. Tampoc
va suposar un problema per als
seus avis: “Quan els hi vaig explicar em van dir que, òbviament, seguirien estimant-me”.
LESBIANES I SEXUALITZACIÓ
“La societat creu que les lesbianes
estan més acceptades pel consum hetero de porno lèsbic”, diu
la Noah. Ella, com la Sarah, és propera a l’Associació TLBG de Bigues
i Riells i del Vallès Oriental (TLBG
BiR-VO). “Les lesbianes estem
molt sexualitzades”, afegeix. Certament, molts dels relats de dones
lesbianes sobre agressions es refereixen a l’àmbit de l’assetjament sexual. “Una vegada, estava
amb la meva parella a Granollers

en un parc i vam veure com un vell
es masturbava mentre ens mirava”, relata. Aquesta escena és la
punta de l’iceberg de les agressions
que viuen. El gel submergit són els
comentaris. “Ens diuen: ets boiera? Vols fer un trio?”, denuncia
la Sarah. “Si ets lesbiana és perquè
no has provat una bona polla”, afegeix. I un últim comentari a la llista, en aquest cas d’altres dones:
“No t’enamoris de mi, eh?”.

LESBOFÒBIA
Les agressions també poden tenir
un altre caire: l’odi a qui és diferent. En Fènix, un jove no binari
del TLBG BiR-VO, explica que fa
dos estius, quan era lesbiana, passejava per Barcelona amb la seva
parella d’aleshores i va ser perseguida per un grup de tres nois.
“Anàvem de la mà i ells van estar
fent-nos comentaris durant 10
minuts, a ple dia”, afirma.
Vist aquest testimoni, no sorprenen les xifres que dona l’Observatori contra l’Homofòbia en la
seva memòria anual de 2020. Segons l’informe, les lesbianes pa-

teixen el 16% de les agressions ateses per l’organització a tota Catalunya. Només les superen les que
viuen els gais, el 62%.
Malauradament, no podem
saber quantes denúncies de dones
lesbianes hi ha cada any al Vallès
Oriental, ja que els Mossos recullen

LA IMPORTÀNCIA
DE TENIR UNA XARXA
4A més d’associacions
com TLBG BiR-VO, a la comarca hi ha altres entitats
com Trenquem Armaris, de
Granollers. També hi ha
una important xarxa pública de Serveis d'Atenció
Integral (SAI) LGBTI que
s’encarrega de donar suport jurídic en casos de discriminació i d’oferir recursos
i acompanyament a persones del col·lectiu LGBTI.
els delictes segons el codi penal i no
es discriminen les agressions reportades pel col·lectiu lèsbic.

MANCA DE REFERENTS
Per a la Noah, el fet de viure en un
poble dificulta la possibilitat de trobar altres exemples de dones lesbianes que t’ajudin a refermar la
teva orientació. És per aquest
motiu que els mitjans de comunicació són tan importants. “A la
televisió totes les lesbianes tenen
el cabell llarg, són de classe alta i
la majoria de parelles no normatives són gais”, diu en Fènix per
afegir que està fart de veure “relacions hetero a la tele”. Davant
d’això, internet s’ha convertit en un
gran aliat. Moltes persones del
col·lectiu LGBTI han trobat aquí
els seus primers referents.
“Conec noies que pateixen
molt... algunes s’han arribat a forçar a estar amb nois”, explica en
Fènix. Per la seva banda, la Noah
lamenta no haver trobat referents
abans. “A la meva jo del passat li
diria que no intentés encaixar”, explica. Sens dubte, els referents
són necessaris per a elles però també per a la societat. Perquè com
diu la Sarah, tothom entengui
que “no som bichos raros”.
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La lupa

Insostenible i anacrònica
Foto: Pexels

per Jordi Carro

A

vui dia tenim limitada la jornada de treball a
8 hores diàries gràcies a l’esperit inconformista
de centenars de persones treballadores que
un dia van dir «prou». Els vaguistes de La Canadenca de Barcelona van paralitzar la ciutat fins que,
el 3 d’abril de 1919, el president del govern de l’estat espanyol, Álvaro Figueroa Torres, va cedir a les seves exigències i va signar el decret de limitació horària. No es
tracta, doncs, d’un assoliment recent. Ni tan sols d’aquest segle. Ja és hora, per tant, de reprendre aquest esperit de lluita i plantar-se davant una jornada que actualment és insostenible.
La lògica, després d’aquests 103 anys sense canvis,
ens dicta que ha arribat el moment de fer un salt endavant. Treballar millor, treballar menys temps i cobrar
més no només és possible, sinó que ens permetrà disposar d’una societat més justa, equilibrada i sostenible.
Fins ara, el gran augment de la capacitat productiva només ha suposat beneficis per als empresaris, alhora que ha provocat la destrucció sistemàtica de
molts llocs de treball. Cada nova generació de màquines necessita menys persones per fer una major pro-

ducció. La pèrdua de poder adquisitiu –i de la capacitat de consum–, la reducció de les cotitzacions i l’augment de la necessitat de subsidis o d’ajudes són algunes de les conseqüències que ja ens trobem actualment
i que no faran sinó augmentar la despesa pública si continuem amb el mateix model de jornada laboral. Cal un
canvi que permeti a les persones treballadores poder
gaudir d’una bona estabilitat –tant social com econòmica–, ja que aquesta és la clau per poder millorar la
riquesa dels nostres recursos públics.
La viabilitat d’aquest plantejament, sempre en entredit pels partits liberals, ja ha sigut comprovada satisfactòriament a molts altres països. Segons el llistat de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) de 2019, Alemanya és el país amb
una mitjana més baixa d’hores treballades, concretament
1.356 hores anuals amb un salari mitjà de 52.185 euros.
El segueixen Dinamarca, que compta una jornada laboral anual de 1.408 hores i un salari mitjà de 57.312
euros; Noruega, amb 1.419 hores i un salari mitjà de
62.400 euros, i Holanda, amb 1.433 hores anuals i un
salari mitjà de 53.198 euros.

Les millors

Pau Cortina / ACN

perles

L’estat espanyol, per contra, té una mitjana anual de
1.691 hores laborals i un salari mitjà de 27.537 euros anuals. Hi ha, doncs, molt espai de millora respecte als nostres veïns europeus, i aquesta millora ha de passar per
derogar les reformes laborals.
Cal una contrareforma laboral que derogui les anteriors –que només ens han dut a una precarietat laboral
mai vista en els últims anys– i que limiti el treball diari a 6 hores. Amb aquest canvi, per cobrir una jornada
laboral de 24 hores es necessitaran quatre torns de treball i es reduirà l’atur. A més de distribuir-se equitativament els beneficis privats, tindrà efectes positius per
afavorir la conciliació familiar.
Les oligarquies econòmiques i els polítics liberals han
fet creure a l’opinió pública, a través dels seus mitjans
de comunicació, que la classe treballadora viu per sobre de les seves possibilitats. Ans al contrari: la gent treballadora té salaris per sota de les seves necessitats i ha
d’exigir un canvi. Les jornades anacròniques de 8 hores i les polítiques que promouen allargar la vida laboral fan que cada vegada càpiga menys gent en el mercat laboral actiu. Això és, senzillament, insostenible.

N

LA FOTO

l CE Europa torna a la Segona Divisió B de futbol i els
jugadors, durant la celebració, es fan una foto amb una
estelada. Mundo Deportivo decideix publicar la imatge, però
esborrona l’estel de la bandera perquè sembli una senyera.

E

n home pendent dels resultats d’una prova PCR i amb
símptomes de coronavirus va a la feina i al gimnàs
com si res. El resultat: provoca, presumptament, 22
contagis. Ah, i la policia el deté per un delicte de lesions.

U

ubliquen fotos d’una casa de nines a Airbnb i
aconsegueixen fins a 3.000 euros en reserves. Els dos
youtubers artífexs d’aquesta broma no s’han quedat amb els
diners i han convidat els enganyats a un hotel de luxe.

P

l primer ministre francès, Jean Castex, rep una allau de
calces per correu. Les envien des de botigues de roba
interior d’arreu del país per protestar contra el tancament
dels comerços de llenceria durant la pandèmia.

E
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Els semàfors
Després d’un brot de Covid-19 a
l’Escola Bressol La Cabana de
Granollers que va obligar
docents i infants a fer quarantena
i l’activitat del centre va quedar
clausurada, aquesta setmana
l’escola ha superat la situació
i han tornat les classes.

per Francesc Reina

pàgina 8

Fa anys que l’Ajuntament de
Mollet denega la inscripció al
padró als veïns que viuen en
pisos de més de 8 persones,
al·legant que la sobreocupació
impedeix l’empadronament.
Un argument que segons el
Síndic no té cap base legal.

Aj. de Mollet

La Mitja

Cal·ligrafia dels somnis
Foto: Pexels

Escola La Cabana

Safata d’entrada

pàgina 10

Diumenge passat es va poder
celebrar el Tast de la Mitja,
la prova atlètica en la qual han
participat més corredors, 1.500,
d’ençà de l’esclat de la pandèmia
a territori espanyol. Els vencedors
de la cursa van ser Ayad
Lamdassen i Likina Amebaw.

El + llegit

pàgina 20
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1

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

2

Espai Gos Mollet demana aturar
la caça extraordinària a Gallecs

3

La bici, el transport més ràpid
entre Granollers i la Garriga

4

Roses i llibres contra el virus

5

Desmantellat a Mollet un pis
amb 260 plantes de marihuana

L

a grafologia, diuen, estudia
i descriu la personalitat. A
partir de l’escriptura s’observen característiques del caràcter: emocions, intel·ligència...
Però això és només la meitat,
una veritat doblegada, compra i
venda d’ignorància que juga amb
la credulitat, aquest analfabetisme esclau que provoca la mauvaise foi, com van pensar Beauvoir i Sartre. Una fàbrica de mentides que s’aprofita de la innovació i el màrqueting per convertirnos en estranys. Qui escriu bé no
sempre és bona persona, sol passar que distreuen amb trampes,
privilegis i impunitats. La lògica
del poder consisteix a aconseguir-lo, mantenir-lo i augmentar-lo,
costi el que costi. Als dominants,
amb els seus savis clandestins,
amb els seus ídols de plata i del
“campi qui pugui”, només els importa que les rodes avancin de la
mà de predicadors, gasos, desfi-

lades d’acer i cants de sirenes,
draps de luxe, carbó, Déu pare
i claus del regne, com canta Serrat amb versos de Benedetti.
Hi ha més imperis: Espanya
és el país amb més proxenetes
d’Europa. Mans fàctiques corrompent institucions, cambres
de comerç i agrupacions polítiques. Mecàniques judicials estranyes (7 de cada 10 judicis d’abusos sexuals a menors acaben
en absolució). Polítiques burocràtiques plenes de formularis
i telèfons que no contesten. Desinformació. Allò que s'amaga
supera les causes amb paraules
que es desgasten en una pena
gran, davant la subsistència és
millor una pressió fiscal poc

excessiva. Els lots de menjar de
CaixaBank, els serveis socials
impotents, la salut mental atrapada. Temps de 30%: taxa d’atur juvenil, pobresa infantil,
precarietat laboral... Fruit agre.
L’art del traç és una dansa
musicada per lletres que transmet l'esperança d'un miracle.
En la seva obra, Cal·ligrafia
dels somnis, l’enorme Juan
Marsé recrea uns éssers que viuen contents en un món paral·lel al gris actual. Amb tota la
seva pobresa disponible, cadascuna des del seu amagatall,
segueix existint gent que hi
creu. Aquests locos bajitos, poema d'Horaci Sales, encara creuen en un futur digne.

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#LaVacunacióAccelera

@agenciaacn: L’Estat bat el rècord de distribució de vacunes i promet enllestir la
vacunació de +80 aquesta setmana. L’executiu envia més de 2 milions de dosis.

#EsPosaranD’Acord?

@Nurioriol: Les negociacions entre ERC i
JxCat es traslladen a Lledoners per parlar de
l’estructura del nou govern. Punt d’inflexió
per abordar el repartiment de conselleries.

#CulturaSegura

@FLSida: Èxit del concert pilot de Love of
Lesbian al Palau Sant Jordi. Els resultats
mostren que no va tenir impacte en la
transmissió de Covid-19 entre els assistents.
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Laboral | L’operari del CNG, estable dins la gravetat
30 d’abril del 2021

La Cabana, l’escola bressol
que ha vençut el coronavirus
» El centre va tancar el 19 d’abril en detectar-se 15 casos positius
» Les xifres de contagis a Granollers evolucionen negativament

COVID4Un brot de Covid-19 ha
fet saltar les alarmes de l’escola
bressol privada La Cabana, que
va haver de tancar dilluns 19
d’abril després de detectar-se 5
positius al centre. Segons les dades del Departament d’Educació,
en els darrers 15 dies hi ha hagut
15 casos, dels quals 11 han estat
d’alumnes i 4 de docents.
Després de 10 dies tancada,
l’escola bressol va reobrir dilluns, només amb el personal docent. Una primera jornada en la
qual tots els treballadors es van
fer proves PCR, pagades pel servei de vigilància epidemiològica,
amb l’objectiu de garantir un
retorn segur al centre. Davant la
negativa dels tests i la reincorporació de l’alumnat dimecres, la
directora de l’escola bressol, Mireia Bataller, ha remarcat la ràpida actuació del centre al·legant
que “és una Covid invisible i silenciosa que costa molt de detectar, perquè tots els nens con-

Pati del centre educatiu infantil. Foto: Escola Bressol La Cabana

tagiats, excepte un, han passat el
virus sense símptomes”.

Els casos de Covid-19 a Granollers
tornen a pujar i el risc de rebrot arriba als 401 punts, amb 736 casos
confirmats a finals de la setmana
passada. De la mateixa manera,

UNA EVOLUCIÓ NEGATIVA

Mà de resident i familiar. Foto: AFFAR

Tensió al Ple de Granollers
pel subministrament d’aigua

POLÍTICA4Des de fa 50 anys, la
concessió del subministrament
d’aigua potable a la ciutat ha estat
en mans de Sorea, però a partir de
l’octubre això podria canviar. El
Ple de dimarts va aprovar iniciar
un expedient que analitzi la forma
de gestionar el servei d’aigua i va
nomenar una comissió formada
per tècnics municipals, representants polítics i un membre de l’Associació de Veïns, que serà l’encarregada de presentar, en un
màxim de tres mesos, una memòria que inclogui totes les clàusules relatives a l’estudi del futur

de l’aigua potable a Granollers. I és
que el futur del subministrament
ha generat tensió al consistori.
En la votació per la comissió, ERC
i Primàries es van abstenir, al·legant que era poc participativa.
Núria Maynou, d’ERC, explicava
que la comissió naixia coixa en incloure’s-hi l’empresa que ha fet l’estudi previ del subministrament,
“un informe esbiaixat i molt orientat a cantar les excel·lències de la
gestió privada”. Per tot això, el partit republicà presentarà una instància perquè la gestió de l’aigua se
sotmeti a consulta ciutadana.

El futur del Llevant Teatre,
en mans de la ciutadania

des de l’Ajuntament de Mollet s’ha
expressat una preocupació evident en doblar-se l’índex de rebrot, situat en 651. Dilluns hi havia registrats 118 positius. Dades
preocupants que es contraposen
a les de principis de la darrera setmana, quan es registrava una
única mort per Covid-19 al Vallès.

Neix l’Associació de Familiars
de la residència Antònia Roura

SOCIETAT4Les residències han
estat especialment castigades per
la Covid-19 des del començament
de la pandèmia, i la Fundació
Antònia Roura n’és un exemple.
La primavera passada va viure un
brot que va suposar l’inici d’una situació marcada per la manca de
comunicació entre famílies i residents i, això, precisament, ha estat el motor de creació de l’Associació de Familiars.
La presidenta de l’entitat,

El jove que va patir un accident al CNG no es troba en estat crític, però
segueix ingressat a l’hospital. Es recupera d’una operació de la mateixa
tarda després de la caiguda. Els Mossos continuen investigant el cas.

Feli Ruiz, ha explicat que el seu
objectiu és “ajudar a fer que els
residents se sentin acompanyats
i estimats davant la falta de contacte” i ha expressat la voluntat
de l’associació d’actuar en l’àmbit sanitari i emocional.
Dijous es va celebrar la primera assemblea ordinària de
l’entitat per començar a traçar un
pla d’actuació que converteixi la
residència en un lloc de convivència i benestar per a tots.

Exterior del Llevant Teatre. Foto: Ajuntament de Granollers

CULTURA4Després de quasi 20
temporades, el Teatre de Ponent
va tancar les portes el setembre
del 2017 per donar la benvinguda al Llevant Teatre. Un rentat
de cara per a un espai que, a partir del mes de maig, començarà
el procés participatiu que definirà el camí a seguir de l’equipament escènic. L’objectiu no és
un altre que identificar i recollir
les necessitats i propostes veïnals, del teixit associatiu i cultural i de la ciutadania sobre l’ús
i funcionament del teatre. Una
construcció col·lectiva en la qual

serà imprescindible la visió tècnica de diversos agents que
identifiquin i transmetin les
prioritats de l’equipament associat al Teatre Auditori, en un procés que requereix inscripció prèvia i que es podrà seguir a través
de la plataforma municipal Granollers Participa.
Durant tot el mes de maig
es recolliran i es debatran les
propostes que posteriorment,
al juny, seran valorades i retornades a la ciutadania per fer
del Llevant Teatre un espai de
tots, per a tots.
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Cultura | L’entitat Cra’p celebra 10 anys
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Amb motiu del seu aniversari, dissabte 8 de maig, Cra’p organitzarà una
jornada que repassarà la seva trajectòria, amb la participació d’alguns artistes
i col·laboradors de l’entitat dedicada a la creació de pràctiques escèniques.

Mohamedou Traore obté
el padró després d’anys de lluita
» L’Ajuntament li negava el dret perquè vivia en un pis sobreocupat
» Mollet Acull titlla la situació del veí de “vergonyosa i racista”

SOCIETAT4Empadronar-se no
havia estat mai tan difícil. Fa
temps que des de Mollet Acull es
denuncien les irregularitats de les
institucions públiques davant els
esforços sense èxit d’alguns veïns
per inscriure’s al padró municipal. Però, després de 3 anys des de
l’inici d’aquesta situació, en Mohamedou Traore ho ha aconseguit.
A Traore li havia estat denegada la inscripció al padró diverses vegades per conviure en un
mateix domicili amb 8 persones
ja empadronades. Segons Mollet
Acull, l’Ajuntament al·legava la
sobreocupació com la causa per
donar la negativa al procediment. Amb tot, tant per a l’entitat com per al Síndic de Greuges,
l’argument no té bases legals.
“La superació d’aquests llindars
no pot erigir-se en una causa
que fonamenti la denegació de
l’alta del padró”, diu la sindicatura. Així, els integrants de Mollet
Acull acompanyen els veïns que es

Traore i altres veïns denuncien els fets a l’Ajuntament. Foto: Mollet Acull

volen empadronar a l’Ajuntament
i, acollint-se a la garantia del
Síndic, han aconseguit que molts
d’ells entrin al padró. Així és
com ho va fer Traore, que havia
denunciat la il·legalitat la passada tardor, en negar-se-li de nou
l’empadronament, tot i declarar
no tenir domicili fix.

Menjador del pis. Foto: Mossos

POLÍTICA4El Ple de Mollet va
aprovar dilluns sol·licitar a la Generalitat la potestat sancionadora
d’infraccions lleus de les mesures
de Covid-19. Per tant, si el Govern
català hi dona llum verda, l’Ajuntament tindrà la competència de
multar per l’incompliment de mesures com l’obligació de portar
mascareta, respectar els horaris
dels establiments, la distància de
seguretat i les limitacions d’aforament. Fins ara era la Generalitat
qui cobrava les multes en la seva
totalitat i després l’Ajuntament
en rebia una part. Ara l’Ajunta-

ment demanarà que l’import total
de les multes, totes elles d’entre
100 i 3.000 euros, sigui ingressat
pel mateix consistori.
Marina Escribano, portaveu de Mollet en Comú, va demanar que la decisió “no incentivi un ànim recaptatori desmesurat” i, igual que ERC, es va
abstenir en la votació. D’altra
banda, Juan José Baños, regidor de Seguretat Ciutadana i
Convivència, va assegurar que
l’autogestió de les multes lleus
de Covid-19 garantirà un millor
compliment de les mesures.

Actes vandàlics i destrosses
al Parc de Plana Lledó

Carles Penya, integrant de
Mollet Acull, diu que “és una vergonya que durant tants anys
s’hagin negat drets a persones
vulnerables”. Des de l’entitat
exigeixen responsabilitat a l’Ajuntament i denuncien que el
motiu real de les irregularitats és
una actitud “racista”.

Desmantellat un pis amb
260 plantes de marihuana

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van desmantellar dimecres 21 d’abril una plantació de
marihuana a l’interior d’un pis de
l’avinguda de Caldes. El presumpte autor del delicte contra la
salut pública per tràfic de drogues
i per defraudació del consum
elèctric va ser detingut i el dia 23
va passar a disposició judicial. El
Jutjat de guàrdia de Mollet el va
deixar en llibertat amb càrrecs.
A l’interior de l’habitatge, a

L’Ajuntament vol gestionar
les multes lleus de Covid-19

banda de les 260 plantes que
l’home de 39 anys tenia al menjador, s’hi van trobar una arma
de foc curta i una defensa elèctrica. Durant l’escorcoll, també es
va comprovar que havia manipulat la connexió dels comptadors a la xarxa elèctrica, el que
suposa un frau en consum d’energia de 5.884 euros.
La investigació, fruit de les
queixes veïnals per l’olor de marihuana del pis, continua oberta.

Restes de brutícia en un banc del Parc de Plana Lledó. Foto: Mollet Opina

INCIVISME4El Parc de Plana
Lledó es desperta cada dia amb
destrosses i brutícia, fruit dels actes vandàlics que s’estan cometent en aquest indret. Ampolles
d’alcohol, restes de plàstics cremats, plantes arrancades, excrements i fins i tot paperines de
droga són algunes de les imatges
a les quals ha de fer front cada
matí l’escola de Jardineria Castell de Sant Fost, encarregada de
la neteja i manteniment de l’espai. Des de Mollet Opina s’ha
volgut denunciar aquest problema, que segons David Sánc-

hez, coordinador de la plataforma, ve de lluny. “Actes d’aquest tipus estan passant des del
2019”, diu Sánchez, enmig d’un
context de queixa veïnal. Tot i
que al setembre els membres de
Mollet Opina ja es van asseure
amb l’Ajuntament per denunciar
els fets, encara no s’ha posat fi a
aquests comportaments incívics. Davant d’un escenari com
aquest, Sánchez apel·la al civisme i explica que “cal anar més
enllà d’arreglar les destrosses”
per acabar amb aquestes “festes
particulars diàries”.
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Successos | Una dona ferida greu en un accident laboral
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Dissabte al matí una treballadora del laboratori farmacèutic Super’s Diana
va ser traslladada en helicòpter a la Vall d’Hebron en patir cremades al 25% del cos.
Segons els Bombers, la causa dels fets va ser el trencament d’un tub.

Les baralles entre joves de Lliçà
i Parets posen en alerta la policia
SOCIETAT4La zona esportiva
de Parets s’ha convertit, els vespres dels divendres i dissabtes,
en l’espai de trobada dels joves
del municipi i dels pobles contigus. Al voltant del pavelló, alguns
grups es concentren per organitzar botellons que deriven en
episodis de violència com el que
es va produir fa 15 dies. Un conflicte que té com a punt de partida les picabaralles entre grups
de joves de Parets i Lliçà.
Segons ha informat el cos de
Mossos d’Esquadra, divendres
16 d’abril es van registrar, a Lliçà, alguns episodis de violència
entre joves, els quals es van repetir l’endemà a Parets. Va ser
dissabte quan un dispositiu dels
Mossos, juntament amb la Policia Local, va intervenir en una
baralla al voltant de la qual es
van congregar unes 100 persones. En l’actuació es van identificar alguns joves, però no es va
posar cap denúncia.
El regidor de Seguretat Ciutadana de Parets, Francesc de la
Torre, ha explicat que el passat

L’humorista Valeria Ros porta
la seva comèdia a Can Rajoler

CULTURA4El Teatre Can Rajoler acollirà, diumenge 2 de maig
a dos quarts de vuit del vespre,
l’espectacle Mature de l’humorista Valeria Ros. Es tracta d’una
comèdia interpretada i dirigida
per la col·laboradora del programa d’humor Zapeando, fruit de les seves contínues equivocacions amb els homes, de l’addicció a les relacions tòxiques i de
la seva incapacitat a dir que no.
Aspectes que s’han convertit en el
més determinant de la vida de
l’artista i que queden recollits en
una obra de poc més d’una hora.

Quan Ros s’assabenta que
està embarassada de la seva exparella el segon dia de confinament, decideix donar forma a les
seves reflexions amb un espectacle que descobreix què suposa
ser una dona, de mitjana edat,
atractiva i humorista en un context d’apogeu feminista. Una
obra en la qual s’emmiralla per
explicar, des de la ironia, les seves experiències personals.
Les entrades de l’espectacle,
no recomanat per a menors de 16
anys i interpretat en castellà van
dels 7 fins als 15 euros.

Cotxe de la Policia Local i agent, a Parets del Vallès. Foto: Ajunament de Parets

cap de setmana es va desplegar
un nou dispositiu de seguretat
perquè, en vista dels incidents
anteriors i “preveient aquest
possible escenari”, van decidir
“actuar de manera preventiva”.
Després dels aldarulls, l’Ajuntament de Parets ha anunciat
que la Policia Local farà xerrades
de convivència i civisme entre la

població jove, amb l’objectiu de
fomentar actituds de respecte i
prevenir situacions de conflicte.
L’alcalde Francesc Juzgado ha
valorat positivament l’actuació
policial i afirma que “posarà
tots els mitjans i personal necessari per fer de Parets un poble cada dia més segur, també
quan superem la pandèmia”.

Cartell de l’espectacle Mature, de Valeria Ros. Foto: Arxiu
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Successos | Un nen de 13 anys, ferit en un accident

Un jove de 13 anys va resultar ferit després de patir un accident mentre
anava en bicicleta a Santa Maria de Martorelles. De fet, va ser necessària la
intervenció d’un helicòpter d’emergències, que el va portar a l’hospital.

Malestar entre les cosidores
voluntàries amb el govern local
SANT FOST4Fa tot just un mes
que Montserrat Sanmartí ha recuperat l’alcaldia de Sant Fost,
però la batllessa ha vist com, més
enllà dels seus rivals al consitori, altres veus li són crítiques. Es
tracta de la xarxa de cosidores
voluntàries que es va posar en
marxa el març de l’any passat,
amb l’inici de la pandèmia, i
que en un comunicat publicat a
finals de la setmana passada
asseguraven sentir-se “utilitzades” pel nou govern municipal.
En aquest text, les cosidores
fan referència a unes declara-

La xarxa de voluntàries
es va constituir pocs
dies després de l’esclat
de la pandèmia
cions de l’alcaldessa en una entrevista recent a El 9 Nou, en la
qual afirma que van trobar més
d’un miler d’aquestes mascaretes cosides quan van tornar a

Solidaritat amb Gàmbia:
12 quilos de roba de la policia

MARTORELLES4Un exemple de
solidaritat. La Policia Local de
Martorelles, a través de l'ONG
policial pel desenvolupament
ASPERPOL (que vol donar a
conèixer el vessant més social
dels cossos policials), ha fet arribar 12 quilos de roba a diferents cossos de policia de Gàmbia, un país de l’oest d’Àfrica.
De tota aquesta roba, una
part molt important són uniformes vells.

JUVÉS, NOU CAP
Per altra banda, a finals de la setmana passada el cos va anunciar
que Salvador Juvés és el nou cap
de la Policia Local, en substitució de l’inspector Daniel Limones, que ha renunciat al càrrec
per motius personals.
Juvés, de 36 anys, va ser el
primer agent a formar part del
cos policial el juny del 2017, un
mes després de la seva creació, i
tenia experiència en altres pobles.

Les cosidores van treballar incansablement l’any passat. Foto: Mireia Villa / ACN

ocupar les dependències municipals, a finals del mes passat.
Aquest col·lectiu recorda que
van fer més mascaretes de les
que es necessitaven, gràcies a la
col·laboració tant de comerços
com del mateix Ajuntament, ja
que aleshores no se sabia quantes d’aquestes mascaretes i altres
elements de protecció seria ne-

cessari repartir als veïns i al
personal sanitari.
Per això, les cosidores acabaven el text exigint que no se les
utilitzi “i es vulgui treure profit
polític d’una situació tan complicada com la que hem viscut
l’últim any”, i demanen que l’alcaldessa Sanmartí es disculpi
per les seves declaracions.

Els agents, amb algunes de les peces enviades. Foto: Aj. de Martorelles
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Montornès | Segon detingut per la baralla del març

Continuen les derivades de la baralla que va acabar amb l’apunyalament de
dues persones a Montornès fa un mes i mig. Divendres passat, els Mossos
van detenir un segon menor per la seva implicació en l’episodi.

Directius de Ditecsa hauran
de declarar a Granollers
MONTORNÈS4Novetats en el
cas del vessament de residus
de l’empresa Ditecsa al Besòs, al
seu pas per Montornès, del desembre de fa dos anys. Segons va
informar a finals de la setmana
passada El Periódico, el jutjat
d’instrucció número 2 de Granollers ha citat com a imputats
diferents directius de la companyia, que hauran de declarar a la
capital de la comarca a finals del
mes de juny.
El procediment judicial, però,
començarà uns dies abans, els
dies 9 i 15 del mateix mes, amb

El vessament, a finals
del 2019, va afectar
la biodiversitat del riu
Besòs de forma greu
interrogatoris a diferents testimonis de l’accident, com operaris de la fàbrica que estaven treballant el dia dels fets.
Tot plegat arriba més de dos

Renoven el servei de
perruqueria de Can Dotras

MONTMELÓ4Divendres passat
es va signar el conveni per a la
prestació dels serveis de perruqueria i estètica a la Residència
Can Dotras de Montmeló. RDA
Perruquers i la perruqueria Antonia seran els dos negocis que
s’encarregaran de facilitar aquest
servei als usuaris i usuàries de la
residència.
Des de fa uns anys, l’Ajuntament posa a concurs aquest servei, i posa com a condició que
aquestes siguin unisex i que

prèviament s'hagin compromès
a fer tractes preferents a les persones usuàries del Carnet del Casal de la Gent Gran. Així, any
rere any se signa un acord per
prestar aquest servei a un preu
reduït per a la gent gran.
El conveni signat (l’Ajuntament explica que també vol que
hi hagi rotació entre les perruqueries del poble) té una durada d’un any, de manera que cobirà el període comprès entre l’abril d’enguany i el març del 2022.

Els responsables estan citats a finals de juny. Foto: Google Maps

mesos després que es conegués
que la Fiscalia va presentar una
querella contra l’empresa i alguns
dels seus màxims responsables
per aquest episodi, que va afectar de manera greu la biodiversitat del riu Besòs. De fet, en el seu
escrit, el fiscal afirma que els
acusats eren “coneixedors en tot
moment” que a la planta hi havia
una acumulació “important” de

residus i productes perillosos
“molt superior a la permesa”.
En l’incendi es van vessar
grans quantitats de materials tòxics provinents de la planta industrial, que van provocar la mort
d’animals, i es van haver de desallotjar més de 250 persones que
treballaven en 119 empreses properes. Dues d’elles, a més, van ser
ateses per l’inhalació de fums.

El conveni es va signar divendres passat. Foto: Aj. de Montmeló
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L’AMPA de l’Espiga vol
protestar pel seu tancament
SANTA PERPÈTUA4L’Associació
de Mares i Pares (AMPA) de
l’Escola Bressol Municipal l’Espiga ha presentat una instància
per celebrar una protesta contra
el tancament del centre dimecres
que ve a les sis de la tarda a la
plaça de la Vila. La concentració,
però, està pendent del vistiplau
de la Generalitat.
Des de l’AMPA, a més, expliquen a Línia Vallès que també havien presentat instàncies
per poder fer-la tant a l’Ajuntament com als Mossos, fins que finalment se’ls va comunicar que
aquest tràmit s’havia de fer a través del Govern.
“NO HI HA MOTIUS PER TANCAR”
L’AMPA, de fet, va sortir al pas
fa uns dies de les declaracions
que havia fet el regidor d’Educació, Pere García, quan la decisió inicial del consistori era no
oferir noves places per a l’escola bressol el curs que ve.
L’associació de famílies assegura que aquest curs el centre
té una adjudicació a la Fundació

Santa Perpètua | Passos intel·ligents

La regidoria de Via Pública ha començat a instal·lar vuit passos
de vianants intel·ligents. Aquests passos s’il·luminen cada cop
que detecten que algú hi passa, ajudant vianants i conductors.

Un incendi fa mobilitzar
cinc dotacions de Bombers

LA LLAGOSTA4L’incendi d’una
pila de ferralla d’un desballestador d’una empresa del carrer Indústria, a la zona de polígons industrials de la Llagosta, va obligar a la intervenció de cinc dotacions de Bombers dilluns passat.
De fet, quan van arribar al
punt on hi havia les flames, els
bombers van fer servir una de les
grues amb les quals es treballa en
aquest desballestador per moure la ferralla incendiada i, d’a-

questa manera, poder apagar
el foc completament.
Els bombers van rebre l’avís
quan passaven pocs minuts d’un
quart de sis de la tarda i cap a
tres quarts de set van penjar una
fotografia a les xarxes socials explicant que el foc estava extingit.
Igualment, des del seu perfil
de Twitter van assegurar que
ningú va resultar ferit per aquest
succés i que no havia generat
cap altra afectació.

Una imatge d’arxiu del centre. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Pere Tarrés per a la gestió de cinc
aules, quatre de les quals estan
funcionant gairebé al 100%, i
afegeix que “dir que l'edifici disposa de 10 aules és una dada
completament partidista”, ja
que el centre podria estar ubicat
“en la nova nau industrial que ha
comprat l’Ajuntament”. L’AMPA
denuncia que el consistori “no
diu que el servei no es rentable
per tenir sis aules tancades, sinó
per tenir-ne una”.

Igualment, des de l’AMPA
apunten que aquest curs 202021 hi ha els fills i filles de 40 famílies, no de 21 com va apuntar
el govern municipal. Alguns
dels infants passaran a P3 el
curs que ve, de manera que ja
no seguiran a l’Espiga, però
l’associació de famílies explica
que aquest curs ja hi ha hagut
projectes, en marxa des de cursos anteriors, que s’han aturat
per la decisió del tancament.

La intervenció, dilluns passat. Foto: Bombers
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Llibres, roses i mascaretes:
el Vallès celebra de nou la Diada
SANT JORDI4El Vallès i el conjunt de Catalunya va tornar a celebrar, divendres passat, la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les
roses van compartir protagonisme amb les mascaretes, el gel
hidroalcohòlic i les mesures de
seguretat, però la sensació general és que la jornada va ser
molt més semblant al que havíem viscut fins al 2019 que no
pas el Sant Jordi descafeïnat i
deslluït del juliol de l’any passat.
A més de recuperar algunes
de les tradicions de la Diada, el
temps va acompanyar; un sol esplèndid i una temperatura molt
agradable van fer que la gent sortís a passejar (respectant la distància social) i a gaudir, de nou
al carrer, d’una jornada preciosa en la qual amor i cultura caminen agafats de la mà.
A Granollers, per exemple,
tot i que la plaça de la Porxada no
va poder ser l’epicentre de la jornada (per evitar grans concentracions, com es va fer arreu de
Catalunya), llibreries i floristes
van muntar les seves paradetes
en espais com els carrers Joan

Una paradeta a Parets. Foto: Aj. de Parets

Prim i Anselm Clavé i a places
com la dels Cabrits.
A la capital baixvallesana,
Mollet, la biblioteca Can Mulà va
escalfar motors per a la Diada
durant tota la setmana amb recomanacions de lectures. Un altre dels espais de cultura de referència de la ciutat, el Museu
Abelló, va organitzar el mateix
dia 23 dues activitats literàries a
la seva terrassa: una sessió de

contacontes i un espectacle de
poesia teatralitzada.
Pel que fa a Parets, els més
menuts van atipar el drac de Sant
Jordi amb receptes, per evitar
que es mengés cap veí del poble.
A més, la narradora Mon Mas va
enregistrar un vídeo amb la llegenda i les biblioteques Can
Butjosa i Can Rajoler van col·laborar amb lectures dedicades
als veïns més joves.

Les reivindicacions laborals
tornen al carrer aquest 1-M

Foto: Twitter (@CoFemGranollers)

SOCIETAT4El Primer de Maig
del 2020 es va produir en ple
confinament, de manera que
totes les reivindicacions i clams
van haver de fer-se de forma telemàtica. Enguany, però, els carrers i les places tornaran a ser els
espais de manifestacions, si bé
totes elles estaran marcades per
les mesures de seguretat per
contenir el coronavirus.
Un dels actes unitaris que ja
s’ha anunciat és la mobilització

sota el lema Organitza’t i lluita!
Som les que mai ens rendim!,
que arrencarà a les 11 del matí a
la plaça del Cony (com es coneix
popularment la plaça Josep Barangé) de Granollers.
L’acte de la capital reunirà
col·lectius (com l’Assemblea de
Joves Atzarola i Mollet Feminista) que vindran des de Mollet
(hi ha una concentració a l’estació de Mollet-Sant Fost a quarts
de 10) i també d’altres municipis.

La Xarxa de Final de Vida i Soledat, organitzada per la Creu Roja,
ha constituït la Taula Comunitària de Final de Vida i Soledat del
Vallès Oriental. Vol ser una eina que ajudi a combatre la soledat.

Augmenten els
beneficiaris de la
renda garantida

ECONOMIA44.830 veïns del
Vallès Oriental es beneficiaven,
a finals de l’any passat, de la renda garantida de ciutadania.
Aquesta xifra suposa un increment del 32% respecte del mes
desembre del 2019.
Aquesta diferència, doncs,
posa en relleu l’augment excepcional de les persones destinatàries aquest darrer any, i
molt especialment en l’inici del
segon trimestre.

Engeguen
una campanya
de civisme
LES FRANQUESES4L'Ajuntament de les Franqueses ha posat
en marxa la campanya No la caguis. Mitjançant aquesta iniciativa, el consistori vol conscienciar
els veïns perquè no llencin objectes voluminosos que no facin
servir, que tinguin cura del mobiliari urbà, fomentar el respecte cap a l’espai públic, la prevenció i separació de residus i la
tinença responsable d’animals,
entre d’altres.

Obre el termini
‘Escape room’
per demanar
detectivesc
ajuts per al lloguer a la Doma
CANOVELLES4Des d’abans-d’ahir, els veïns de Canovelles (i de
la comarca i el país) ja poden
sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer del seu pis corresponents a aquest 2021.
Es tracta de subvencions que
atorga la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer,
en règim de concurrència competitiva. El termini romandrà
obert durant un mes i mig, fins
al dia 4 de juny.

LA GARRIGA4El Centre de Visitants de la Garriga ha preparat
una activitat per als més tafaners.
Aquest diumenge se celebrarà
Desperta, Holmes!, un escape
room a la Doma.
La proposta es posarà en
marxa a les 11 del matí i a través
de pistes i diferents troballes
que hauria deixat Sherlock Holmes a la vila els participants podran arribar a conèixer els secrets
de l'església i la seva història.

La mostra‘25
Lliçà d’Amunt
imperdibles’, en
col·labora amb
marxa a l’Ametlla el Rober Solidari

CULTURA4Des de dilluns passat i fins al dia 14 del mes que ve,
la Biblioteca Municipal Josep
Badia i Moret de l'Ametlla acull
la mostra 25 imperdibles, una
exposició-joc de llibres il·lustrats i d’àlbums per a infants.
Es tracta d'un joc que consisteix a emparellar 25 llibres
il·lustrats i àlbums amb 25 pots
de vidre que contenen objectes.
Visitable de dilluns a dissabte.

SOLIDARITAT4La regidora d’Acció social, Lourdes Martín, en
representació de l’Ajuntament, va
fer una donació de material de
protecció al Rober Solidari de la
secció local de Càritas a Lliçà
d’Amunt. El consistori va donar
500 mascaretes quirúrgiques, 12
esprais higienitzant de mans hidroalcohòlic de 400 mil·lilitres i
10 ampolles de desinfectant de
superfícies de 5 litres.
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Atletisme | La Mitja de Montornès, ajornada a la tardor

El Club Atletisme Montornès va anunciar, dimarts passat, que la Mitja, que
estava previst que es disputés durant aquesta primavera, s’ajorna fins a la tardor.
Els organitzadors comunicaran la nova data tant bon punt l’hagin fixada.

El Tast de la Mitja reuneix
1.500 corredors a la comarca
» La cursa, celebrada diumenge passat, s’ha convertit en la prova
atlètica amb més participants des de l’esclat de la pandèmia
Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL
La celebració del Tast de la Mitja diumenge passat és un pas més
cap a la “normalitat”. La prova, un
clàssic del calendari atlètic de la
comarca i del país, va reunir
1.500 atletes, convertint-se en la
cursa més multitudinària celebrada a territori espanyol des de
l’esclat de la pandèmia.
Ayad Lamdassen i Likina
Amebaw poden presumir de ser
els dos vencedors d’una cursa que
es va disputar entre grans mesures de seguretat i la obligació de
portar la mascareta posada fins al
tret de sortida i just després de
travessar la meta.
El corredor del Marroc (nacionalitzat espanyol i que és un
dels atletes ja classificats per als
Jocs de Tòquio d’aquest estiu) va
travessar la meta, situada a Ca-

Likina Amebaw és la vencedora del Tast. Foto: Twitter (@KH7_Sport)

novelles, després de completar els
10 quilòmetres del recorregut en
29 minuts i 22 segons. L’aragonès
Jesús Olmos i el letó Dmitrijs Serjogins el van acompanyar en els
altres dos calaixos del podi.
La victòria femenina també va
ser per a una africana. L’atleta
etíop va dominar clarament el
Tast aturant el cronòmetre en 32
minuts i 20 segons. Gema Bar-

rachina, una de les clàssiques
d’aquesta distància, i la francesa
Ledhem Fadouwa van ser segona i tercera, respectivament.
Una de les històries curioses
de la prova és que la vuitena
classificada, María Velázquez, va
completar la cursa embarassada
de més de cinc mesos. La navarra va completar els 10 quilòmetres en 36 minuts i 32 segons.

Final per al CD la Concòrdia
contra l’UBAE de Barcelona

Foto: Instagram (@soniabp3)

FUTBOL SALA4El CD la Concòrdia afrontarà, demà a un quart
de dues del migdia, un partit
que podria ser importantíssim
per assegurar-se una de les quatre places del play-off d’ascens a
Primera Divisió de futbol sala.
Les llagostenques rebran l’AE
les Corts UBAE de Barcelona,
quart classificat (tot i que té un
partit jugat més que les llagostenques i que l’altre equip barceloní de la categoria, el CFS Ei-

xample), de manera que tots els
punts que sumin les de Javi Ruiz
també seran els que deixin de sumar les seves rivals. En la primera
volta, el resultat va ser de 3-3.
El CN Caldes, per la seva banda, també jugarà a casa i demà,
però a les sis de la tarda. L’equip
que passarà pel Bugarai serà el
Sala 10 Zaragoza, que en el partit de la primera volta, a finals del
mes passat, va derrotar les calderines per un contundent 5-0.

El BM Granollers busca
el primer triomf de la 2a fase

Després d’un empat i tres
derrotes, el sènior femení
del Balonmano Granollers
buscarà la primera victòria de la
segona fase del curs demà a dos
quarts d’una del migdia al Palau
d’Esports contra l’Aula Cultural.
Compartint protagonisme
amb aquest partit, les de Robert
Cuesta ja saben que el seu rival en
els quarts de final de la Copa de
la Reina serà l’Elche. El partit es
jugarà a partit únic al Municipal
Carrús d’Elx el dia 21 del mes que
ve, i en joc hi haurà una de les
quatre places en la semifinal de

la competició, que es disputaran
l’endemà a Telde (Gran Canària).
La final també serà en aquesta localitat, diumenge 23 de maig.

CALENDARI INTENS
Per la seva banda, el sènior masculí del BMG no competirà
aquest cap de setmana, però els
d’Antonio Rama afrontaran dos
partits en quatre dies la setmana
que ve. Dimecres que ve l’equip
granollerí visitarà el BM Nava,
mentre que dissabte de la setmana que ve rebrà el Guadalajara al Palau d’Esports.

El CB Mollet, eliminat a la
semifinal de la Lliga Catalana

Un moment de la derrota de l’equip. Foto: M.A. Chazo / FCBQ

La persecució del títol
de Lliga Catalana EBA
per part del Club Bàsquet Mollet haurà d’esperar, com
a mínim, una temporada més. Els
de Josep Maria Marsà van perdre
la semifinal d’aquesta competició
dissabte passat a la pista de la UE
Mataró (63-76).
Aquesta diferència, però, no
acabaria mostrant-se sobre el
parquet fins a la segona meitat,
ja que el partit va arribar al descans amb un petit avantatge del
CBM (38-36). La defensa negra,
però, no va saber frenar l’ofensiva

dels maresmencs, liderada per
Natxo Ariño i Marc Traver, molt
encertats en els llançaments de
tres punts. A més, els de Marsà
van concedir rebots ofensius i segones oportunitats que els mataronins no van desaprofitar.
Individualment, Javi Rodríguez
i Àngel Soto van ser els dos jugadors més destacats en el bàndol perdedor.
Ara, doncs, els molletans hauran d’esperar que es juguin els
partits ajornats de la lliga EBA per
conèixer quan i on comença el
Barc d’ascens a LEB Plata.
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| Nier Replicant
La nova versió de Nier Replicant, un joc de rol i acció, inclou millores
en gràfics, banda sonora i altres detalls. Per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

“M’han convidat per compensar vuit anys de
pregó en castellà i escenificar una convivència
inexistent entre llengües”. “Política institucional
i literatura són antònims: on hi ha una cosa, no
hi ha l’altra. Per això avui, aquí, de literatura no
hi ha res”. Aquests són dos fragments del discurs que Pol Guasch (Tarragona, 1997) va fer
durant l’acte institucional de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de Sant Jordi. El govern
municipal l’havia convidat com a jove promesa
de la literatura catalana i guanyador del 6è
Premi Llibres Anagrama per la seva primera novel·la, Napalm al cor. Guasch va aprofitar l’ocasió per fer una crítica que ha estat, amb diferència, el moment més comentat de l’acte. Les
seves paraules li han valgut molts elogis –”valent” i “brillant” han estat potser els més repetits– però també hi ha qui les ha qüestionat.

Klimt des de dins
El Centre d’Arts Digitals Ideal de Barcelona (Doctor Trueta, 196198) ha estrenat aquest mes d’abril una nova experiència immersiva. Aquest cop, el protagonisme el té l’obra del pintor
austríac Gustav Klimt (1862-1918). El centre “convida els espectadors a submergir-se en la vibrant Viena del canvi de segle, per viure en primera persona l’evolució de l’obra de Klimt i
del seu món”, tal com es pot llegir a la pàgina web de l’equipament. La mostra compta amb projeccions immersives en més
de mil metres quadrats de pantalla, amb experiències amb
ulleres de realitat virtual, espais expositius i eines interactives.

Llibres

?
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Guanyador del Premi Llibres Anagrama per ‘Napalm al cor’
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Ser una jove promesa de la literatura

?

Un discurs molt crític

QUÈ HA FET

En l’acte institucional de Barcelona per Sant Jordi

...

Molts elogis

A LES XARXES

Teatre

L

La fitxa

“Valent” i “brillant” han estat potser els més repetits

Música

Pelis i sèries

La dona de la seva vida
Xavier Bosch

Sota la neu
Anna Llopart

Cicatriz
Manel Navarro

The Virtuoso
Nick Stagliano

El Joel, el Raimon i la Victòria són els germans Estrada. Malgrat que cadascun viu
en una punta del món, es mantenen molt
units. Una investigació periodística, però,
ho posarà tot en risc. El Joel, director de
documentals, aviat s’adonarà que hi ha
descobertes que ho fan trontollar tot. La
dona de la seva vida ha encapçalat la llista dels més venuts aquest Sant Jordi.

La vida de l’Alícia, una jove entregada a
la feina, es veu trasbalsada quan un
desconegut li entrega una cinta gravada pel Víctor, el seu germà bessó. És una
versió d’un conte que el seu avi els explicava quan eren petits. Aquesta història
remourà el passat de l’Alícia i l’obligarà
a seguir les traces del Víctor.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Uns mesos després de representar Espanya a Eurovisió 2017, Manel Navarro va
decidir apartar-se de la música i del focus
mediàtic. Ara admet que ho va passar malament pel rebuig i les burles que va rebre arran d’aquell fet, però ja se n’ha refet i acaba de publicar Cicatriz, un EP que
inclou dues cançons en català i col·laboracions amb artistes com Miki Núñez.

Un assassí professional ha de localitzar i
matar un individu per satisfer un deute
pendent amb el seu mentor. Però, del seu
objectiu, només en sap que el trobarà a
les cinc de la tarda a un restaurant. No sap
quin aspecte té, com es diu ni cap altre
detall. Quan arriba al lloc indicat, hi ha diversos candidats a ser la seva presa,
però haurà de trobar l’opció correcta.
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ESTILS DE VIDA
Els beneficis dels àpats en família
Foto: Pexels

i

SALUT

uan parlem dels beneficis de la dieta mediterrània –que
en són molts i molt coneguts– ens centrem en la importància de la varietat, l’equilibri i la qualitat dels productes.
Però ens oblidem d’un punt important: no és només què mengem, sinó també com ho fem. Un estudi recent elaborat per
científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conclòs que “menjar
en família mantenint els costums de convivialitat tradicionals de
la dieta mediterrània influeix en els hàbits d’alimentació de les
persones adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària”. Així, pràctiques tan habituals com seure plegats a taula (sense mòbils), xerrar o compartir aliments repercuteixen positivament en la seva salut. Tal com apunten des de la UOC, aquests
costums fan que mengem més a poc a poc, cosa que facilita reconèixer la sensació de sacietat i “indirectament evita l’obesitat”.
“La dieta mediterrània és molt més que una llista d’aliments. És
un model cultural que inclou com se seleccionen, es produeixen, es processen i es consumeixen aquests aliments”, diu Anna
Bach-Faig, professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

Les claus
SEURE JUNTS A TAULA

Es recomana fer almenys un àpat en família
(i sense mòbils) al dia per reforçar llaços

PRESERVAR COSTUMS

Mantenir una conversa agradable o compartir
aliments són hàbits que no s’han de perdre

SACIETAT
MÉS SALUT

Tot plegat fa que els àpats durin més, mengem més a poc a poc
i, per tant, facilita reconèixer la sensació de sacietat
Fer àpats en família influeix en els hàbits d’alimentació dels
adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària

Foto: Pexels
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