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CARRETERES pàg 14
L’ampliació de la C-17 
en sentit nord arrencarà
la pròxima tardor 

A FONS pàgs 12 i 13

Luxe metropolità:
vides d’un altre món

ESPORTS pàg 20

1.000 persones gaudiran
en viu de l’F1 al Circuit

La pandèmia condiciona la comunitat musulmana pàg 3

Ramadà d’excepció

Granollers tindrà firade
l’Ascensióen format reduït

L’Ajuntament va confirmar dimarts que hi haurà edició adaptada a la pandèmia entre el 14 i el 16 de maig pàg 10

Fo
to

: L
ín

ia
 V

al
lè

s

ALIANÇA C-17 pàg 18

Pas endavant per vertebrar
els hospitals de Mollet,
Granollers i Sant Celoni

MOLLET pàg 11
La directora i guionista 
Neus Ballús aspira a presidir
l’Acadèmia del Cinema Català
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Adorar Déu des de qualsevol
lloc. Aquest està sent el tret di-
ferencial del ramadà 2021 que,
per segon any consecutiu, se ce-
lebra en pandèmia. Però engua-
ny, les restriccions estan fent
d’aquest període sagrat un temps
especialment atípic. Les mes-
quites mig buides, les oracions a
casa i la impossibilitat de trobar-
se per trencar el dejú, són algu-
nes de les estampes més parti-
culars d’aquest ramadà. 

El passat 20 d’abril va co-
mençar aquesta època sagrada,
coincidint amb la lluna creixent
del novè mes del calendari tra-
dicional islàmic. Durant aquests
dies i fins al 12 de maig, la co-
munitat musulmana practicant
s’ha vist obligada a deixar de
banda la dimensió social, rela-
cional i de convivència del ra-
madà, per centrar-se només en
l’espiritual. Una situació que està
impedint una de les seves pràc-
tiques més humanitàries: l’aco-
llida de persones que viuen soles
o no tenen recursos. “Abans, a les
mesquites sempre hi havia men-
jar per a tothom, però ara ja no
n’hi ha”, explica Ahmed Balg-
houch, president de la Comunitat
Islàmica Al-Huda de Mollet.  “No
podem ajudar als més necessi-
tats”, afegeix. Per aquest motiu,
associacions com Sent per mi i jo
sentiré per tu, de Canovelles, re-
parteixen aliments durant el ra-
madà entre les famílies més vul-
nerables del municipi.

EL RAMADÀ DEL TOC DE QUEDA
Des de la Federació d’Associa-
cions Musulmanes d’Espanya,
es va enviar un comunicat als go-
verns de les comunitats autòno-
mes per demanar l’aixecament

del toc de queda, tenint en comp-
te que moltes de les seves pràc-
tiques habituals s’han de fer un
cop es pon el sol. Però la petició
no va ser acceptada. “Ens estem
adaptant al toc de queda. No po-
dem fer l’oració del matí ni la de
la nit a les mesquites, i ara les fem
a casa”, diu el president de la Co-
munitat Islàmica Achoura de
Granollers, Mustafa Bousskhane.
La darrera i més important ora-
ció del dia és més tard de les deu
del vespre, moment en què la co-
munitat aprofitava per reunir-se
i celebrar els iftars o trenca-
ments del dejú. “Ara, el ramadà
es redueix al que podem fer a
casa. No estem resant el temps
que l’Islam ens demana, però no
hi ha una altra opció”, afegeix. 

Tot i que l’estat d’alarma aca-
barà tres dies abans de l’Id al-Fir,
o “festa de ruptura del dejú”, els
membres d’ambdues comuni-

tats afirmen que seguiran res-
pectant les restriccions actuals. 

LA COVID-19 A LES MESQUITES
Abans de cada oració, control de
temperatura, gel i mascareta.
Després, cadascú a la seva pròpia
catifa i  amb distància de segu-
retat. Així és com s’estan cele-
brant les oracions a la Mesquita
Al Mohajirin, a Canovelles. 

Un dels membres de la junta
directiva explica que “la gent
s’adapta a les mesures, però ve
menys que mai. No hi participa
tothom perquè no hi ha espai ni
activitats”. Amb l’aforament re-
duït al 30%, altres mesquites de
la comarca, com la de la Comu-
nitat Islàmica de Mollet, lamen-
ten l’impacte econòmic de la Co-
vid-19. “Abans, es feien grans re-
captacions perquè la gent de la
comunitat donava diners a les
mesquites per fer front a les des-

peses, als projectes i, sobretot, al
ramadà”, explica el represen-
tant d’Al-Huda. Però arran de
l’impacte econòmic del virus, “la
gent s’ha quedat sense diners i

moltes mesquites ens hem que-
dat tirades”, afegeix. Sobretot, a
localitats com Canovelles, on hi

ha nombrosos centres de culte is-
làmic en tractar-se del municipi
de la comarca amb més població
estrangera, seguit de Granollers
i la Llagosta. 

ORACIONS DOMÈSTIQUES
El període d’efervescència fami-
liar i comunitària que suposa el
ramadà, està quedant reduït a
uns dies molt més casolans, per-
què, “a casa, la Covid-19 no afec-
ta i el ramadà es pot celebrar amb
normalitat”, expliquen des d’Al
Mohajirin. “Però el veritable
plaer de fer el ramadà el tens
quan ets lliure d’exercir totes les
activitats que implica”, afegeixen.
Per tant, aquesta prova de com-
promís de la fe individual que su-
posa el ramadà i que, a la vega-
da, reforça els lligams entre els
membres de la comunitat,
“aquest any, es limita a resar i res
més”, sentència Bousskhane.

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

“Resar i resmés”
» La pandèmia força la comunitat musulmana a incomplir les ordres de l’Islam durant el ramadà

» Les restriccions pel virus impedeixen les activitats en comunitat i obliguen a adaptar les oracions

Alguns fidels resen l’oració del migdia o Dhuhr a la Mesquita Rahma, a Granollers tocant a Canovelles. Foto: Línia Vallès

LA SEGONA COMARCA
AMB MÉS MESQUITES

4L’Islam, al Vallès Oriental,
és la segona religió amb
més fidels després del ca-
tolicisme i compta amb 23
mesquites repartides pel
territori. Això situa el Vallès
com la segona comarca,
juntament amb el Baix Em-
pordà, amb més centres
de culte dedicats a predicar
les ensenyances de l’Alcorà. 
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Conec dos casos de
noies adolescents pro-

peres, entre els tretze i
els catorze anys, amb ansietats, auto-
lesions i ingressos psiquiàtrics. Enho-
rabona als genis que van considerar
que tenir prepúbers tancats durant
mig any a casa no els acabaria passant
factura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El voto particular de
dos magistrados del Tri-

bunal Constitucional
considera “desproporcionadas” las pe-
nas por sedición. Importante balón
de oxígeno para las defensas en la
instancia europea y principal incenti-
vo para que el Gobierno reforme ese
delito en el Código Penal. 

@apuente

La frase de “Más vale lo
malo conocido que lo

bueno por conocer” pren
una altra dimensió (de sincera realitat,
i no de lapsus) si recordem que el pa-
per de Bea Fanjul és el de convèncer els
joves que voldrien votar Vox. És a ells
a qui es dirigeix, no pas als que ens fa
tanta gràcia.

Los salarios han subido
un 7% desde el año

2014 mientras que los al-
quileres han subido un 50% y hasta un
60% en algunas zonas. Por no men-
cionar la cesta de la compra y otros gas-
tos. ¿Cómo se pretende que un traba-
jador pueda vivir así, ni un joven in-
dependizarse? Salario dignos ya.

@ToscaniDaniel@albasidera@AnnaPunsoda

La lupa

Més enllà dels casos que puguem tenir al nos-
tre entorn, comença a haver-hi xifres que
alerten d’una greu crisi de salut mental en-
tre el jovent. Els intents de suïcidi entre ado-

lescents van augmentar un 27% en l’any de la pandèmia.
Les consultes i ingressos per trastorns de la conducta ali-
mentària han crescut en algunes zones del país més del
40%, i unitats com la de Sant Joan de Déu han experi-
mentat increments de casos de fins al 60%. Aquests ca-
sos afecten gent cada cop més jove, i això ha provocat al-
guns problemes i disfuncions en un sistema que estava
preparat per atendre gent a partir de 16 anys però no tant
per als casos, cada cop més nombrosos, de 12 i 13 anys.

Aquesta tendència, ben real i evident, segurament
té múltiples causes i no és fàcil atribuir-ho a un factor
o un altre. Però sembla raonable pensar que la pan-
dèmia, i sobretot les mesures de confinament, no hi han
ajudat. De fet, probablement han contribuït a agreu-
jar i precipitar casos que potser en un altre context no
haurien arribat a situacions límit.

No s’han valorat prou els costos psicològics i socials
de l’ensenyament a distància, que durant un any s’ha
generalitzat de manera total o parcial en alguns cursos
superiors de secundària, al batxillerat, als cicles for-
matius i a la universitat. L’aïllament i trencament dels
vincles socials que suposa no poder acudir quotidia-
nament als centres educatius i no relacionar-se amb
normalitat amb el grup d’iguals i amb els professors i
professores té costos importants a nivell d’aprenentatge,
però també des del punt de vista psicosocial. 

Cal recordar que parlem d’etapes clau per al desen-

volupament de les persones. Tota l’adolescència i l’entrada
a l’edat adulta. I l’aïllament és especialment greu en mo-
ments de transició entre cicles educatius o entre l’edu-
cació i el món laboral. Són situacions en les quals les re-
lacions, els contactes informals i la interacció amb gent
com tu són absolutament fonamentals.

A banda dels tancaments dels centres educatius, les
polítiques de control de la pandèmia han tingut un im-
pacte especialment acusat en el lleure de les persones jo-
ves. Caus i esplais han tingut una activitat molt limita-
da i irregular, l’esport escolar i juvenil ha patit també afec-

tacions importants i, sobretot, el toc de queda ha limi-
tat molt la vida social i les relacions del jovent. 

I, sobretot, l’impacte econòmic de la crisi afecta el jo-
vent de manera molt desproporcionada. Catalunya te-
nia, ja abans de la Covid, uns nivells molt elevats d’atur
i precarietat laboral juvenil. I ara, amb l’economia atu-
rada, la manca de perspectives encara és molt més greu.

Totes les mesures de control de la pandèmia, o si
més no la majoria, probablement eren necessàries en
un moment determinat. Però és impossible no tenir la
sensació que no s’ha valorat prou els costos que tenien,
especialment per al jovent. 

El cas de la pandèmia exemplifica de manera molt cla-
ra que les decisions polítiques sovint han d’equilibrar in-
teressos contraposats. I no és fàcil ni evident com fer-ho.
Aquest any ha calgut lesionar interessos i drets de mol-
tes persones per protegir la població del virus. Cons-
tantment els poders públics han anat buscant equilibris,
com no podia ser d’una altra manera. Però cal tenir pre-
sent que sovint en aquests equilibris els interessos i drets
del jovent hi han tingut molt poc pes. Perquè no tenen
una traducció immediata en el PIB, i perquè tenen molt
poca veu política. Però amb dades tan dramàtiques com
les que anem coneixent, potser és hora de canviar-ho.

Els joves són un col·lectiu que vota poc i que té poc
accés i influència social i política. Per tant, és relati-
vament fàcil oblidar-se’n. Durant molts mesos han es-
tat pagant una part molt important del cost del con-
trol d’una pandèmia que, de fet, per a ells i elles re-
presentava un risc directe relativament baix. I, així i
tot, han hagut de patir una certa criminalització pels
seus comportaments. 

A partir d’ara, tanmateix, caldria tenir molt més en
compte aquesta dimensió en les decisions que s’hagin de
prendre a partir del final de l’estat d’alarma. Mesures com
el toc de queda no són gratuïtes i, per tant, és impres-
cindible minimitzar-les en durada i extensió. I assegurar-
se que tenen un impacte significatiu abans de mantenir-
les indefinidament. En molts sentits, amb les facultats tan-
cades i els instituts semitancats, les perspectives laborals
molt magres i les oportunitats d’oci absolutament limi-
tades, fa un any que s’ha privat el jovent d’alguns dels ele-
ments clau que constitueixen l’experiència de ser joves.

S'ha privat el jovent d'alguns dels
elements clau que constitueixen

l'experiència de ser joves
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per Jordi Muñoz

Ser joves en temps de pandèmia
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A les xarxes

@SalaiCullell: Jordi Cuixart a la portada
del The New York Times: “Criminal o màrtir?
Un pres planteja un dilema polític per a
Espanya”.

@CatalunyaRàdio: Pere Aragonès con-
firma que a partir del 9 de maig s’acaba el
toc de queda i s’aixeca el confinament pe-
rimetral de Catalunya.

#LaFiDelTocDeQueda

@324cat: Aragonès: "Si es compleixen els
terminis, el 70% dels catalans estaran va-
cunats el juliol. Els vacunats en primera dosi
superen avui el 1.947.000 de persones".

#PropDe2Milions #CuixartAlNYTimes

Safata d’entrada

Fa anys que l’agressió a
docents no és un tema
aïllat ni secundari. Ara el

cas de l’Institut de Vidreres, a Gi-
rona, ho ha ratificat. El resum és
que les agressions a docents es
denuncien molt poques vegades
per diferents causes. El passat di-
jous 29 d’abril un alumne de
quinze anys va clavar una gani-
vetada al coll d’una professora.
Aquest desastre, que per a molts
semblava més un fet d’altres
nacions, és la punta de l’iceberg
d’un context que fa temps que
porta cua. 

Moltes agressions a docents
no són denunciades o difoses per
dues causes. La primera és la por
de molts professors a tenir pro-
blemes posteriors si ho fan. I la
segona és el fet que algunes di-

Agressions a docents
per David Rabadà

reccions de centres no volen
que aquesta mala imatge arri-
bi a la palestra pública. 

L’alumne, detingut, pel fet
de ser menor d’edat haurà de
romandre novament escola-
ritzat. Fa anys que molts pro-
fessors denunciem aquesta si-
tuació, encara més ara que la
Llei Celaá, laxa en temes dis-
ciplinaris, pot afavorir l’apari-
ció d’alumnes agressors. 

I cal afegir-hi el rerefons de
les diferents reformes educa-
tives que acumula aquest país,
les quals tampoc han encarat

amb coneixement de causa
aquest fet. Només cal recordar
l’assassinat del professor Abel
Martínez fa pocs anys. 

Fora bo que s’obri un debat
profund i amb dades contra-
stades al respecte. En aquest
espai de reflexió millor que no
intervinguin els anomenats
experts educatius que mai no
han trepitjat l’aula. Ans al con-
trari, cal que hi intervinguin
docents bregats en anys i cen-
tres per tal d’aportar la seva vi-
sió real d’aquesta xacra que va
creixent dia a dia.
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Actes vandàlics i destrosses 
al Parc de Plana Lledó de Mollet1

2
“Sou lesbianes, fem un trio?”: 
el col·lectiu segueix trencant prejudicis

Victòria veïnal en la lluita 
per l’empadronament a Mollet

El CB Mollet rep el CB Salou 
en el seu camí cap a LEB Plata

Una semicoberta solar a l’AP-7 i la C-17?

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.

Els semàfors

L’equip de govern ha treballat
en una programació alternativa
per celebrar l’Ascensió. Tot i que
no serà la fira habitual, es faran

mercats de petit format al
centre, espectacles i exposicions
amb l’objectiu de fer tastets

d’aquesta festivitat. 
pàgina 10Aj. de Granollers

L’Ajuntament va multar Txus
Carrasco, membre de Salvem el
Calderí, per una protesta, però
ara ha reconegut que no tenia
competència per autoritzar o no

una concentració. Carrasco,
però, no ha estat notificat de la

retirada d’aquesta multa. 
pàgina 11Aj. de Mollet

A finals de la setmana passada
es va conèixer que la

multinacional del comerç
electrònic ha comprat uns

terrenys a Santa Perpètua per
fer-hi un nou centre logístic. 

Així, la companyia de Jeff Bezos
reforça la seva presència al Vallès.

pàgina 17Amazon
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Mirada pròpia

La pandèmia ha impactat en tota la societat de
forma global. Ho hem experimentat com a in-
dividus, però també des de tots els sectors eco-
nòmics n’hem patit –i encara en patim– les con-

seqüències. En paral·lel, durant aquest últim any hem es-
tat testimonis de l’acceleració del procés de digitalitza-
ció i l’avenç de la tecnologia en tots els àmbits de la so-
cietat: el teletreball, la medicina a distància, la imple-
mentació dels recursos digitals en el sector educatiu o el
desenvolupament del comerç electrònic han passat a for-
mar part del nostre dia a dia. La tecnologia, doncs, avan-
ça exponencialment i afecta tots els sectors d’activitat.

El sector turístic, com no podria
ser d’altra manera, no n’és una ex-
cepció. El que segurament moltes
organitzacions estaven plantejant
adoptar a mitjà o llarg termini
s’ha convertit, per força, en el seu
present immediat. Sense la capa-
citat d’adaptació de les empreses a
aquesta nova realitat i la incorpo-
ració de talent digital, difícilment
podran sobreviure. La transfor-
mació digital ja no és, doncs, una
qüestió d’innovació, sinó d’acon-
seguir i mantenir avantatges com-
petitius sostenibles en el temps. Es-
devé, doncs, fonamental. I vaig més
enllà: aquest és un canvi cultural
que requereix que la pròpia orga-
nització qüestioni contínuament el
seu statu quo i s’atreveixi a expe-
rimentar i a incorporar novetats
sense por del fracàs. Cal, però, fer
aquesta transformació coneixent el
perquè es duu a terme, tenint una
estratègia clara i concretant els
objectius. Ens hi juguem el futur.

La societat ha canviat i, amb ella, el turista i la for-
ma com viatja. Ara, els turistes participen en totes les fa-
ses del viatge i hem de posar el focus en la seva expe-
riència, en aportar-los valor. I per això cal posar el client
al centre de la transformació digital. Aquesta, però, no
s’atura en l’experiència del viatger, i així ho van assenyalar
els experts al darrer Observatori CETT Transformació
tecnològica i talent digital en turisme. Carlos Romero,
director d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a
Segittur, va assenyalar que la digitalització ha de con-

templar cinc aspectes: la que té a veure amb el model de
negoci i l’empresa, aquella aplicada a processos per ser
més eficients, a la pròpia organització i a les persones,
tot allò relacionat amb la pròpia infraestructura tecno-
lògica que cal tenir i, per últim, el bloc de producte i ser-
vei per fer l’experiència del client més rellevant gràcies
a la tecnologia. 

Aquest procés de transformació comporta nous
reptes, però genera, alhora, noves oportunitats per al sec-
tor. La tecnologia ha de servir, en definitiva, per millo-
rar la gestió del turisme, una gestió intel·ligent i res-
ponsable d’empreses i destinacions turístiques. 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT, LA CLAU
La tecnologia avança de manera vertiginosa, mentre que
les empreses van adoptant aquesta transformació de for-
ma logarítmica. Es crea, doncs, una escletxa entre la ve-
locitat a la qual progressa la tecnologia i la velocitat en
què l’adapten les empreses. Aquí hi intervé un fenomen
a tenir molt en compte: la reticència al canvi. Hi feia re-
ferència a l’Observatori CETT Joan Borràs, gestor de Pro-
jectes TIC i Turisme del Departament d'Innovació Tu-
rística d'Eurecat. Cal fer un canvi de mentalitat per ab-
raçar el canvi i avançar més ràpidament cap a la integració

de les eines digitals, i és en aquest punt on les noves ge-
neracions tenen un gran paper. Han crescut amb la tec-
nologia com a part del seu dia a dia, valoren els avantatges
que comporta i no tenen por de la novetat. Ells i elles són
el futur i cal que participin en aquest procés.  

En aquest context, no hi ha dubte que per fer front als
reptes i canvis que planteja la tecnologia calen persones
formades i polivalents. El turisme necessita talent digital,
nous perfils professionals amb les competències neces-
sàries per fer front a aquesta transformació. A parer meu,
cal apostar per perfils híbrids que coneguin el sector en
profunditat i que, alhora, tinguin suficient coneixement

tecnològic que els permeti donar la
millor resposta a cada necessitat. A
l’Observatori, Anna Monjo, d’AC-
CIÓ, afirmava que cal impulsar
perfils professionals TIC enfocats al
turisme per comptar amb talent es-
pecialitzat, a més de fomentar les
vocacions tecnològiques entre els
professionals turístics. Al CETT,
conscients d’aquesta necessitat de
talent digital en turisme, actualitzem
periòdicament els programes con-
solidats i en creem de nous, com el
Grau de Negoci Digital i Innovació
en Turisme, pioner en aquest àm-
bit, que iniciem el curs 21/22. 

Els centres universitaris hem de
capacitar les persones per liderar
aquesta transformació, un procés
que demana la implicació d’em-
preses, administracions i altres
agents. Cal que entre tots promo-
guem un ecosistema que afavorei-
xi l’adquisició de competències di-
gitals per part dels professionals del

sector turístic, treballant conjuntament amb una mira-
da col·laborativa per tal de donar resposta a aquestes ne-
cessitats ja identificades, però també albirant noves ne-
cessitats de talent tecnològic i digital encara per descobrir.

La transformació tecnològica és clau per al futur del
turisme i, per dur-la a terme, les persones són un pilar
fonamental. Només amb el seu coneixement, expertesa
i formació serà possible un turisme responsable, com-
petitiu i sostenible.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha reconegut
obertament en una entrevista a la Copeque vetaran els

periodistes que preguntin “el que no han de preguntar”. Ho ha
dit sense vergonya. Mal moment per al periodisme esportiu. 

Detenen un conductor que circulava a 231 quilòmetres
per hora per l’autopista AP-7, a l’altura de Sant Julià

de Ramis. Al control de velocitat pràcticament va duplicar
el màxim permès. El titular de TV3el titlla de “fitipaldi”.

Anunciar la mort d’algú que va morir set anys enrere. Li ha
passat a una periodista de Sálvame, Lydia Lozano. La

col·laboradora va interrompre el programa per dir que havia
mort el torero José María Manzanares, enterrat des del 2014.

El futbolista merengue Marcelo va patir per si podria
jugar el partit de Champions del 4 de maig. Li va tocar

ser vocal suplent a les eleccions madrilenyes, però una
senyora gran, segona suplent, es va oferir a substituir-lo.
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per Maria Abellanet

Talent digital per transformar el turisme

NLA FOTODavid Mudarra / PP



7 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 7 de maig del 2021

 



Opinió

| 8

líniavallès.cat 7 de maig del 2021

@ModernetdeMerda: Si per casualitat a
TV3 hi hagués algú que no estigués fent
res, se li podria encarregar que busqués
els 8 milions per al nou projecte infantil.

@EvaPiquer: Estimats homes: quan us
trobeu una companya de professió, no li
demaneu abans que res pels fills. Amb els
col·legues mascles no ho feu.

@soyjuancarrasco: He ido a votar a mi co-
legio electoral de siempre en Logroño. Ha-
bía unos niños dando clase de matemáti-
cas y me han echado. ¿Qué está pasando?

Tribuna

La memòria, sigui individual o col·lectiva, és curta i
tramposa. El millor exemple a l’hora de provar afir-
macions taxatives és sempre un mateix. Sincerar-
se amb el mirall permet adonar-se amb facilitat de

com endolcim el passat per fer-lo sempre una mica o molt
millor del que fou.

Com que la realitat a molt poca gent se li fa plenament
suportable, ens passem la vida recordant temps idíl·lics que
no ho foren i imaginant futurs que per força seran millors que
el present que vivim.

Si aquesta mirada absentista del present no és absolu-
ta, i per tant d’una manera o altra seguim tocant de peus a
terra, el resultat d’aquesta manera de fer no té per què pro-
porcionar-nos resultats negatius. Al cap i a la fi, ens permet
fer un inventari més agradós d’allò que ja hem viscut –un
balanç creatiu si parléssim de finances– i ens manté il·lu-
sionats i engrescats amb l’excusa de les millores que donem
per fet vindran més endavant. 

El problema és quan el present s’abandona del tot i el cap
només malda per recuperar un passat que no fou però que
s’idealitza. O per córrer com una gallina sense cap camí d’un
futur que no sabem quan arribarà i, per descomptat, tam-
poc si acabarà sent tan ideal com el projectem. 

Llavors és quan ens perdem definitivament el present,
que és, agradi més o menys, el lloc en el qual vivim. I per-
dent-lo és inevitable que prenguem males decisions. Perquè
situant com a motor del nostre comportament allò que ima-
ginem que va ser o allò que serà, indefectiblement hem d’a-
cabar per estavellar-nos i prendre mal contra allò que és. A
cap lloc que valgui la pena porta perseguir allò que, a més de
no poder ser, és impossible. I tan impossible és pensar que
el passat és recuperable com que el futur pugui anticipar-se
i, encara menys, ajustar-lo plenament al nostre desig.

Això ens passa individualment, però també de forma
col·lectiva. Les societats també perden de manera recurrent
l’equilibri salubre que les lliga a un present sempre imper-
fecte. Quan això esdevé, l’agenda política emmalalteix i ten-
deix a quedar segrestada per les pulsions reaccionàries i re-
volucionàries que mai porten res de bo, fora d’una extensa
bibliografia que tendeix a enaltir les segones. Un enaltiment
que tendeix a obviar que la majoria de revolucions presen-
ten un full de serveis negatiu, perquè eren evitables en la me-
sura que ja estaven en marxa els processos reformistes que
haurien menat les societats que les han protagonitzat al ma-
teix lloc, només que sense tants costos afegits.  

El procés català és un mirall perfecte per observar
aquesta lògica. El present autonòmic menystingut i me-
nyspreat per la promesa d’una futura república que ni hi és
ni se l’espera o pel passat d’una Catalunya esplendorosa i mo-
nonacional que des de fa temps només existeix als llibres d’his-
tòria, i no pas a tots. Això si parlem del sobiranisme. Però si
posem la mirada sobre el constitucionalisme, les coses no són
gaires diferents. També en aquest bàndol se sacralitza el pas-

sat, la transició posem per cas, o es fantasieja amb un futur
on l’independentisme és derrotat i rendit sense condicions.
I entre aquestes solucions plantejades en termes absoluts, i
vinculades al futur o al passat, queda atrapat el present, que
acaba convertit en terra de ningú tot i ser la parcel·la que, ben
treballada, hauria de procurar-nos satisfaccions i millores pro-
gressives, que no pas absolutes i immediates.

A la resta d’Espanya, on predomina l’agenda política més
clàssica d’arrel ideològica –dretes i esquerres, per enten-
dre’ns–, també van coixos de la mateixa cama i la campa-
nya electoral de Madrid ho ha fet evident a la pornogràfica
manera. La discussió política segrestada també pel passat o
pel futur. Del passat es va a cercar la terminologia guerra-
civilista dels anys 30, la idealització d’una segona república
que fou un desastre o l’homologació i blanqueig del fran-
quisme criminal, tot depenent de quin partit és l’arqueòleg
que grata la memòria.

I del futur se seleccionen escenes impossibles. Com és
el cas d’una Espanya sense immigrants, de ma dura, amb
dones de nou submises i pa i toros per a tothom, si par-
len els blaus, o una altra convertida en un paradís socia-
lista a la terra, si parlen els vermells. El present, com a Ca-
talunya, no serveix, i tot queda fiat a recuperar el passat
o conquistar el futur.

Naturalment, tot això no passa perquè sí. És necessari que
hi hagi un diagnòstic pessimista sobre el present que sigui
prou compartit. I és imprescindible també que, a banda de
compartit, a aquest diagnòstic l’acompanyi la convicció que
es tracta de quelcom estructural, sense solució possible, im-
possible de capgirar. 

Arribats aquí és quan els reaccionaris i els revoluciona-
ris disposen del seu moment de glòria i poden fer-se els amos
del discurs. Sense esperança, només els viatges al passat o
al futur poden proporcionar-nos passaports de benauran-
ça. I així és com acabem instal·lats en el sense sentit i havent
d’escoltar una barbaritat rere l’altra, com va succeint darre-
rament a totes les campanyes electorals.

Afortunadament, els reaccionaris i els revolucionaris d’a-
vui dia ho són de pa sucat amb oli i tot comença i acaba en
paraules. Almenys de moment. Han contaminat el to de
la conversa pública, convertint-la tota ella en un fangar, però
encara no són prou perquè puguin traslladar els seus dis-
cursos a la irreversibilitat dels fets sense haver de matisar-
se o rectificar-se. A més a més, tenim institucions prou for-
tes per aguantar els embats d’aquells als quals ha deixat
d’importar-los el present i, per tant, nosaltres. 

Però això no ha de ser forçosament així per sempre. De-
pendrà dels reformistes, si n’hi ha, i del que siguin capaços
de fer per millorar un present que, efectivament, ha deixat
de ser suportable per a massa gent.  I si això és així, amb quin
argument pots convèncer ningú perquè no s’emmiralli en la
farsa d’un passat falsejat o en l’estafa d’un futur impossible
que li ofereixen els reaccionaris i revolucionaris?

Flaixos

Els reaccionaris i els
revolucionaris d'avui dia

ho són de pa sucat amb oli
i tot comença i acaba en

paraules. Han contaminat
el to de la conversa

pública, convertint-la tota
ella en un fangar, però

encara no són prou
perquè puguin traslladar

els seus discursos a la
irreversibilitat dels fets

sense haver de matisar-se
o rectificar-se

“
“
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per Josep Martí Blanch

Un present a mida de reaccionaris i revolucionaris
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Demanen una consulta
per decidir la gestió de l’aigua

SOCIETAT4Al ple de la setmana
passada, el nomenament de la co-
missió encarregada de decidir el
futur de l’aigua a la ciutat, un cop
conclogui la concessió amb Sorea,
va generar tensions. 

Alguns membres de la Pla-
taforma per l’Aigua es van quei-
xar per la poca participació que
envoltava la futura decisió i, per
aquest motiu, dimarts van pre-
sentar, a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, dues instàncies. La
primera, amb l’objectiu de de-
manar una consulta ciutadana
sobre quin ha de ser el model de

gestió de l’aigua, i la segona per
demanar una reunió amb l’A-
juntament. “Des de la Platafor-
ma hem considerat que aquest és
el millor mecanisme a la nostra
disposició per obrir el debat a
tothom”, va assenyalar Marc
Plana, membre de la Plataforma.
Ell mateix i quatre membres
més van ser els encarregats de
fer la petició per tal que els ciu-
tadans puguin “saber, debatre,
deliberar i decidir sobre la qües-
tió”, afegeix. De moment estan
recollint firmes per seguir im-
pulsant la reivindicació.

Granollers aposta per ser
una ciutat sostenible

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha acordat col·laborar amb l’Es-
tat  perquè Granollers sigui una
ciutat pilot en el desenvolupa-
ment de l’Agenda Urbana. Això
significa que el municipi s’ha ad-
herit a un document que apos-
ta per la sostenibilitat en totes
les decisions polítiques que es
prenen al municipi en relació
amb el desenvolupament urbà. 

L’acord que es va aprovar al
ple de la setmana passada, amb
les abstencions d’ERC, Junts i
Primàries. La regidora de Pla-
nificació Estratègica, Alba Bar-

nusell, va remarcar la voluntat de
l’equip de govern de “transfor-
mar espais urbans en espais
més sostenibles”. 

Aquesta transformació de
dimensió ambiental, econòmi-
ca i social, posarà la mirada de
la sostenibilitat per davant de
tot. Un pas que es dona en el
marc del tercer Pla Estratègic
de la ciutat per “traduir l’A-
genda Urbana en actuacions
concretes que permetin avan-
çar cap a una ciutat més salu-
dable i cohesionada”, infor-
men des de l’Ajuntament. 

Infraccions greus a dos 
bars propers al centre

SUCCESSOS4La plaça d’Amadeu
Castellanos s’havia convertit en
un punt de molèsties als veïns. Els
clients d’alguns bars de la zona in-
complien  les mesures sanitàries
i consumien alcohol al carrer. Per
aquest motiu, el  29 d’abril es va
desplegar un dispositiu policial
que va acabar amb nou san-
cions: quatre multes per infringir
les mesures anticovid, una per
beure alcohol i quatre més per in-
complir la normativa de locals. 

Segons informen els Mossos
d’Esquadra, algunes de les irre-
gularitats de dos dels bars de la
plaça es consideren greus, ja
que els propietaris dels locals no
van poder presentar l’assegu-
rança ni la llicència d’activitat,
entre altres infraccions. L’ope-
ració policial va crear molta ex-
pectació per ser un punt cèntric,
amb un parc infantil i proper a
una escola i a les estacions de
tren i d’autobús.  

Membres de la Plataforma per l’Aigua a la porta de l’OAC. Foto: Línia Vallès

El dispositiu policial. Foto: Mossos

Entitats | La Malgirbada tindrà un nou local
L’Ateneu Popular La Malgirbada obrirà un local a la plaça de la Muntanya

gràcies a l’impuls de tots els seus socis. D’aquesta manera Granollers tindrà
un nou ateneu popular vuit anys després del tancament de l’Esquerda.

CULTURA4Al març, l’Ajunta-
ment anunciava la suspensió de
la Fira de l’Ascensió per segon
any consecutiu. Dimarts, però,
l’equip de govern va fer pública
una programació alternativa pel
cap de setmana del 14 al 16 de
maig. L’objectiu, “recordar que
aquells dies se celebra l’Ascensió
a la ciutat”, explicava Maria Vi-
llegas, regidora de Cultura. 

Enguany, l’Ascensió es tras-
lladarà del Parc Firal al centre
urbà. Una decisió que respon a la
necessitat de revitalitzar l’econo-
mia del comerç i la restauració, en
un moment en què “cal donar em-
penta als sectors que ho estan pas-
sant malament”, deia la regidora
de Promoció Econòmica, Gemma
Giménez. Per tant, les places del
centre es convertiran en el nou es-
pai destinat als mercats, mentre
que els parcs i els equipaments
culturals seran l’escenari d’es-
pectacles, concerts i exposicions
retrospectives de la Fira.

D’altra banda, l’alcalde, Josep
Mayoral, va expressar que “les co-
ses segueixen sent complicades”
i, per tant, caldrà combinar les
mesures anticovid, els controls
d’aforament i la reserva d’en-
trades amb una fira reduïda que
“expressa la vitalitat socioeco-
nòmica de l’entorn”, concloïa. 

EL RETORN DE LA CANTÀNIA
Enmig d’aquest escenari, en-
guany  també es recupera la
Cantània, en la qual participaran
38 escoles de la comarca. Per
complir amb totes les mesures de
seguretat, es traslladarà al Palau
d’Esports, del 10 al 13 de juny, i
es faran sis concerts. 

Fira de l’Ascensió 2019, al Parc Firal. Foto: Ajuntament de Granollers

Torna l’Ascensió en una edició
descafeïnada per la pandèmia
» L’Ajuntament aposta per mercats de petit format al centre urbà
» Exposicions i retrospectives recordaran la història de la Fira
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L’Ajuntament admet que no
pot sancionar Txus Carrasco

PROTESTES4Al ple de la setma-
na passada, el regidor de Segure-
tat Ciutadana i Convivència, An-
tonio Baños, feia pública la reti-
rada de la sanció que es va posar
a un dels membres de Salvem el
Calderí, Txus Carrasco, per haver
celebrat una concentració sense
permís municipal al desembre. 

“L’Ajuntament no té les com-
petències per autoritzar o no
una concentració”, reconeixia
Baños. Carrasco, per la seva ban-
da, afirma que no se li ha notifi-
cat mai la sanció. “Ja vam pren-
dre accions legals fa unes set-

manes i, de moment, ho segu-
irem deixant en mans de la llei”,
explica. Afegeix que s’ha assa-
bentat de la notícia a través dels
mitjans de comunicació i consi-
dera que “aquesta sanció tenia la
finalitat política de fer callar un
moviment al servei del poble,
però en contra dels interessos
dels poderosos”. 

Des de la plataforma Salvem
el Calderí s’apel·la a fer una lec-
tura crítica d’aquest fet, que es
desprèn “d’una forma d’actuar i
de comunicar que diu molt de
l’Ajuntament”, conclou Carrasco. 

Presó per a l’assassí de l’Esclat
17 anys després dels fets

JUSTÍCIA4L’octubre del 2003, el
vigilant de seguretat del super-
mercat Esclat de Mollet va morir
a ganivetades per un dels homes
que va assaltar l’establiment.
Ara, disset anys i mig després, ha
estat condemnat a gairebé cinc
anys de presó. 

Una pena que, segons infor-
ma l’ACN, ha estat substancial-
ment rebaixada respecte a la
inicial de 28 anys que demana-
va la fiscalia, perquè l’acusat ha
acceptat els fets i la condemna.
A més, l’home, de 40 anys, hau-
rà de pagar un total de 133.000

euros en concepte d’indemnit-
zació a la família de la víctima i
al supermercat.

El judici va començar i acabar
dilluns, però estava previst fins a
l’11 de maig. S’havia de fer a l’oc-
tubre, però es va ajornar perquè
un dels advocats presentava
símptomes de Covid-19.

L’acusat va ser arrestat el
2015, però mesos després es va
decretar la seva llibertat provi-
sional. L’altre atracador i la tercera
persona que els esperava al cot-
xe que havien robat hores abans,
no han estat mai localitzats.

Neus Ballús podria presidir
l’Acadèmia del Cinema Català
CULTURA4La directora i gu-
ionista molletana Neus Ballús és
una de les dues candidates que es
perfilen per presidir l’Acadèmia
del Cinema Català. La molletana
podria agafar el relleu d’Isona
Passola, que es va acomiadar de
la institució als darrers Premis
Gaudí després de vuit anys ocu-
pant el càrrec. 

Segons informa l’ACN, la ci-
neasta no ho ha fet públic perquè
està a l’espera que la Junta Di-

rectiva comenci el procés per
convocar eleccions i designar una
junta electoral. La campanya serà
de quinze dies i els comicis es pre-
veuen per al juny. En aquesta llis-
ta de candidats, però, encara s’hi
podrien afegir nous noms. 

De moment, el futur de l’A-
cadèmia no té la presidència de-
finida, però Passola s’ha mostrat
“molt feliç” de deixar-la en mans
de Ballús o de Judith Colell, l’al-
tra postulant al càrrec. 

La protesta del 19 de desembre a davant del consistori. Foto: Salvem el Calderí

Neus Ballús als Gaudí. Foto: Arxiu

Cultura |Torna el cap de setmana de les bombolles
Demà i diumenge se celebrarà la cinquena edició del Global Bubble

Weekend, al Mercat Vell i al Jardinet. Una proposta de nou format que
elimina la cercavila tradicional i aposta per programar dos espectacles.

POLÍTICA4“En el temps que vi-
vim es fa més necessari que mai
l’enfortiment de l’espai que re-
presentem Catalunya en Comú i
Podem”. Així comença l’escrit
conjunt que han presentat re-
centment David Moreno, inscrit
a Podem Mollet, i Cristóbal Ca-
macho, membre de Mollet en
Comú. Un text que advoca per la
reunificació dels dos partits des de
les seves bases “enmig d’un con-
text d’ofensiva de la dreta”. 

A les eleccions municipals del
maig del 2019, aquestes dues
formacions es van presentar en
candidatures diferents, fruit de
“mals lideratges i personalitza-
cions que van trencar la conflu-
ència”, diu Marina Escribano,
portaveu de Mollet en Comú.
Però ara, dos anys després de la
ruptura, es torna a posar sobre la
taula el debat “per la unitat de l’es-
pai que representem conjunta-
ment”, aclareix l’escrit. En aques-
ta línia, Escribano rep positiva-

ment la notícia i explica que “nos-
altres sempre hem tingut volun-
tat d’unitat. És una anomalia
anar en espais diferents quan a la
resta del territori van junts”, afe-
geix. En canvi, a les files de Podem
Mollet, la notícia s’ha rebut amb
sorpresa.“Totes les decisions es
prenen en assemblea i, en aquest

cas, no s’ha fet així” diu la repre-
sentant del partit, Núria Muñoz.
“No estem tancats al diàleg, però
cal entendre que els partits evo-
lucionen de maneres diferents”,
afegeix. Dos punts de vista molt
diferents per un mateix docu-
ment que obre el debat a les di-
reccions d’ambdós partits. 

Els dos partits tenen representació al consistori. Foto: Arxiu

Comuns i Podem,
un altre cop en coalició?

» Dos membres dels partits demanen tornar a unir les formacions
» La direcció de Mollet en Comú ho veu bé però Podem és escèptic
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Vistes privilegiades del
mar. En una de les zo-
nes més luxoses de Ca-
talunya on viuen mol-

tes “estrelles públiques”. 800
metres quadrats de casa en qua-
tre plantes. Nou habitacions. Un
aparcament amb capacitat per a
vuit vehicles. Jardí, pista de fut-
bol exterior, piscina i celler amb
barra de bar “per gaudir dels
amics”. Ben comunicat però amb
privacitat. A 15 minuts de l’aero-
port i a 10 de la platja. “Amb tot
el que podem desitjar per viure
una vida de vacances perma-
nents”. I tot per 7.500 euros al
mes. O si el lector prefereix com-
prar, per 5,7 milions d’euros.

Descripcions d’aquesta mena
apareixen a Idealista quan es bus-
quen cases al barri de Bellmar, a
Castelldefels. Aquesta urbanitza-
ció de luxe és famosa perquè el ju-
gador del Barça Leo Messi hi té la
seva residència, que deixaria en ri-
dícul les cases que apareixen al por-
tal immobiliari. No és l’únic famós
que hi viu o que hi ha viscut. Segons
comenta el cambrer d’un bar pro-
per, a uns 20 minuts a peu de Bell-
mar, per aquí hi han passat juga-
dors com Luís Suárez o Rivaldo i
ara el germà gran dels Gasol s’hi
està construint la seva mansió.
“Mai a la vida els he vist trepitjar
el bar, però a mi em va molt bé que
siguin a prop perquè els paletes que
treballen als seus xalets venen
aquí i jo faig força caixa”, diu. 

Bellmar és un dels indrets on
viuen les classes riques a l’àrea
metropolitana, però no és l’únic.
Ni de bon tros.

EL MAPA DELS BARRIS RICS
A diferència del que passa als Es-
tats Units, on les classes riques vi-
uen en barris aïllats a l’extraradi de
les grans ciutats i les classes de ren-
des més baixes també es troben en
zones allunyades del centre, a la
metròpoli de Barcelona la segre-
gació no és tan profunda. 

Segons explica a la seva tesi
doctoral el doctor en Sociologia Ser-
gio Porcel, les persones adinerades
viuen disgregades en diferents zo-
nes, sovint en contacte amb les clas-
ses mitjanes. Això fa que trobem
població amb rendes altes a Gavà,
Tiana, Alella, el centre de Badalo-
na, Sant Just,  Sant Cugat, Valldo-
reix o l’anomenada UpperDiago-
nal, però que també n’hi hagi a al-
tres indrets com l’Eixample, la
Vila Olímpica, Cerdanyola o fins i
tot al centre de la capital catalana.
En tots aquests casos parlem de zo-
nes on la mitjana de la renda per
càpita se situa entorn dels 30.000
euros anuals. Cal tenir en compte
que de Vallvidrera –una altra de les
zones més riques del país– fins a
Sant Roc (a Badalona) només hi ha
17 kilòmetres, i en algunes parts
d’aquest barri la renda per capita
no supera els 4.500 euros. Gaire-
bé vuit vegades menys. 

Com s’explica que les classes
amb més capacitat adquisitiva
estiguin tan disperses en el terri-
tori? L’historiador i periodista
Rafa Burgos parla d’un procés de
mobilitat que comença al segle

XIX. “Les classes altes vivien al
centre de la ciutat, però de mica en
mica van anar buscant noves zo-
nes on tenir millors condicions de
vida”, diu. Aleshores, primer es
van instal·lar a l’Eixample i més
tard a Sarrià i Sant Gervasi, quan
el transport públic va permetre’ls
arribar de forma ràpida al centre.
“També cal tenir en compte les
burgesies locals, com a Sant Cugat
o Matadepera”, afegeix. 

De la mateixa manera, Toni
López, investigador del Departa-

ment de Geografia de la UAB i del
Centre d'Estudis Demogràfics,
considera que “hi ha molts moti-
us que expliquen per què les clas-
ses amb rendes més altes trien uns
barris o uns altres”. Es refereix a
elements com la densitat de po-
blació, el clima, l’accessibilitat,
els serveis o la proximitat a la cos-
ta. “Si hi ha una fàbrica a prop, serà
un lloc en el qual les persones amb
rendes més altes no voldran viu-
re-hi, en canvi les bones escoles
són un pol d’atracció”, considera

López. Tot això fa que els preus del
sol pugin i certs barris siguin no-
més aptes per a uns pocs. 

Així mateix, en la darrera
dècada Barcelona ha estat un pol
d’atracció per a persones estra-
ngeres amb una alta capacitat ad-
quisitiva que venen de cultures
on la segregació està fortament
implantada. Això ha fet aflorar les
zones aïllades de rendes altes.
“Els últims anys la migració de
població amb rendes altes ha
estat més gran que la de gent

amb rendes baixes”, explica Ló-
pez. Totes aquestes zones, segons
Porcel, representen el 8,7% del
territori metropolità i hi viu –en-
cara que no siguin exclusiva-
ment persones riques– el 9,5%
de la població. 

LA RIQUESA DES DE FORA
A vista d’ocell, a Bellmar, com a tan-
tes urbanitzacions de luxe, hi pre-
dominen el blau i el verd. Totes les
cases tenen piscina i jardí i moltes
també pistes de pàdel i tenis. 

A la urbanització de Bellmar, a Castelldefels, com més amunt, més luxoses són les cases. Foto: Albert Alexandre

Les persones adinerades de l’àrea metropolitana de Barcelona viuen
disgregades en diferents zones, des de Gavà o Sant Cugat fins a la Vila Olímpica
o Cerdanyola. Busquen poca densitat de població, bon clima, accessibilitat,
serveis o proximitat a la costa. Són barris on la seva realitat pot semblar ficció.

Luxemetropolità:
vides d’un altremón
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La urbanització se situa a la fal-
da del massís del Garraf i tot el
barri està travessat per pujades.
Com més amunt, més luxoses
són les cases. A diferència d’altres
barris com Sarrià, aquí els carrers
estan buits. Ni una persona ca-
mina per les vores. No hi ha cot-
xes aparcats. És una urbanització
fantasma on de tant en tant es veu
algun paleta pedalant muntanya
amunt i brillant de tan suat que va,
o una furgoneta que es dirigeix a
fer la reforma d’alguna casa. De
vegades, si hi ha sort, es pot topar
amb algú que llença les escom-
braries en cotxe, en aquest cas en
un BMW. És personal de servei o
l’inquilí d’una mansió? Amb tot,
si hi ha una cosa que abunda a
Bellmar són les càmeres de vi-
deovigilància. De mil i una formes,
totes elles apunten cap al carrer i
creen una sensació incòmoda:
no sou benvinguts.

Les escenes podrien repro-
duir-se en urbanitzacions de Ma-
tadepera (tercera població amb
més renda de Catalunya), Alella
(setena població més rica) o Vall-
romanes. L’única diferència és
que a cap d’elles hi viu Messi. 

LA RIQUESA DES DE DINS
Hi ha una frase que utilitzen amb
freqüència les persones que es de-

diquen a vetllar pels drets de les
persones sense sostre: “La majo-
ria ens assemblem més a algú que
viu al carrer que a una persona
que té un veler”. Semblaria exa-
gerada, però alguna de les segü-
ents històries semblen indicar
que la sentència és prou certa.  

El Robert (nom fictici) fa anys
que treballa esporàdicament
transportant i col·locant obres
d'art en cases de luxe. No és la seva
feina. Ho fa per guanyar un extra
de diners. I és que tracta d'una tas-
ca molt ben pagada. “Puc arribar
a guanyar 45 euros per estar 15
minuts en una casa i penjar un
quadre o posar-lo recte. De vega-
des les persones que visito em po-
den arribar a donar 50 euros més
de propina”, relata. Quan parla so-
bre el que més l'impressiona d'a-
questes cases s’està estona expli-
cant anècdotes. “Hi ha un pis si-
tuat a la zona alta de Barcelona en
el qual sempre que hi entro o en
surto –per la porta del servei–em
perdo i he de demanar a algun
dels treballadors de la casa que
m'acompanyi, és un laberint”, as-
senyala amb humor.

Diu que són immobles enor-
mes, en els quals hi ha sales i més
sales: “L'habitació del ioga, bi-
blioteques, sales buides, sales ple-
nes d’obres d'art, sales de cinema

A Bellmar, on viu 
Leo Messi, una de les
urbanitzacions més
riques de Catalunya
situada a Castelldefels, 
és difícil veure-hi algú
passejant pel carrer 
o cotxes aparcats

privades...”. Les seves històries
reafirmen que es tracta de perso-
nes d'un altre món. “Una vegada,
mentre carregàvem un quadre ca-
ríssim amb un company, la nena
petita de la família va dir a la seva
mare: ‘Que monos! Ens els podem
quedar?’”, recorda. Exceptuant
això, però, el Robert diu que sem-
pre s'ha sentit ben tractat. Té sen-
tit si tenim en compte que per les
seves mans han passat obres de
70.000 euros, Picassos o Dalís.

Les escenes s’assemblen a una
situació relatada pel doctor en
Geografia Miguel Rubiales a la
seva tesi dedicada a les classes al-
tes de Barcelona i Madrid. Va ser
quan va acompanyar un grup
d’homes adinerats a jugar a golf.
En un forat elevat del camp es va
produir un “moment col·lectiu
d'admiració paisatgística”. Se-
gons explica, un d’ells va dir: “La
vista és magnífica, llàstima d'a-
quella muntanya, que tapa, caldria
treure-la del mig”. Rubiales, sor-
près, va preguntar com pensaven
moure una muntanya, i ells van
exclamar que amb màquines i
operaris. “O creus que abans
aquest camp era aquí?”, li van dir.
“Semblava que era l’únic dels
quatre que no veia fàcil treure una
muntanya del mig”, afirma Ru-
biales reflexionant sobre la dis-

tància entre la seva realitat i la dels
que més tenen.

Al seu estudi, a més, explica
que aquesta percepció del món on
tot es pot modificar té a veure amb
una classe acostumada a canviar
de forma de vida o a comprar i
vendre immobles amb freqüència.
“Tenen una visió dels seus privi-
legis privada”, apunta per afegir
que les classes altes no tenen la
percepció de pertànyer a un ma-
teix grup social que els ajuda a pre-
servar el seu estatus sinó d’haver
guanyat la seva riquesa a través de
l’esforç individual. 

Rubiales comenta que les
persones que va entrevistar mos-
traven molta incomoditat a l’ho-
ra de compartir amb algú de
fora del seu cercle social com ha-
vien aconseguit la seva riquesa i
quines eren les seves relacions fa-
miliars. Un element estrany, ja
que com explica Burgos, els vin-
cles de classe són evidents. “Els
rics tenen formes de funcionar si-
milars”, afirma. És cert, no tot-
hom té una casa a Puigcerdà
per anar a esquiar i un xalet a la
Costa Brava.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Als barris benestants
la renda mitjana 
per càpita se situa als
30.000 euros anuals,
quasi vuit vegades més
que la registrada als
barris metropolitans
més pauperitzats

n Hi ha moltes coses que fan la vida
d’un individu diferent que la d’un al-
tre. Tanmateix, un simple número ho
canvia tot: el que apareix al compte
bancari. La població que disposa d’u-
na renda elevada viu d’una forma molt
allunyada a la de la resta de mortals. 

“Les diferències de renda per cà-
pita entre els barris amb rendes més
altes i els barris amb rendes més bai-
xes han augmentat els darrers anys”,
explica Toni López, investigador del
Departament de Geografia de la UAB
i del Centre d'Estudis Demogràfics.
Així, podem veure com en algunes

zones de l’àrea metropolitana amb
prou feines se superen els 4.000 eu-
ros anuals per càpita, mentre que en
altres es depassen els 30.000. Si par-
lem de famílies, la diferència és enca-
ra més acusada. En alguns dels barris
més rics, com per exemple Pedralbes
(a Barcelona), la renda mitjana arriba
gairebé als 90.000 euros, i l’escletxa,
segons les dades de López, ha aug-
mentat després de la crisi econòmica.

Aquestes xifres tenen una ex-
pressió més enllà del compte banca-
ri. Fixem-nos en Barcelona: l’espe-
rança de vida d’algú nascut a la Trini-
tat Nova és de 79,9 anys, mentre que
en algunes zones de Sant Gervasi és
de 86,2. Segons un estudi de l’Agèn-

cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya, “les persones amb me-
nys nivell socioeconòmic tenen una
probabilitat quatre vegades més
gran de morir abans dels 65 anys”.
Més dades contundents: els adults de
15 a 64 anys amb rendes baixes te-
nen vuit vegades més risc de patir
complicacions de salut, i la utilització
dels centres de salut mental, la taxa
d’hospitalització i la probabilitat de
consumir fàrmacs dels infants de pro-
genitors amb rendes baixes és entre
tres i cinc vegades més alta que en la
resta de nens i nenes.

Davant d’això, cal preguntar-se
d’on venen aquestes rendes que fan
que unes vides siguin més fàcils que
les altres. En contra de l’opinió llarga-
ment estesa que afirma que la rique-
sa depèn de la vàlua i l’esforç indivi-
dual, les dades de l’INE demostren
que les classes riques cada cop viuen
menys del salari i més del rendiment
del seu capital. En algunes zones de
Sant Cugat o Pedralbes, menys del
50% de la riquesa d’una família prové
dels salaris, mentre que més del 30%
dels diners els venen de llogar o ven-
dre pisos o d’altres activitats econò-
miques. En canvi, a l’Hospitalet o a
Sant Adrià el salari representa el 70%
de les rendes i les pensions un 20%.

Sis anys més de vida

“Les persones amb menys nivell socioeconòmic tenen
una probabilitat quatre vegades més gran de morir

abans dels 65 anys”, remarca un estudi
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Parets

El park & ride,  a l’espera dels
tràmits amb la Generalitat

ESTACIÓ4El projecte de millo-
ra de l’estació de tren fa mesos
que està sobre la taula. Entre d’al-
tres, l’obra inclou un park & ride
o aparcament dissuasiu que cos-
tarà uns 10 milions d’euros a re-
partir entre ADIF, l’Ajuntament
i la Generalitat. 

Fins que la Generalitat no
presenti la documentació, la pro-
posta, que en el seu dia va fer el go-
vern d’ERC, no es podrà desen-
callar. Segons explica Rosa Mar-
tí, regidora d’Urbanisme, “el do-
cument que falta ja s’ha demanat
i hi ha bona predisposició per

part de la Generalitat”. Per la
seva banda, tant l’Ajuntament
com ADIF fa temps que van pre-
sentar els documents pertinents,
però “cal entendre que sense go-
vern, les coses van més lentes”. 

El park & ride permetrà
combinar el cotxe i el tren per
desplaçar-se entre els pobles
de la Vall del Tenes d’una forma
més sostenible. Per aquest mo-
tiu, Martí insisteix que “és un
tema molt important per a tots
i la voluntat des de l’Ajuntament
és tirar-ho endavant tan aviat
com sigui possible”. 

MOBILITAT4Ja hi ha data per l’i-
nici de les obres del tercer carril
de la C-17 en sentit nord, entre
Parets i Granollers. Està previst
que sigui a la tardor, coincidint
amb el final de la construcció del
tercer carril en direcció sud.
Així es va anunciar a la trobada
virtual del Consell General de
l’Associació Xarxa C-17 de la
setmana passada. La construc-
ció d’aquest carril, recentment
adjudicat, suposarà una despe-
sa de 20,6 milions d’euros per al
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat. 

Les obres afectaran un tram
de 3,6 quilòmetres i s’allargaran
durant un any i mig. Aquesta se-
gona fase serà més complexa
perquè, en direcció nord, l’espai
entre les empreses i la calçada és
mínim. “És un tema complicat
per la gestió que s’ha hagut de fer
de les expropiacions”, explica
Rosa Martí, regidora d’Urba-
nisme. Les obres afectaran 48
finques, 38 de les quals perta-
nyen al terme municipal de Pa-
rets. Però el procés fa temps

que ha començat i està encarri-
lat. En canvi, l’ampliació de la
carretera en sentit sud ha estat
molt més senzilla perquè quasi
tot el sòl era de l’Ajuntament. 

L’objectiu d’aquestes obres és
donar més capacitat a un tram
de la C-17 que, abans de la pan-
dèmia, registrava un volum de
trànsit de 90.000 vehicles diaris.

Un projecte que, segons Martí,
“és molt prioritari per a la Di-
recció General de Carreteres”.

Tot i que s’ha anunciat que
l’ampliació començarà a la tar-
dor, la regidora d’urbanisme
considera que “sent realistes,
les primeres obres no acabaran
fins a finals d’any i les segones
començaran al gener”.

Les obres de la C-17 en sentit sud, al carrer de Can Romeu. Foto: Aj. Parets

L’ampliació de la C-17 en sentit
nord, prevista per a la tardor

Projecte de l’estació de Parets del Vallès. Foto: Aj. Parets

Societat |Dos mesos sense gossos a la llera del Tenes
L’Ajuntament prohibeix l’entrada de gossos al recinte durant el període de

nidificació de les aus, els mesos de maig i juny. Aquesta decisió busca
preservar l’hàbitat d’aquestes espècies i evita alterar la resta de fauna.
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Martorelles | Sant Fost

La regidora Sánchez hauria de
cobrar el sou, diu la Diputació
SANT FOST4Lluny d’acabar,
el cas del sou de la regidora no
adscrita María José Sánchez
continua escrivint nous capítols.
El més recent, de finals del mes
passat, ha arribat de part dels
Serveis Jurídics de la Diputació,
des d’on asseguren que Sánchez
hauria d’haver cobrat el sou
per la seva feina entre els mesos
de desembre de l’any passat i
març d’aquest 2021.

Tot plegat va començar el
mes de novembre, quan Inde-
pendents Units per Sant Fost va

reclamar que s’anul·lés el sou i
que l’antiga cap de files dels so-
cialistes passés a cobrar única-
ment per la seva assistència als
Plens, argumentant-ho amb la
Sentència 1401/2020 del 26
d’octubre de 2020.

Després d’haver conegut
la posició de la Diputació, des
d’ERC Sant Fost han publicat
un comunicat reclamant que
l’actual equip de govern “cor-
regeixi la situació derivada
de l’impagament” a María
José Sánchez. 

MARTORELLES4Des de finals
de la setmana passada, la sego-
na tinent d’alcaldia de Marto-
relles, Anna Nogueres, és l’al-
caldessa de la vila. El càrrec,
però, és accidental, ja que l’ha
assumit perquè el batlle, Marc
Candela, s’ha acollit al permís
de paternitat, que té una dura-
da de 16 setmanes. 

Nogueres, doncs, serà la pri-
mera edil del poble fins a finals
del mes que ve, quan Candela es
reincorporarà a les seves fun-
cions a mitja jornada, fins que
esgoti les setmanes que dispo-
sa el permís.

Nogueres es quedarà també
amb la regidoria d'Educació i

Infància durant aquest període
(àrees que gestiona també el

batlle). Les altres dues regido-
ries que són competència de
Candela, les d’Espais Públics i
Eficiència energètica, seran per
al regidor Gerard del Caño, ti-
tular d’Esports, Urbanisme i
Mobilitat mentre l’alcalde esti-
gui absent.

Durant aquest període, i en

virtut del que disposa el Regla-
ment Orgànic Municipal (ROM)
de Martorelles, Candela podrà
assistir amb veu i vot, així com
presidir el Plenari municipal i la
Junta de Govern Local. Un cop
l’alcalde es reincorpori al 50%,
tornarà a assumir les regidories
i tasques que li són pròpies.

Nogueres tindrà el càrrec fins a finals de juny. Foto: Aj. de Martorelles

Nogueres, alcaldessa accidental 
per la paternitat de Candela

Sánchez (a l’esquerra), en una foto recent. Foto: Twitter (@jterrades)

Martorelles | 175 portàtils per a les escoles
L’Ajuntament de Martorelles ha comprat 175 ordinadors portàtils

per als alumnes que cursen entre tercer i sisè de Primària en les
dues escoles públiques del poble: Les Pruneres i Simeó Rabasa.

A banda de l’alcaldia,
s’han hagut de repartir
les regidories que
gestiona el batlle
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Montmeló | Montornès

Multen 85 conductors per
superar el límit de velocitat

MONTORNÈS4Entre els dies
12 i 18 del mes passat, coincidint
amb una campanya del Servei
Català de Trànsit, la Policia Lo-
cal de Montornès va dur a ter-
me una sèrie de controls de ve-
locitat en diferents punts de la
vila. A principis d’aquesta set-
mana, el consistori va publicar
els seus resultats i, dels 575 ve-
hicles que es van controlar, 85
van superar la velocitat per-
mesa i, per tant, els conductors
han rebut una sanció.

Els carrers de Can Parellada,
de les Tres Creus, del Besòs i l’a-

vinguda d'Ernest Lluch van ser
alguns dels carrers del poble on
es van fer les comprovacions,
constatant que els infractors su-
peraven entre 10 i 15 quilòmetres
per hora la velocitat màxima. Les
multes que han fet arribar els
agents a totes aquestes persones
són d’un màxim de 100 euros.

Sigui com sigui, la Policia
Local té previst continuar fent
accions pensades per millorar la
seguretat de vianants i conduc-
tors. N’hi haurà d’informatives,
però també com aquesta darre-
ra, amb sancions.

MONTMELÓ4Com ja van anun-
ciar dies enrere, durant dos caps
de setmana el Consell de Poble
de Montmeló ha impulsat una
recollida de signatures a la vila
per fer pressió per recuperar el
servei normal del Centre d’A-
tenció Primària (CAP) del poble,
amb el servei d’urgències noc-
turnes, un dels retallats d’ençà de
l’esclat de la pandèmia, fa ga-
irebé un any i dos mesos.

La primera de les recollides
de signatures, doncs, va fer-se
aprofitant la Diada de Sant Jor-
di, a la plaça de la Vila, però els
veïns també van aconseguir més
suports l’endemà, al mateix lloc,
i el Primer de Maig, mentre que

també van portar la carpa in-
formativa a la Quintana, a tocar

d’on s’ubica el mercat setmanal,
dissabte passat.

Un dels veïns que va deixar-
se veure aquests dies a la plaça
de la Vila va ser l’alcalde, Pere
Rodríguez, que en declaracions
a Vallès Visióva explicar que una
de les raons per les quals també
cal recuperar el servei precovid
és perquè “si no tenim urgències

nocturnes, no hi ha farmàcies de
guàrdia. Això vol dir que si al-
guna persona ha de comprar
medicaments fora de l’horari
del CAP, ha de desplaçar-se a un
altre municipi”.

La petició es fa al Departa-
ment de Salut de la Generalitat,
l’organisme que gestiona els
Centres d’Atenció Primària.

Una imatge del Centre d’Atenció Primària. Foto: Aj. de Montmeló

Recollida de firmes perquè 
el CAP recuperi la normalitat

Un dels radars pedagògics que hi ha a la vila. Foto: Aj. de Montornès

Montornès |Milloren la xarxa d’aigua potable
Aquesta setmana s’han posat en marxa les obres de millora 

a la zona del dipòsit d’aigua situat entre el carrer de Can Parellada 
i el Camí de Can Masferrer. Està previst que durin tres setmanes.

L’alcalde i els veïns
demanen que el servei
d’urgències nocturnes
torni a funcionar
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Es podran obrir comerços en
locals buits de plantes baixes
LA LLAGOSTA4Una de les de-
cisions més importants que es
van prendre en el Ple de l’A-
juntament de la Llagosta del
passat mes d’abril va ser l’a-
provació del Pla de regulació
d'usos en plantes baixes, que
neix per consolidar el comerç de
proximitat.

El regidor d’Urbanisme,
Marc Ruiz, va explicar que el
document, aprovat amb els vots
favorables de tots els partits i
l’abstenció de la Llagosta en
Comú, “vol treballar en uns ei-

xos per dinamitzar el comerç de
proximitat i fer una aposta de
futur per protegir-lo”.

Durant la Sessió Plenària
també es va aprovar per unani-
mitat el procés de matriculació
per al curs que ve a l’Escola
Bressol Municipal Cucutras i les
bases reguladores i els criteris
de concessió d’ajuts per al casal
d’aquest estiu.

Com és habitual, el Ple va
tancar-se amb el torn obert de
preguntes i les mocions de les
diferents forces polítiques.

EMPRESES4El Vallès serà un
dels punts de Catalunya on la
multinacional del comerç elec-
trònic Amazon continuarà la
seva expansió. I és que Santa
Perpètua, tal com va informar
TV3, acollirà un nou centre lo-
gístic de la companyia nord-
americana, que estarà situat a
prop de l’autopista AP-7, en una
parcel·la que ocupa gairebé
32.000 metres quadrats.

L’obertura d’aquest nou cen-
tre de treball d’Amazon anirà
acompanyat de la posada en
marxa de dos centres més, un a
Barcelona i l’altre a Constantí
(Tarragona). Entre aquestes tres
obertures, es calcula que es crea-
ran uns 900 llocs de feina.

D’aquesta manera, Amazon

reforça la seva presència a la
zona del Vallès, ja que té alguns
dels seus centres en localitats
com Martorelles (un dels pri-
mers espais, després del ma-
crocentre del Prat de Llobregat),
Rubí i Barberà, a banda d’una
delivery station a Parets. 

El Vallès, doncs, continua
sent la comarca en la qual Ama-

zon decideix ubicar més dels
seus centres i punts de distri-
bució a Catalunya. 

A banda de tots aquests
espais dedicats a la logística,
la multinacional fundada per
Jeff Bezos també ha començat
a impulsar projectes com el
desenvolupament d’intel·li-
gència artificial.

Amazon ja té una planta a Martorelles. Foto: Google Maps

Amazon farà un nou centre
logístic a Santa Perpètua

Un moment del Ple de l’abril. Foto: Aj. de la Llagosta

Santa Perpètua |Ajudes per a l’escola bressol
L’Ajuntament de Santa Perpètua destinarà prop de 100.000

euros per a les famílies d’alumnes d’escoles bressol. Dos terços
de l’import seran per pagar el curs i la resta beques menjador.

Estarà situat en una
parcel·la de gairebé
32.000 metres quadrats
a tocar de l’AP-7
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OCUPACIÓ4El mes d’abril va
acabar amb un descens de les xi-
fres d’atur. Les xifres del dia 30
del mes passat, doncs, mostren
que la quantitat de veïns de la co-
marca apuntats a les Oficines de
Treball vallesanes és de 26.049
persones, 557 persones menys
que el mes de març passat, la
qual cosa suposa un descens
relatiu del 2,09%. La tendència
també ha anat a la baixa en el
conjunt del país.

L’abril acaba amb
una davallada
dels veïns a l’atur

LA GARRIGA4El Centre de Vi-
sitants de la Garriga ha preparat,
per a aquest diumenge, la pri-
mera visita guiada interpretati-
va que permet resseguir 2.000
anys d’història de la vila.

La ruta, que començarà  des
de la Vil·la romana de Can Ter-
rers, passarà per la capella de
Sant Maria del Camí (on s'hi po-
drà entrar), el pati de les masies
de Ca n'Illa i Can Nualart i aca-
barà a la plaça Narcisa Freixas.

Una visita guiada
per descobrir la
història de la vila

SOLIDARITAT4L’Ajuntament
de Canovelles ha cedit la sala de
propietat municipal del carrer de
la Verge de Fàtima a l’entitat As-
sociació d’Ajuda Cívica Betesda
perquè aquesta pugui desenvo-
lupar el seu projecte del Banc
d’Aliments.

Actualment, aquesta entitat
abasteix d’aliments una vuitan-
tena de famílies del poble que te-
nen pocs recursos.

Canvi de local del
Banc d’Aliments
de Canovelles

SOCIETAT4El refugi per a gats
de l’Ametlla està a punt per aco-
llir els primers animals i per
funcionar al 100% de les seves
capacitats, després que les dar-
reres setmanes s’hi hagin im-
plementat un seguit de millores.

L’Ametlla va ser un munici-
pi pioner en tenir un refugi d’a-
questes característiques, ins-
tal·lat fa tres anys després de re-
bre una proposta veïnal en un
procés participatiu.

El refugi per a
gats de l’Ametlla,
a punt d’obrir

LES FRANQUESES4El Pla de
Xoc de l’Ajuntament de les Fran-
queses adjudica 334.000 euros
per ajudar empreses, entitats i
veïns del poble.

Igualment, el Pla de Xoc
també servirà per fer forma-
cions per a comerços destinades
a millorar la seva presència als
entorns virtuals i, per tant, a ob-
rir noves línies de negoci i de di-
fusió dels establiments comer-
cials del municipi.

334.000 euros del
Pla de Xoc per a
empreses i entitats

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha anunciat l’o-
bertura de la convocatòria per-
què les famílies puguin pagar les
despeses del curs escolar que co-
mençarà el setembre.

Les sol·licituds es podran fer
a partir de dilluns que ve i fins al
dia 21 d’aquest mes. Tota la in-
formació i el formulari per fer les
peticions es podrà trobar al por-
tal municipal.

Ja es poden
demanar ajuts
per al curs que ve

SALUT4Una carretera que ser-
veix per connectar el territori...
però també els seus hospitals. Di-
vendres passat es va fer la pre-
sentació de l’Aliança C-17, la xar-
xa d’hospitals que hi ha en les ciu-
tats i pobles per on passa aques-
ta carretera, durant una reunió te-
lemàtica del Consell General de
l’Associació Xarxa C-17.

Aquesta iniciativa vol verte-
brar els tres grans hospitals de la
comarca (Granollers, Sant Celo-
ni i Mollet) i sumar forces amb el
de Vic i també amb l’Hospital Clí-
nic de Barcelona. L'objectiu prin-
cipal de la xarxa és millorar el ser-

vei a les persones, des d’una
perspectiva supramunicipal que
garanteixi la igualtat.

Durant la presentació, el doc-
tor Campistol, del Clínic, va ex-

plicar que una de les primeres
derivades d’aquesta xarxa podria
ser l’acceleració de la posada en
marxa del nou centre de radio-
teràpia que hi haurà a Grano-
llers. Si els terminis es complei-
xen, aquest servei podria estar
disponible el 2023.

MILLORES A LA CARRETERA
Igualment, la trobada entre les
autoritats va servir per exposar
les obres de millora que estan
pressupostades en la carretera.

Entre altres, es tracta de la mi-
llora del tram que hi ha entre la
Garriga i Centelles (Osona) i
l’ordenació d’accessos a Grano-
llers i Lliçà.

Per últim, les autoritats van
conèixer també l’estat de les in-
versions de la línia R3. El presi-
dent de la Xarxa, Josep Mayoral,
va dir que aviat es constituirà una
comissió de seguiment mixta,
amb membres de la Generalitat,
per continuar el desdoblament
entre Parets i la Garriga.

La trobada va servir per fer seguiment de les obres de la C-17. Foto cedida

Presenten el projecte de la
xarxa d’hospitals Aliança C-17

Una semicoberta 
solar a l’AP-7 i a la C-17?

MEDI AMBIENT4Tot i que la
proposta de construir parcs so-
lars en alguns terrenys agrícoles
de la comarca no ha prosperat,
la secció comarcal de Catalunya
en Comú continua convençuda
en l’aposta per aquesta energia. 

Per això, els ecosocialistes
han plantejat la instal·lació d’u-
na semicoberta solar en alguns
trams de l’autopista Ap-7 i de la
carretera C-17. En un comunicat,
la formació ha explicat que

aquesta mena d’iniciatives, d’a-
posta per les energies sosteni-
bles, estan estudiant-se a països
com Alemanya.

Els comuns van més enllà i
apunten que la despesa que su-
posaria la compra d’aquesta se-
micoberta es podria afrontar
amb l’arribada dels fons de re-
construcció europeus Next Ge-
neration. La formació també vol
que tots els equipaments de la
comarca tinguin plaques solars.Foto: Catalunya en Comú

Memòria històrica | Busquen restes de la Guerra Civil
Un centenar de veïns de la comarca han donat ADN a un programa d’identificació

genètica per trobar familiars desapareguts durant la Guerra Civil o la repressió
franquista. Justícia calcula que hi ha unes 20.000 persones enterrades en fosses.

El futur centre 
de radioteràpia 
de Granollers podria 
estar a punt l’any 2023
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L’enèsim gir de volant, dilluns
passat, permetrà que hi hagi pú-
blic al Gran Premi de Formula1
que es disputarà diumenge al
Circuit de Montmeló. A principis
d’aquesta setmana, els respon-
sables del traçat van explicar que
han elaborat un protocol d’accés
que permetrà que 1.000 persones
puguin veure, en viu, la quarta
prova del mundial d’automobi-
lisme. El president, Josep Lluís
Santamaria, va destacar “la re-
llevància de poder obrir les por-
tes als aficionats i premiar els nos-
tres abonats”. I és que aquest mi-
ler d’afortunats es decidiran en un
sorteig davant notari.

Els assistents podran seguir
l’activitat de la pista des de la part
baixa de la tribuna principal,
amb distància de seguretat res-

pecte de la resta d’espectadors.
Caldrà dur la mascareta posada
en tot moment i estarà prohibit
menjar o beure al seient, tot i que
s’habilitaran diferents zones de
restauració.

LA CINQUENA SEGUIDA?
Esportivament, la cursa arribarà
a Montmeló en circumstàncies si-
milars o idèntiques que les d’e-

dicions anteriors: amb el britànic
Lewis Hamilton com el gran fa-
vorit a la victòria. L’heptacampió
de Mercedes, a més, ha guanyat
els darrers quatre Grans Premis
de forma consecutiva (en total té
cinc triomfs al Circuit, si s’afegeix
el del 2014) i arriba a la comarca
amb vuit punts d’avantatge (69 a
61) sobre el neerlandès Max Vers-
tappen, de l’escuderia Red Bull.

Finalment les graderies del Circuit no estaran buides. Foto: Circuit

1.000 persones gaudiran 
en viu de la Formula1 al Circuit 
» Un protocol d’accés permetrà que hi hagi públic a les graderies
» Hamilton, vencedor dels últims quatre Grans Premis, és el favorit 

El CB Mollet rep el CB Salou
en el seu camí cap a LEB Plata

BÀSQUET4El Club Bàsquet Mo-
llet pot treure’s el mal regust de
boca de la derrota a la semifinal
de la Lliga Catalana EBA aquest
mateix diumenge quan passin
cinc minuts de les sis de la tarda.
I és que els de Josep Maria Mar-
sà comencen el seu camí cap a la
lliga LEB Plata amb la primera
eliminatòria, al Plana Lledó, con-
tra el CB Salou.

Els molletans buscaran ser un
dels quatre equips que se citaran
a Salou entre dijous i diumenge
de la setmana que ve, quan es ju-
garà l’ascens a LEB Plata en for-

mat de lligueta. El Sant Antoni
d’Eivissa ja espera els seus tres ri-
vals, que a banda de Mollet o Sa-
lou seran Martorell o AEA Lluc-
major i Valls o UE Mataró.

CAMPUS AMB ELS RABASEDA
Per altra banda, dimarts passat el
CB Lliçà d’Amunt va anunciar
que entre els dies 28 de juny i 9
de juliol organitzarà un campus
de bàsquet amb la col·laboració
dels germans Rabaseda. El més
gran, Xavi, juga al San Pablo de
Burgos de l’ACB, mentre que
Marc és jugador del CBLA.

El CD la Concòrdia busca 
un cop d’autoritat a Castelló

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia visitarà, demà a les sis de
la tarda, la pista del Feme Caste-
llón amb l’objectiu de donar un
cop d’autoritat i fer un pas de ge-
gant per garantir-se acabar la
segona fase del curs entre les qua-
tre primeres, per jugar el play-off
d’ascens a Primera de futbol sala. 

Les llagostenques continuen
empatant partits, el darrer a casa,
contra l’AE les Corts UBAE de
Barcelona (1-1), l’equip que ara
mateix ocupa la cinquena plaça i
que és l’alternativa a les blavetes.
Sigui com sigui, les de Javi Ruiz

encara tenen un partit pendent de
jugar-se, el de la quarta jornada,
contra el Joventut d’Elx.

Per la seva banda, el CN Cal-
des visitarà precisament el con-
junt barceloní, demà a les cinc de
la tarda, i podria fer un favor a les
seves veïnes si aconsegueix un
bon resultat a la capital del país.
Les calderines ja no s’hi juguen
res, perquè no tenen opcions
d’acabar entre les quatre prime-
res, però voldran seguir sumant
i mantenir la bona inèrcia després
del triomf de la setmana passada
contra el Sala 10 Zaragoza (3-1).

L’EC Granollers vol mantenir
la inèrcia positiva a Terrassa

Tot i que l’EC Granollers
ja sap que haurà de jugar
el play-off d’ascens a la

Segona Divisió RFEF de futbol, el
conjunt de Jose Solivelles voldrà
mantenir la inèrcia positiva
aquest diumenge a les sis de la
tarda en la seva visita a l’Olímpic
de Terrassa. Els del Vallès Occi-
dental estan immersos en la llui-
ta per ser segons i pujar.

Els blancs, que fins ara havien
perdut tots els partits del segon

tram de la temporada, van poder
celebrar el primer triomf contra
un Europa ressacós per l’ascens
de categoria aconseguit la set-
mana anterior (3-1).

Marc Gelmà va trencar l’em-
pat a zero inicial al minut 18 i tot
i que els barcelonins van acon-
seguir empatar en el tram inicial
del segon temps, Pau Darbra i un
autogol del visitant Javi Prats dei-
xarien el triomf al Municipal del
carrer Girona. 

Els molletans només han perdut un partit. Foto: M. A. Chazo / FCBQ

Foto: RSF / ECG

Handbol | El BM Granollers - Guadalajara, suspès
Un positiu de Covid-19 a la plantilla del BM Guadalajara fa que el sènior

masculí del BM Granollers no jugui aquest cap de setmana. El pròxim
repte per al conjunt d’Antonio Rama serà dimecres que ve a Lleó.

Pau Arriaga
MONTMELÓ
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4La Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS) ha creat un
nou portal web que és molt més
que això. Es tracta d’Import@ss,
un nou model d’atenció en el qual
el ciutadà se situa al centre dels ser-
veis digitals, que s’han redisseny-
at, organitzat i presentat amb l’ob-
jectiu de fer-los senzills d’utilitzar,
clars i intuïtius. 

Import@ssofereix informació i
una quarantena de serveis de tra-
mitació, així com una àrea perso-
nal on pots consultar les teves da-
des de forma personalitzada, sigui
quina sigui la teva situació laboral.
Per exemple, hi pots entrar per con-
sultar el teu número de la Segure-
tat Social o per veure la teva vida
laboral. S’hi pot accedir tant des
d’ordinadors com des de telèfons
mòbils o tauletes. 

COM S’ORGANITZA?
El portal té dues parts, una pàgina
principal d’accés públic i una àrea
personal. A l’àrea pública trobaràs
tota la informació necessària per fer
qualsevol tràmit o gestió, en un
llenguatge proper i comprensi-
ble. També presenta els serveis de
la TGSS agrupats en quatre grans

categories per facilitar-te la recer-
ca d’allò que necessites. L’àrea per-
sonal, com el seu nom indica, és un
espai totalment personalitzat per
consultar totes les teves dades. 

QUÈ HI PUC FER?
Entre els quaranta serveis que ofe-
reix el portal Import@ss, hi ha la
possibilitat de consultar i obtenir in-
formes, entre altres qüestions, so-
bre la teva situació laboral, així
com veure la teva vida laboral de
forma digital i descarregar-te’n
l’informe en format PDF. 

També et permet informar-te i
fer tràmits com a autònom, con-
sultar i modificar les teves dades per-
sonals de contacte i de domicili, con-
sultar i pagar deutes, accedir a do-
cuments relacionats amb els teus
tràmits de la llar i un llarg etcètera. 

COM A AUTÒNOM
Si ets autònom, disposes d’una
pàgina específica en la qual tro-
baràs, agrupats, tots els tràmits
que puguis necessitar i la infor-
mació que et caldrà saber abans de
fer servir cap servei. També comp-
tes amb una guia que dona res-
posta als dubtes que et puguin sor-

gir abans, durant i després de fer
qualsevol tràmit. 

A més, la TGSS està treballant
perquè a la teva àrea personal tin-
guis accés a tota la informació re-
lacionada amb la teva activitat. 

FEINA DE LA LLAR
La TGSS ha tingut en compte la fei-
na de la llar per les seves caracte-
rístiques particulars. Tant si ets tre-
ballador o ocupador d’aquest sec-
tor, disposes d’una secció per a tu.

No cal que coneguis la legis-
lació ni els passos administratius
del tràmit que vulguis fer, ja que
Import@ss t’acompanyarà i et gu-
iarà mentre el facis, explicant-te
què suposarà cadascuna de les te-
ves decisions i els drets i obliga-
cions que impliquin. 

Com a treballador, podràs con-
sultar les condicions de feina de-
clarades pel teu ocupador en tra-
mitar la teva alta a la Seguretat So-
cial, així com la quota que ingres-

sa i la part que et correspon apor-
tar. Com a ocupador, podràs veu-
re a qui tens contractat, la data en
què va començar a treballar, la
pròxima quota que es carregarà al
teu compte i la jornada i el salari de-
clarats. També podràs modificar les
teves dades de contacte, el domi-
cili on treballa l’empleat i el comp-
te bancari on tens domiciliats els
pagaments. A més, comptaràs
amb un simulador per obtenir una
aproximació de la quota a pagar.

» La Tresoreria General de la Seguretat Social ha creat un nou portal per atendre el ciutadà
» La plataforma ofereix informació, fins a quaranta serveis i una àrea personal exclusiva

Al nou portal s'hi pot accedir tant des d'ordinadors com des de telèfons mòbils o tauletes. Foto: Pexels

Un nou web on tu ‘Import@ss’
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El vell coronel i la seva dona viuen en la
misèria, esperant la carta del govern en
la qual li comuniquin la concessió de la
pensió promesa pels seus serveis durant
la guerra. Però aquesta carta mai arriba.
Carlos Saura dirigeix Imanol Arias en
aquesta adaptació de la cèlebre no-
vel·la de Gabriel García Márquez.

Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

El coronel no tiene quien le escriba
Carlos Saura

La banda tarragonina Cultrum acaba de
publicar el seu tercer àlbum, Avui (Picap,
2021), després de cinc anys de descans.
Amb una desena de cançons, el grup de-
mostra que manté ben viva la seva es-
sència festiva, però també que hi ha ha-
gut una maduresa musical des de la seva
fundació, l’any 2012. Ara s’atreveixen
també amb un toc electrònic.

Música

El olvido que seremosnarra la vida del met-
ge Héctor Abad Gómez (Javier Cámara),
activista pels drets humans al Medellín
dels anys 70. Era un pare de família pre-
ocupat tant pels seus fills com per tots els
nens de les classes populars. A casa seva
es respirava vitalitat, però la tragèdia era
ben a prop. Basada en el llibre homònim
del colombià Héctor Abad Faciolince.

Pelis i sèries

El olvido que seremos
Fernando Trueba

Avui
Cultrum

L’exposició de Tricicle
Durant quatre dècades, Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir

han fet riure milions de persones de totes les edats, orí-
gens i preferències. Tricicle ha estat una fórmula d’èxit i el
Palau Robert de Barcelona acull ara una exposició per re-
passar la trajectòria de la companyia, amb fragments au-
diovisuals, objectes emblemàtics, records personals i al-

tres sorpreses per als visitants. La mostra, comissariada per
l’arquitecte Juli Capella, es va inaugurar el 4 de maig i es

podrà veure fins a l’octubre. Com tot el que té a veure amb
Tricicle, promet posar de bon humor tothom qui la vegi.

Natalia Peluso (Luján, Argentina, 1995), més co-
neguda com a Nathy Peluso, s’ha convertit en
tot un fenòmen. La cantant i compositora ar-
gentina està de moda, sobretot entre la gent

jove. Cançons com Delito i Sana Sana –del seu
últim disc, Calambre (2020)–, o la seva famosa
col·laboració amb el productor Bizarrap serien
imprescindibles a les discoteques si estiguessin
obertes. Tot i que va néixer a l’Argentina, Peluso
es va mudar a Espanya el 2004. Ha viscut a Ala-
cant, Múrcia i Madrid, i actualment resideix a

Barcelona. Precisament, a la capital catalana és
on va donar el tret de sortida a la gira de Calam-
bre. El 30 d’abril va omplir el Palau de la Música
amb els seus ritmes llatins davant d’un públic
entregat. Després del concert, va publicar a les

xarxes una foto amb una rosa digna de Sant
Jordi i un missatge d’agraïment als fans.

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
El seu últim àlbum, ‘Calambre’, ha estat tot un èxit

Famosos

Estrenar la gira a Barcelona, on viu
Va actuar al Palau de la Música el passat 30 d’abril

Fascinació
Les expectatives eren altes, però sembla que les va superar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Quan el seu rival s’emporta la plaça de
catedràtic que tant desitjava, en More-
lla s’adona que necessita escriure i fer
avançar la seva carrera. En paral·lel, la seva
dona, ginecòloga, viu una experiència
per a la qual no estava preparada i el seu
nebot arriba a Barcelona per passar-hi
uns mesos. “Una excel·lent exhibició de
força literària”, segons Melcior Comes.

Llibres

Els angles morts
Borja Bagunyà
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|R-Type Final 2
El retorn d’un clàssic: R-Type Final 2 ja és aquí i ens convida a combatre

de nou l’Imperi Bydo. Disponible per a PC, PS4, Switch i Xbox One.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

NO AFEGIR-NE

Podem substituir la sal per herbes i espècies 
perquè el menjar ens sembli tant o més gustós

ALTRES

HERBES I ESPÈCIES

AMB ELS NENS...

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

i SALUT

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que “la ma-
joria de persones consumeixen massa sal, de 9 a 12 grams
al dia de mitjana; és a dir, dues vegades la ingesta màxima

recomanada”. El consum excessiu de sal es relaciona amb la hi-
pertensió arterial i augmenta el risc de patir altres cardiopaties i
accidents cerebrovasculars. L’OMS estima que cada any es po-
drien evitar 2,5 milions de morts si el consum mundial de sal es
reduís als nivells recomanats. Per això, els estats membres de
l’organització s’han compromès a disminuir en un 30% el con-
sum de sal de la població mundial de cara al 2025.

Després de llegir això, el més probable és que vulguis reduir
la presència de la sal als teus àpats. Però no és fàcil: la sal és a tot
arreu i, quan no hi és, la trobem a faltar perquè ens hi hem acos-
tumat. La bona notícia és que el sentit del gust es pot educar.

L’OMS recomana directament deixar d’afegir sal durant la
preparació dels plats i no posar el saler a taula. Perquè el menjar
no ens sembli insípid, podem substituir-la per herbes i espècies.
També aconsella limitar el consum d’snacks salats (sobretot els
ultraprocessats) i escollir productes hiposòdics (baixos en sal).

Sal: sí, però poca

L’OMS recomana no afegir sal quan cuinem i no posar 
el saler a taula per evitar que els comensals se’n posin

Les claus

L’organització aconsella limitar el consum d’snacks salats 
i prioritzar els productes hiposòdics, és a dir, baixos en sal

Cal no acostumar-los des de petits a menjar amb sal,
sobretot tenint en compte que el gust s’educa

Fo
to

: P
ex

el
s

Fo
to

: P
ex

el
s



| 24

líniavallès.cat 7 de maig del 2021 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517


