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“Els efectes de l’aïllament pel
coronavirus són com tenir ago-
rafòbia unes setmanes. Us ho heu
plantejat mai?”. L’agorafòbia és
la por obsessiva als espais oberts
i la Martina Vergés, membre
d’ActivaMent, la patia fins no fa
gaire. De manera contrària, què
passa amb les persones amb
claustrofòbia? I  amb aquells
qui tenen trastorns obsessius
compulsius? “Si ja s’ensabonaven
més de l’habitual per la seva por
als gèrmens o a la contaminació,
arran de la Covid-19 i la insis-
tència en la higiene de mans, han
agreujat  els seus símptomes”, ex-
plica Daniel Ferrer, responsable
d’informació de l’associació. Són
qüestions que molt poca gent es
planteja, però que cal considerar
i visibilitzar. I quin millor mo-
ment per fer-ho que ara, aprofi-
tant la recent  publicació de da-
des i estudis sobre els efectes de
l’actual situació epidemiològica
en la salut mental. 

CERCAR AJUDA MÚTUA
Les entitats que tracten aquest
tema hi tenen molt a dir. És el
cas d’ActivaMent, una associa-
ció formada per persones  amb
trastorns de salut mental que
busquen el suport i la com-
prensió mútua per millorar la
seva qualitat de vida. A Grano-
llers l’entitat acull més de 50 so-
cis, amb casos que van des de la
depressió o la bipolaritat fins a
trastorns psicòtics, de persona-
litat o l’esquizofrènia. Però, com
ha viscut la Covid-19 aquest
col·lectiu?
“Mentre que més persones

han vingut a demanar ajuda, al-
tres s’han quedat sense perquè el
coronavirus ens ha impedit fer els

grups d’ajuda mútua que tant d’è-
xit tenien”, afirma Ferrer. Aques-
ta situació, juntament amb les
complexitats personals per con-
viure amb un trastorn mental i
amb una pandèmia a la vegada,
ha portat a alguns membres de
l’entitat a optar pel suïcidi. “La
Covid-19 ha estat difícil per tots,
però en especial per alguns de
nosaltres”, afegeix. 

SENSE LLEURE
Les persones amb aquest tipus
de problemes també han buscat
rehabilitació i vincles en espais
dedicats a fomentar el temps de
lleure, però la pandèmia els ha
obligat a quedar-se sense ells. Al
club social La Llum, a Mollet, fa
20 anys que treballen per la in-
tegració sociocomunitària de
persones amb trastorns  men-
tals. “Alguns d’ells ho han pas-
sat realment malament durant

la pandèmia”, explica la coordi-
nadora del club, Montse López.
“Tot i que ens hem adaptat, do-
nant suport telefònic i amb pro-
jectes en línia, totes les sortides,
excursions i activitats que tant
els ajudaven a portar millor el
seu dia a dia, no les hem pogut
fer”, aclareix. 

I LES FAMÍLIES, QUÈ?
Si alguna cosa és evident, és que
“viure la pandèmia amb una
persona amb trastorns de salut
mental, no és gens fàcil”. Així ho
explica Francesc Ventura, presi-
dent de DARUMA,  l’associació
de familiars per la salut mental
del Vallès Oriental. 
Les teràpies de famílies amb

psicòlegs s’han tornat a reacti-
var, però amb molts menys as-
sistents. I això que la pandèmia
ha evidenciat més que mai la
pregunta més recurrent entre fa-

miliars: què passarà quan jo
marxi? Ventura explica que “fal-
ten molts recursos econòmics,
legals, d’integració social i d’in-

serció laboral per ajudar als
nostres fills, germans i pares”.
Unes mancances que “ni els
serveis de salut, ni les aporta-

cions econòmiques, ni les eines
polítiques cobreixen”, afegeix. 

LES DADES QUE NO IMPORTEN
El que està clar de tot això és que
molta gent ha sortit mal parada
mentalment per la pandèmia i, si
bé és cert que el concepte de sa-
lut mental està més en boca que
mai entre sanitaris, polítics i ciu-
tadans, falta fer-se ressò dels
efectes en un col·lectiu que, ja de
per si, és prou vulnerable. “És ter-
rible veure que importem tan
poc”, conclou Ferrer. 
Des de l’Espai Situa’t del Va-

llès Oriental, un projecte d’ajuda
a persones amb problemes de sa-
lut mental, recorden les trucades
per fòbies, ansietat, depressió,
ideació suïcida, recaigudes i
agreujament de simptomatolo-
gia. Les dades i les persones de les
quals no se’n parla, de les que s’a-
costuma a guardar silenci. 

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

“Importemmolt poc”
» La gent que pateix trastorns mentals conviu amb la complexitat del virus i de les seves malalties
» El col·lectiu ha acudit a demanar més ajuda durant la pandèmia, però segueix molt invisibilitzat

Les persones amb trastorns de salut mental són un col·lectiu vulnerable que també ha patit les conseqüències de la pandèmia. Foto: Arxiu

L’ATENCIÓ COMARCAL
EN SALUT MENTAL

4Al Vallès Oriental el
col·lectiu que més ajuda ha
demanat ha estat el dels
sanitaris, seguit de les per-
sones que han perdut al-
gun familiar per Covid-19
o que s’han quedat sense
feina. L’atenció en salut
mental als afectats de ma-
nera directa pel virus ha es-
tat d’un 42%. 
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La lupa

Carlo Ginzburg, estudiós de la cultura de l’oblit,
es va proposar descobrir els senders recòndits
de la societat recollint les vivències allà on els
problemes s’expliquen. La crueltat de la dis-

tància entre les grans proclames i la realitat dels fets: un
univers humil on ressonen els budells de la nevera, la vida
d’una mare amb els seus fills en una habitació llogada
de 4 metres quadrats , la nena de 8 anys amb les claus
de casa tot el dia a la butxaca, sola, comprant, jugant, es-
tudiant, fins que arriba la mare ben entrada la nit.
El Nobel francès Jean-Marie Le Clézio ha escrit, re-

centment, que la forma en què ens comuniquem és un
fidel reflex de la nostra mirada. L’imperi de les metàfo-
res va ser la tesi de George Lakoff, ell ens va suggerir vi-
gilar l’àmbit dels símbols, doncs, deia, exerceixen un gran
domini sobre la imaginació i les nostres conductes: “Qui
sap associar una determinada figura a un comportament
té molt de guanyat en l’abús a la gent”.
La metàfora és una eina molt potent que ajuda a

conformar la nostra manera de viure el món. Pot ma-
nipular emocions i, també, idees. És un mecanisme que
tenim des de la infància i que ens indueix a entendre

el que ens envolta amb el seu impacte inevitable, re-
gulant la realitat: ens orienta, ens confon, ens explica,
ens afecta, fins que la perdem de vista perquè se n’ha
anat d’allò aparent, resta en l’inconscient cognitiu, com
indica Manuel Froufe. De vegades són cops de totxa-
na que produeixen blaus al cervell, fan mal quan són
trucs mentals per guiar la presa de decisions, quan di-
buixen una joventut bàrbara, ignorant, apàtica. Quan
piquen a les poblacions suburbials pobres parlant de
les seves múltiples problemàtiques, com l’addicció a les
drogues, la violència, el robatori, l’embaràs d’adoles-
cents... Diferents col·lectius pateixen aquesta agressió
estigmatitzada: dia negre, marea negra, mercat negre...
També en la diversitat sexual, també cap a altres ètnies,
contra altres llengües. És l’up-down, el positiu és a dalt,
el negatiu és a baix. La capacitat o incapacitat de sos-
tenir-se, la submissió, l’abandó, la fragilitat emocional,
la depressió, el malaltís, l’immoral i brut; les vulnera-
bles, nàufrags que no toquen terra ferma... Al·legories
que són gerros d’aigua freda, precedeixen, amb per-
versió, la ruptura dels vincles socials.
És més que una qüestió de llenguatge, és la capaci-

tat per imposar una determinada percepció que incideix
en les reaccions de rebuig com ho fa l’insult. És el Pan-
òptic dels que esperen la seva part del pastís, l’autoritat
“terapèutica” del paternalisme que s’aprofita del sofri-
ment de les víctimes, canviant les “guerres” per “conflictes
armats”, “l’acomiadament”  per “un ajustament de
plantilla”. El nostre criteri no pot estar basat en un me-
canisme autòmat, necessitem ser conscients que es trac-
ta d’una gran eina política sobre el pensament per vigi-
lar això que es diu: que la culpa és de l’altre. L’abús de
les paraules hauria de ser canviat per la decència i l’ho-
nestedat. Massa aplaudiments per a tan pocs drets. Tant
de bo que l’experiència comuna de l’afartament fes més
soroll a les urnes, perquè la llibertat, més que un eslò-
gan polític, és un crit d’esperança, una força elàstica per
recuperar l’estat d’equilibri natural, és a dir: resistir-se
a l’interès d’alguns per la deformació.
La mentida i el patiment són un magnífic duet on

l’inspirat concertino mou els malucs davant un consum
capritxós que cotitza molt fort en el mercat. “I aquest do-
lor que enyora o desconfia, la tremolor d’una llàgrima
reprimeix”, va escriure Antonio Machado.

per Francesc Reina

Temps de metàfores

NLA FOTOSílvia Jardí / ACN
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Les millors
perles

Sembla que els fenòmens lunars tindrien relació amb els
assassinats. Segons el diari Correo Gallego, el pare de les

nenes de Tenerife les hauria fet desaparèixer per la influència
de la lluna plena. Algun astròleg a la sala?

Un acomiadament pot ser perillós. Un home de
l’Hospitalet ha ingressat a presó després de col·locar

un artefacte explosiu en una excavadora de l’empresa
que l’havia fet fora de la feina.

No contrastar informacions porta problemes. Alguns
mitjans asseguraven fa uns dies que Iker Casillas tornava a

tenir problemes de cor. Res més lluny de la realitat: l’exporter
del Reial Madrid va tenir un atac d’al·lèrgia, segons va informar. 

Als garatges s’hi guarden moltes coses, però tenir un
cavall és normal?  Un veí de Torre Baró, segons

denuncien plataformes animalistes, en tindria un al
garatge de casa seva i amb el permís de l’Ajuntament.
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Luxe metropolità: vides d’un altre món1
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El CB Mollet rep el CB Salou
en el seu camí cap a LEB Plata

Demanen de nou a Colau 
que aturi el projecte del Calderí

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

L’ampliació de la C-17 en sentit nord,
prevista per a la tardor
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Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

A les xarxes

@324cat: Mossos i Policia Nacional han de-
tingut unes 200 persones relacionades amb
la xarxa de falsificació de carnets de conduir,
la majoria clients que n’havien comprat.

@mariadolorsa: Hem de situar el debat es-
tratègic independentista fora del marc del
pacte de govern, alliberant-lo de les ten-
sions del dia a dia i de la disputa tacticista.

#CrisiERCJunts

@perezlozano: Just quan ERC trenca amb
els complexos respecte de l'espai conver-
gent, la direcció dels comuns torna a ope-
rar des dels complexos respecte del PSC.

#ElPaperDelsComuns #FalsificavenCarnets

Safata d’entrada

La música ha acompanyat
l’ésser humà des de l’ini-
ci dels seus dies. Així com

aquesta ha evolucionat, també
ho han fet les seves formes de re-
producció, i una d’elles està tor-
nant després d’un temps en l’o-
blit: el disc de vinil.
Aquesta tecnologia analògi-

ca va tenir el seu apogeu als
anys setanta i va passar a ser in-
dispensable per a un gran nom-
bre de persones. Anys més tard,
amb l’arribada del CD, va anar
perdent protagonisme i va que-
dar reservada per a aquells me-
lòmans que sabien apreciar-la.
Amb els anys, molta gent

s’ha adonat que un CD, o fins i

El disc de vinil
per Àlex Fernández

tot el mòbil, ens permeten es-
coltar la mateixa música que
un tocadiscs, però no experi-
mentar la mateixa sensació.
El característic so d’entre pis-
tes és l’espurna que aviva la
concentració després de se-
gons de distracció al ritme de
la música. Les antigues i co-
munament desgastades por-
tades dels vinils són el reflex
de records que es van forjar
en la memòria sota el so d’u-

na cançó, i el disseny del disc
i la seva funda són la prova de
l’esforç realitzat per a la seva
producció.
És habitual sentir que re-

quereix més feina reproduir
una cançó en un tocadiscs,
però si veritablement vols
gaudir-la, hauràs de deixar
enrere les insípides caràtules
dels CD i les pantalles, per tal
de poder establir un vincle en-
tre la melodia i tu.

Els semàfors

Un informe de la Sindicatura 
de Comptes publicat aquesta
setmana apunta que tant el
consistori com el RACC, dos
dels accionistes del Circuit,

no van complir amb les
aportacions que havien de fer a
la instal·lació durant l’any 2018. 

pàgina 16Aj. de Montmeló

La futbolista de Mollet pot fer
història demà passat. Amb el
seu equip, el Barça, jugarà la

segona final de Champions en
tres temporades, buscant el seu
primer títol continental. A més,
la setmana passada va guanyar

la cinquena lliga amb el club. 
pàgina 20Alexia Putellas

L’Ajuntament de Mollet està
fent 70 auditories energètiques

en diferents llars de persones
majors de 65 anys. L’objectiu 

és evitar que la pobresa
energètica empitjori la qualitat

de vida de les persones més
vulnerables del municipi.

pàgina 10Aj. de Mollet
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La lluita per l’habitatge 
i el feminisme uneixen forces

SOCIETAT4La doble problemà-
tica que pateixen algunes dones
en qüestions d’habitatge i vio-
lència de gènere ha fet que la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipote-
ca i la Coordinadora Feminista de
Granollers uneixin forces, tal com
es va veure a la concentració con-
junta del passat divendres 7 de
maig a la Porxada. 
La protesta, emmarcada en la

lluita pel dret a l’habitatge, tam-
bé va tenir com a objectiu donar
visibilitat a la pobresa i al mal-
tractament masclista. “La man-
ca d’ajudes per accedir a un ha-

bitatge digne impedeix l’eman-
cipació d’algunes dones i això les
porta a conviure amb els seus
agressors”, afirma Mireia Schrö-
der, membre de la PAH. Una
problemàtica que “afecta, espe-
cialment, les dones migrades i
racialitzades”, afegeixen des de
la Coordinadora Feminista.  
Per aquest motiu, les dues

entitats han creat una comissió de
treball conjunta no mixta. “Es
tracta d’un projecte a llarg termini
amb l’objectiu de crear una xar-
xa de suport per les dones afec-
tades”, conclou Schröder. 

La concentració del 7 de maig a la Porxada. Foto: Coordinadora FeministaEl Palau d’Esports serà un
punt de vacunació massiva

SALUT4El Palau d’Esports de
Granollers es convertirà en un
punt de vacunació massiva a par-
tir de l’1 de juny. En aquest espai,
s’administraran fins a 4.000 va-
cunes diàries que donaran co-
bertura a la població de la Regió
Sanitària Metropolitana Nord. 
El Palau disposarà de 18 punts

de vacunació i obrirà tots els dies
de la setmana. El ritme de vacu-
nació, però, dependrà de la quan-
titat de vacunes disponibles. 

Aquest nou dispositiu com-
plementarà l’estratègia actual de
vacunació, fins ara repartida en-
tre els CAP i alguns espais d’ús pú-
blic. La seva estrena, que coinci-
dirà amb l’entrada en funciona-
ment del punt de vacunació de les
Pistes d’Atletisme de Sabadell, su-
posarà el tancament del punt
instal·lat al CAP de Corró d’Avall. 
Amb tot, el nou ús del pave-

lló no afectarà l’activitat habitu-
al de la instal·lació. 

Comerç | Gran Centre i Comerç de Dalt es fusionen  
Les dues entitats comercials s’han unit per formar una única associació que,
mantenint el nom de Gran Centre, acollirà uns 250 comerços. La iniciativa
s’ha consolidat arran de les col·laboracions per frenar els efectes del virus. 

Palau d’Esports. Foto: Ajuntament

Els paradistes del mercat
demanen tornar al centre

SOCIETAT4La situació epide-
miològica va forçar els paradis-
tes del mercat de Granollers a re-
ubicar-se a la zona del Parc Fi-
ral. Però, amb l’arribada de la va-
cunació i l’estabilitat en les xifres
de Covid-19, el retorn al seu lloc
habitual, el centre de la ciutat,
sembla no arribar. 
Des del govern s’ha expressat

la voluntat de fer que el mercat
torni a l’espai que ocupava, però
l’Ajuntament afirma que la de-
cisió depèn del Procicat. En can-
vi, el president de l’Associació de
Marxants de Catalunya i també

paradista, Alejandro Oruña,  de-
fensa que el responsable direc-
te és l’Ajuntament. 
A conseqüència del malestar

perquè la gent s’apropa menys al
Parc Firal, el president afirma
que,  si la situació no canvia, es
mobilitzaran. “Ja tenim prou
precarietat perquè l’Ajuntament
ens impedeixi guanyar-nos la
vida”, diu Oruña. “No vam posar
cap inconvenient a reubicar-nos
en els moments més durs de la
pandèmia, però ara, que ja s’es-
tà normalitzant tot, volem tornar
al centre”, conclou. 

MOBILITAT4Fa temps que la
Ronda Sud genera polèmica en-
tre veïns i Ajuntament per l’ele-
vat volum de trànsit que hi ha al
tram residencial. 
Tot i que el debat semblava

estar aturat per la pandèmia, des
del consistori s’ha demanat a la
Generalitat més control del pas
de camions de mercaderies pe-
rilloses que, tot i estar prohibits,
hi  circulen igualment. Una de-
manda que ha tornat a posar la
polèmica sobre la taula.
Segons Isabel Camacho, una

de les portaveus de la platafor-
ma Integració Ronda Sud, “és
habitual que entre l’Ajunta-
ment i la Generalitat es vagin
passant la pilota per evadir res-
ponsabilitats, perquè la carre-
tera pertany al Govern català,
però el consistori la controla”. 
Davant el problema dels ca-

mions, Camacho hi veu una fà-
cil solució: redirigir el trànsit o
posar càmeres. “Però no hi ha

voluntat de fer-ho”, explica. La
portaveu, però, té les esperances
posades en l’alliberament del
peatge de La Roca, que dismi-
nuirà el trànsit a la Ronda. Serà
llavors quan demanin una re-
ducció de quatre a dos carrils.
Camacho recorda que a prop

de la carretera hi ha un institut,

una escola i una guarderia.
“Aquests nens també s’empas-
sen la contaminació i s’exposen
al perill de les mercaderies que
hi circulen durant tots els seus
anys d’escolarització”, afegeix.
Un altre dels motius pels quals
demanen més responsabilitat a
l’Ajuntament. 

Camions de mercaderies perilloses a la Ronda. Foto: Integració Ronda Sud

Segueix sense solució el pas 
de camions per la Ronda Sud

» Passar amb mercaderies perilloses està prohibit al tram residencial
» Els veïns, molestos per la falta de responsabilitat de les institucions
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Demanen de nou a Colau que
aturi el projecte del Calderí

URBANISME4La Plataforma Sal-
vem el Calderí ha fet un pas en la
lluita per evitar la construcció del
macrobarri a la zona agrícola del
Calderí, que inclou 853 pisos. 
Tenint en compte que bona

part del terreny pertany al Con-
sorci de la Zona Franca, i que la
presidenta d’aquest és l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau, els
membres de la plataforma li han
traslladat via carta la seva pre-
ocupació per fer-li saber “la gra-
vetat de l’amenaça” que suposa
aquest projecte urbanístic, tal
com explica Txus Carrasco, mem-

bre de la plataforma. “Hem de-
manat una reunió perquè Colau
col·labori i es posicioni”, afegeix.
No és el primer cop que Sal-

vem el Calderí reclama ajuda a
Colau, però ara Carrasco es mos-
tra més satisfet, ja que la carta ha
obtingut resposta, tot i que l’al-
caldessa barcelonina i presiden-
ta del Consorci de la Zona Fran-
ca no s’ha compromès a res. “Se-
ria molt positiu que s’entengués
la lluita de tanta gent”, afegeix
Carrasco. Sigui com sigui, des
de la plataforma seguiran buscant
més suports contra el projecte. 

El Calderí, la zona on es vol fer un barri amb 853 pisos. Foto: Salvem El Calderí

L’Ajuntament nega haver
impedit l’empadronament

DRETS4Fa unes setmanes Mo-
hamedou Traore va aconseguir
empadronar-se i, segons Mo-
llet Acull, el procés d’algunes
persones per inscriure’s al padró
és difícil a causa de les denega-
cions de l’Ajuntament “per mo-
tius de sobreocupació”. Des del
consistori, però, han sortit al
pas per rebatre aquesta acusació.
“La normativa, a la qual l’Ajun-
tament dona compliment, no
estableix cap limitació a l’em-
padronament per raó de nombre
de residents en un mateix habi-
tatge”, afirmen des del consistori. 

Per tant, l’Ajuntament nega
“qualsevol actitud discrimina-
dora o racista” i assegura que
sempre ha tingut “una vocació
integradora i d’acollida de les
persones que decideixen viure
a Mollet”.
De la mateixa manera, el

consistori defensa que “cap en-
titat ha aconseguit un empa-
dronament que no estigui con-
templat en la normativa legal” i
exposa dades del padró relacio-
nades amb la qüestió: a Mollet
hi ha 231 habitatges on viuen en-
tre 8 i fins a més d’11 persones. 

Concentració de malalts de
fibromiàlgia a la plaça Major
SALUT4Dimecres, amb motiu
del Dia Mundial de la Fibro-
miàlgia i la Síndrome de la Fati-
ga Crònica, els membres de l’A-
FIMOIC van llegir des de la pla-
ça Major un manifest per reco-
nèixer i visibilitzar aquests tras-
torns complexos sense cura.
Unes “malalties que necessiten
més atenció, comprensió i pro-
fessionals”, explicava Reme Ló-
pez, presidenta de l’associació. 
“A banda de combatre la nos-

tra malaltia, també hem de llui-
tar contra totes aquelles persones
que no ens creuen”, deia López.
Això es deu al fet que no hi ha cap
prova mèdica que diagnostiqui la
fibromiàlgia. 
Aquesta malaltia “suposa

conviure amb dolors constants
que porten a l’angoixa, la de-
pressió i l’ansietat, perquè mai
saps si hi ha possibilitat de mi-
llorar”, concloïa la presidenta. Un
patiment invisible per a molts. Lectura del manifest. Foto: AFIMOIC

Educació | Dos premis a projectes de l’Institut Gallecs
El centre ha quedat en segon i tercer lloc en categoria d’emprenedoria als premis

ImpulsFP que atorga la Generalitat. Un doble guardó per a l’institut a través 
de dos projectes innovadors dels Cicles Formatius de Grau Superior.

DESIGUALTATS4La pobresa en-
ergètica és un problema que pa-
teixen algunes llars de Mollet.
Famílies vulnerables que no po-
den accedir als subministraments
bàsics, que acumulen deute i que
es veuen obligades a viure en
condicions molt difícils per reta-
llar despeses. Aquesta és la reali-
tat d’algunes de les persones que
la PAH Mollet i Baix Vallès atén. 
Per combatre aquesta realitat,

l’Ajuntament està tornant a fer
auditories energètiques centrades
en els habitatges dels majors de
65 anys. La regidora de Drets So-
cials, Ana Díaz, explica que “la po-
bresa energètica empitjora la si-
tuació de les persones vulnerables
i per això l’Ajuntament posa tots
els mitjans que té a l’abast”. 
Des de la PAH, però, pensen

que això no és suficient. “Al
principi del confinament es va
pujar, de manera brutal, el rebut
de l’aigua i l’impost de residus,
portant a algunes famílies a pa-

gar fins a 200 euros”, afirma Ana
Mejías, membre de la platafor-
ma. Un preu que els sembla
abusiu, tenint en compte que, de
les 80 persones que conformen
la PAH, pràcticament totes per-
tanyen a famílies vulnerables, ex-
plica Juanjo Ramón, un altre
dels seus membres. 

Tot i que des de la PAH es
valora positivament la iniciati-
va del govern municipal, Mejías
pensa que “tot es fa dirigit a la
gent gran per guanyar vots”.
Per tant, considera Ramón, “tin-
dria més sentit fer auditories
partint de qui pot pagar el sub-
ministrament i qui no”.

Algunes famílies no poden pagar la calefacció. Foto: Creu Roja / ACN

La pobresa energètica, un repte
que Mollet té sobre la taula

» L’Ajuntament està fent 70 auditories energètiques a gent gran
» Des de la PAH pensen que s’hauria d’estendre a més col·lectius
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Retard en l’obertura de la
nova comissaria de policia 

EQUIPAMENTS4La construcció
de la nova comissaria de Policia
Local, al sector IVECO, i l’aug-
ment de la seva plantilla amb dues
places més, eren projectes de
l’antic govern d’ERC que el con-
sistori actual es va comprometre
a tirar endavant. Els terminis es-
tablerts, però, no s’estan complint.
A l’abril s’hauria d’haver efec-

tuat el trasllat de comissaria i el
procés de selecció d’agents ja

hauria d’estar obert. Per aquest
motiu, des d’Ara Parets ERC es
lamenta el retard. “Volem saber
com evolucionen els nostres pro-
jectes i ho plantejarem al proper
ple”, explica Jordi Seguer, exal-
calde i portaveu del partit.
Per la seva banda, el govern

ha rebutjat fer declaracions al
respecte. Mentrestant, Seguer
insisteix i demana que  “la segu-
retat sigui una prioritat”. 

El poble té nous accessos 
i sortides per evitar accidents
MOBILITAT4Les obres a la C-17
en sentit sud han comportat di-
versos canvis en la mobilitat
d’alguns accessos i sortides a
Parets. S’han fet dues rotondes:
una per agafar la C-35 en direc-
ció Montmeló i l’altra per anar
cap a Barcelona per la C-17. Des
de dimarts, coincidint amb l’inici
de les noves limitacions a 30
km/h, ja es pot circular per
aquests nous traçats. 
La regidora d’Urbanisme,

Rosa Martí, ha explicat que “s’ha
fet per una raó tècnica, perquè
l’entrada no permetia un dre-
natge suficient de vehicles i això
suposava un major risc d’acci-
dents”. “L’estat dels accessos i
sortides anteriors no complia
amb les normes de circulació”,
diu Martí, perquè “no hi havia
prou metres per incorporar-se a
la C-17”. Però, amb el nou des-
doblament, s’allargarà la carre-
tera i s’evitaran accidents. 

SOCIETAT4L’entorn de Can Jor-
net conforma un espai verd, agrí-
cola i promotor del paisatge de
Parets. Un terreny de  la Gene-
ralitat amb dret d’ús de l’Ajun-
tament, en el qual farà 6 anys que
es van construir les 33 parcel·les
que conformen els horts socials,
en resposta als objectius de sos-
tenibilitat ambiental i cohesió so-
cial del municipi.
Es tracta d’una iniciativa

pensada per ajudar persones
jubilades i aturades en la seva
economia domèstica, ja que el
cultiu de verdures, fruites i hor-
talisses està destinat a l’auto-
consum. Però l’accés a gestionar
aquests horts no és del tot fàcil,
perquè comporta presentar-se a
un concurs públic. Precisament
per aquest motiu, el procedi-
ment per adjudicar els horts
socials es canviarà per una llis-
ta d’espera que donarà cabuda
a totes les peticions. Així ho ha
confirmat la regidora de Medi
Ambient, Rosa Martí.
“El concurs públic era un

procés molt lent i feixuc per a

tots, perquè s’havia d’aportar i re-
visar molta documentació i, en
l’últim cas, va ser l’atzar qui va
definir als guanyadors”, explica
la regidora. En el darrer concurs,
adjudicat recentment, es van ac-
ceptar 19 peticions pels 6 horts
disponibles i, entre els partici-
pants amb la mateixa puntuació,
es va fer un sorteig.

De les 33 parcel·les totals,
gestionades per l’Espai de la
Natura, 31 són d’ús particular i
2 d’ús públic. Aquestes últimes
tenen una doble funció: “Edu-
cativa, ja que és un espai de vi-
sita de les escoles, i social, per-
què els aliments produïts es des-
tinen a entitats d’ajuda alimen-
tària”, afegeix Martí.

Els horts socials de Can Jornet. Foto: Silvia Ferran / Ajuntament

Es farà una llista d’espera per
accedir als horts de Can Jornet

Societat | S’ajorna la constitució del Consell de Gent Gran
Dimarts estava prevista la creació d’aquest òrgan de consulta i participació

ciutadana per a persones majors de 65 anys. Però el govern l’ha ajornat sense
concretar data. Des de l’Ajuntament no han volgut donar més informació.   
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Martorelles | Sant Fost

Els veïns de Sant Fost, cridats
a escollir la bandera de la vila
SOCIETAT4Escollim la bandera
de Sant Fost? Amb aquesta pre-
gunta, directa i concisa, l’Ajun-
tament de Sant Fost ha posat en
marxa un procés participatiu
perquè els veïns triïn la bande-
ra que representi la vila.
I és que actualment Sant

Fost té escut d’armes (creat per
l’heraldista Armand de Fluvià i
aprovat el 1992), però no ban-
dera, situació que ben aviat can-
viarà de forma definitiva.
La regidoria de Partipació

Ciutadana ha redactat unes ba-
ses per posar en marxa el procés
participatiu que farà que els

santfostencs i les santfosten-
ques triïn la bandera local.
El primer pas d’aquest procés

participatiu serà un acte de me-
mòria històrica, de moment sen-
se data, que vol ser l’origen d’un de-
bat entre veïns sobre la identitat i
sobre fets històrics i geogràfics
que permetin assentar les bases del
disseny de la futura bandera. El
mateix dia, a través de la plata-
forma de participació ciutadana, es
formarà el grup encarregat de
dissenyar un màxim de cinc mo-
dels de bandera que, un cop vali-
dats per la Generalitat, es posaran
al criteri de la votació dels veïns.

MARTORELLES4L’Ajuntament
de Martorelles ha posat en mar-
xa un procés participatiu per
saber quines són les inquietuds
dels veïns en matèria de sanitat
i poder incorporar-les al Pla Lo-
cal de Salut. Quan s’aprovi,
aquest document marcarà les lí-
nies mestres en aquest àmbit fins
a l’any 2024.
L’enquesta demana una sèrie

de dades personals (el barri de
residència, la franja d’edat, el gè-
nere i el nivell d’estudis), però la

immensa majoria de preguntes
són obertes i plantegen interro-
gants com quines millores cal-
dria aplicar al poble en aspectes
com els serveis sanitaris i els hà-
bits de salut, però també en àm-
bits com medi ambient i l’entorn,

les polítiques culturals, l’habi-
tatge i els serveis socials i l’ocu-
pació, entre altres.
Les preguntes es poden res-

pondre en format digital, en
una enquesta penjada al portal
municipal, però també es pot ob-
tenir en format paper en el but-
lletí d’informació municipal El
Lledoner. Si s’opta per aquesta
opció, un cop completades les

respostes cal portar-les a les
bústies que s’han habilitat a l’e-
difici de l’Ajuntament, la Bi-
blioteca, el Celler de Carrencà, el
Pavelló, la comissaria de la Po-
licia local i el Safareig.
Els veïns tenen temps de

dir-hi la seva durant tot el mes,
ja que l’Ajuntament deixarà de
rebre enquestges el pròxim di-
lluns 31 de maig.

El portal en el qual els veïns poden dir la seva. Foto: Ajuntament

Un procés participatiu per
dissenyar el Pla Local de Salut

Una imatge de la vila des de la muntanya. Foto: Arxiu

Martorelles | Una cervesa amb gust de coca de forner
Hobac, una empresa de cervesa artensana de Santa Maria de Martorelles, va

presentar la seva darrera creació en la darrera edició del mercat de Martorelles: es
tracta d’una cervesa amb gust de la coca de forner que es fa al Forn Prat de Mollet.

L’enquesta es pot
respondre al web
municipal, però també
en format paper
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Montmeló | Montornès

Mons Observans farà una
jornada de portes obertes

MONTORNÈS4El jaciment Mons
Observans se suma a la celebra-
ció del Dia Internacional dels
Museus. Per això, el recinte ha or-
ganitzat una matinal cultural
aquest diumenge amb una jor-
nada de portes obertes per donar
a conèixer les restes arqueològi-
ques que hi ha al recinte.
Per això, entre les 11 del matí

i les 2 del migdia s’obriran les
portes del jaciment perquè tot-
hom qui vulgui podrà visitar-lo
lliurement. El mateix dia i a la
mateixa hora, el Museu de
Montmeló també estarà partici-

pant en aquesta jornada de por-
tes obertes.

UN ESTABLIMENT MILITAR?
Diferents recerques arqueològi-
ques han interpretat que aquest
assentament com un possible
praesidium, un establiment mi-
litar romà des del qual es con-
trolaven els territoris propers.
El jaciment es coneix des de

la meitat del segle passat, gràcies
a les excavacions impulsades per
Josep Barberà i August Panyella,
i des del 1983 forma part de l’In-
ventari de Patrimoni Arqueològic.

MONTMELÓ4El Circuit torna a
ocupar pàgines d’actualitat, i no
només per les proves que s’hi ce-
lebren, com el GP d’Espanya de
Formula1 de diumenge passat,
sinó per la seva gestió. A princi-
pis d’aquesta setmana, la Sindi-
catura de Comptes va publicar un
informe en el qual alerta d’irre-
gularitats durant l’any 2018.
En el document es detalla

que en aquell exercici es van su-
perar els 10 milions d’euros de
pèrdues i també es detalla que el
RACC i l’Ajuntament de Mont-
meló, accionistes del Circuit, no
van complir les aportacions que
havien de fer, cosa que va obli-
gar la Generalitat, a través de

l’empresa Circuits de Catalu-
nya, a injectar més diners dels

que li hauria correspost. En
aquest sentit, el Govern va haver
d’injectar quatre milions i mig de
les arques públiques.
Més enllà de dades econò-

miques, l’informe també alerta
de males praxis en alguns as-
pectes de la gestió de la instal·la-
ció, com la manca de control a
l’hora de donar entrades gratu-
ïtes per als Grans Premis de

motociclisme i automobilisme i
l’existència d’irregularitats en
alguns contractes laborals.
Informacions d’aquesta

mena, doncs, reforcen la postu-
ra de plataformes com No ens
vendreu la moto, crítiques amb
la gestió i contràries amb el fi-
nançament públic del Circuit,
que creuen que és “una infraes-
tructura innecessària”.

La Generalitat va haver d’aportar més diners dels que li tocava. Foto: Circuit

Toc d’atenció de la Sindicatura
a l’Ajuntament pel Circuit

L’activitat s’emmarca en el Dia dels Museus. Foto: Aj. de Montornès

Montornès | Dissenya la samarreta de la Festa Major
Montornès comença a escalfar motors de cara a la Festa Major i ja ha posat

en marxa el concurs per rebre propostes del disseny de la samarreta. 
Aquest any les votacions es faran telemàticament a la plataforma Decidim.

El Govern va haver de
fer més aportacions de
les que li corresponien
durant l’any 2018
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Trobada entre Sierra i Renfe
per l’estació intermodal

INFRAESTRUCTURES4El mes
passat es va acordar que la pri-
mera fase de les obres de cons-
trucció de l’estació intermodal a
la Llagosta arrencarien a prin-
cipis de l’any que ve. La impor-
tància d’aquesta infraestructura,
però, va ser un dels punts que es
va tractar en una reunió que l’al-
calde, Óscar Sierra, i el regidor
d’Urbanisme, Marc Ruiz, van
mantenir a finals de la setmana
passada amb el president de
Renfe, Isaías Táboas.
“El Govern Central està po-

sant en marxa diferents projectes
que afecten el poble, amb els
seus pressupostos correspo-
nents”, va apuntar el batlle des-
prés de la trobada, insistint en la
importància de l’estació inter-
modal, tant des del punt de vis-
ta econòmic com mediambiental.
La reunió amb el màxim di-

rigent de Renfe va servir també
per exposar-li la postura favora-
ble del govern municipal al des-
viament de la línia ferroviària R3
de Rodalies al seu pas per la Lla-
gosta i Santa Perpètua.

SERVEIS4Un dels grans eixos
que vol impulsar l’Ajuntament de
Santa Perpètua és la cura del
medi ambient i la gestió dels re-
sidus. En aquest sentit, la deixa-
lleria municipal juga un paper
molt important, i per això, durant
els darrers quatre mesos, el re-
cinte s’ha reformat perquè millori
el seu funcionament i perquè
pugui prestar un millor servei.
A l’entrada d’aquest espai, si-

tuat al als carrers del Ripollès i del
Penedès del polígon Can Berna-
des-Subirà, s’ha construit un pe-
tit edifici, on hi ha les oficines de
gestió i espais per al personal, que
els permetrà abandonar el mòdul
prefabricat on eren. A més, s’ha
renovat la senyalització de tot el
recinte i s’han fet petites obres en
alguns dels seus espais.
També s’ha millorat el siste-

ma de desguàs per evitar que s’a-
cumuli aigua en alguns punts
del pati exterior quan plogui,
s’han ampliat els magatzems de
residus especials, reutilitzables i
aparells elèctrics i electrònics,
s’ha millorat el sistema de pre-

venció d’incendis i s’han instal·lat
portes corredores al magatzem de
grans electrodomèstics.
En aquesta línia de millores,

la deixalleria recupera el servei
Reutilitza, que vol reutilitzar ob-
jectes en bon estat de conserva-
ció i funcionament que els veïns
els porten perquè els volen donar
una segona vida.

RECOLLIDA DE RESIDUS
Per altra banda, durant el cap de
setmana una quarantena de vo-

luntaris van impulsar una jorna-
da de recollida de residus a la rie-
ra de Caldes, impulsada per l’Au-
la del Parc en col·laboració amb
l’entitat Residu Zero. L’activitat
formava part de la jornada eu-
ropea Let’s clean Europe!.
El que més es van recollir van

ser tovalloletes, un total de 178
quilos, tot i que també van reti-
rar de l’entorn del riu van ser car-
trons, envasos de plàstic i de vi-
dre, pneumàtics i tota mena de
residus de rebuig.

Una de les novetats són les oficines. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Rentat de cara a la deixalleria
municipal de Santa Perpètua

Les autoritats, després de la reunió. Foto: Ajuntament

La Llagosta | Contra la obesitat infantil
El CAP de la Llagosta ha posat en marxa un cicle formatiu que
donarà eines als seus professionals per lluitar contra l’obesitat
infantil. El material de la formació és de la Fundació Gasol.
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Comarca

POLÍTICA4Els tres partits de l’o-
posició de l’Ajuntament de Vall-
romanes, PSC, Independents i
Gent de Vallromanes, han emès
un comunicat conjunt dema-
nant la dimissió de Carles Ortiz,
regidor no adscrit i tercer tinent
d’alcalde.
El motiu pel qual reclamen el

seu cessament és que Ortiz està
condemnat, amb una sentència
ferma, per una agressió a un me-
nor l’any 2009.

Volen la dimissió
d’un regidor 
de Vallromanes

CONDOL4Dimarts passat es va
conèixer la mort de la comissà-
ria i directora d’art de la Garri-
ga Pilar Forcada, als 72 anys.
Forcada va exposar la seva

obra en centres de reconegut
prestigi com Arts Santa Mònica
de Barcelona, el Patio Herreria-
no de Valladolid i també a Gè-
nova i els Països Baixos.
A les 11 d’aquest matí se ce-

lebrarà la cerimònia de comiat a
la parròquia de Sant Esteve.

La Garriga 
plora la mort 
de Pilar Forcada

IGUALTAT4Canovelles tornarà
a clamar contra la discriminació
del col·lectiu LGTBI. I és que di-
lluns que ve se celebra el  Dia In-
ternacional contra la Discrimi-
nació per Orientació Sexual, Ex-
pressió i Identitat de Gènere, de
manera que el govern municipal
ha animat els veïns a mostrar “el
seu compromís amb la diversi-
tat” amb accions com penjar la
bandera arc-iris al balcó.

Canovelles
tornarà a dir no 
a la LGTBIfòbia

SOLIDARITAT4Les nits de di-
marts i dimecres d’aquesta set-
mana, la façana de l’Ajuntament
de l’Ametlla es va il·luminar de
color blau. D’aquesta manera, el
govern municipal va mostrar el
seu suport a la celebració del Dia
Mundial de la Fibromiàlgia i la
Síndrome de Fatiga Crònica.
Arreu del món, la jornada en

la qual s’alça la veu per fer visi-
bles aquestes malalties se celebra
el 12 de maig.

L’Ametlla se suma
al Dia Mundial 
de la Fibromiàlgia

LES FRANQUESES4Gràcies a la
col·laboració de voluntaris, l’A-
juntament de les Franqueses ha
pogut començar una nova cam-
panya per capturar vespes velu-
tines, una espècie invasora.
Per tercer any consecutiu,

s’estan col·locant trampes a les
zones on es té constància de la
presència d’aquest insecte. En-
guany hi ha 54 trampes noves i
a banda s’han renovat les que ja
existien anys enrere.

Campanya 
de captura de 
vespes velutines

LLIÇÀ D’AMUNT4Nova demos-
tració de solidaritat dels veïns.
Durant el passat cap de setma-
na, l’Ajuntament de Lliçà d’A-
munt, en col·laboració amb el
Rebost Solidari, va fer un recapte
d’aliments que va servir per re-
collir més de 14 tones.
A banda d’aquests aliments

de primera necessitat, també es
van recaptar mascaretes, gel hi-
droalcohòlic i estris per a la llar.

Més de 14 tones
de menjar per al
Rebost Solidari

MEDI AMBIENT4A finals d’es-
tiu, el dia 15 de setembre, co-
mençarà a cobrar-se l’impost
que grava les emissions de diò-
xid de carboni (CO2) dels vehi-
cles. Aquesta nova mesura de la
Generalitat afectarà bona part
dels conductors que viuen al Va-
llès, ja que gairebé la meitat de
vehicles entren en les condicions
que estableix la taxa.
Per exemple, els conductors

de 18.514 dels 38.221 vehicles
que hi ha registrats a Granollers
(un 46,4% del total) hauran de
fer front a aquest tribut, aprovat
el 2017, com una mesura per in-
centivar la reducció d’emis-
sions. Les xifres són gairebé
idèntiques a la zona del Baix Va-

llès. I és que segons les dades
del padró elaborat per l’Agència

Tributària de Catalunya (ATC),
el 47% dels vehicles registrats en
aquesta zona de la comarca
(37.857 dels 79.977) estan en la
mateixa situació.
En el primer any de l’apli-

cació d’aquest nou impost, però,
estaran exempts del pagament
els turismes i les motos que
emetin menys de 120 grams de
diòxid de carboni per cada qui-
lòmetre recorregut i totes les
furgonetes que tinguin emis-

sions inferiors als 160 grams per
quilòmetre recorregut.
Demà acabarà el termini

per consultar l’import que cal-
drà pagar a partir del setem-
bre, en el padró provisional
que hi ha al portal web de
l’ATC. De la mateixa manera,
es podran presentar al·lega-
cions, en cas que hi hagi algu-
na data incorrecta, fins al dia
4 de juny. L’1 de setembre es
publicarà el llistat definitiu.

El tribut començarà a cobrar-se el setembre d’aquest any. Foto: Arxiu

Molts conductors del Vallès
pagaran el nou impost del CO2 

El 39% de les urbanitzacions
de la comarca tenen dèficits
HABITATGE461 urbanitzacions
de la comarca (el 39% de les que
hi ha construïdes) presenten dè-
ficits urbanístics. Aquesta és una
de les conclusions que s’extreuen
del document que va presentar la
setmana passada la Diputació
en col·laboració amb el Consell
Comarcal i que analitza l’estat de
les zones residencials.
Durant la seva intervenció en

la reunió telemàtica per presen-
tar l’estudi, el president del Con-

sell Comarcal, Francesc Colomé,
va assegurar que, malgrat que la
situació ha millorat en els darrers
anys, cal treballar per eliminar les
mancances “que afecten l’equili-
bri territorial i la igualtat d’opor-
tunitats de la ciutadania”.
Colomé també va apuntar

que, sovint, es troben que resol-
dre els dèficits és complicat “per
motius tècnics, econòmics i ju-
rídics que superen les adminis-
tracions locals”.Foto: Google Maps

Salut | Les millors dades Covid des del setembre
Les xifres de la pandèmia continuen millorant setmana rere setmana als
tres hospitals de la comarca. De fet, abans-d’ahir es va comunicar que hi
havia 55 pacients ingressats en total, la millor dada des del setembre.

L’1 de setembre es
publicarà el llistat dels
vehicles i la quantitat
que hauran d’abonar
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Esports

Els nedadors vallesans han estat
protagonistes principals en les
dues medalles que, de moment,
ha guanyat la delegació espa-
nyola de natació artística en el
Campionat d’Europa que està
en marxa a Budapest des de di-
lluns passat.
En la jornada inaugural, Pau

Ribes, del CN les Franqueses, va
penjar-se la medalla de plata en
la final de duet mixt tècnic, fent
parella amb Emma García, del
CN Sabadell. Només la selecció
russa va rebre una millor pun-
tuació dels jutges. “Li dediquem
aquesta medalla a Anna Vega
(la seva entrenadora, que no va
poder viatjar a la capital honga-
resa per problemes de salut a úl-
tima hora)”, va dir Ribes un cop
va baixar del podi.

El segon metall amb partici-
pació vallesana arribaria dos dies
més tard, i seria un bronze, en
aquest cas en la final de la ruti-
na tècnica per equips. Txell Mas,
també del club franquesí, va ser
una de les vuit integrants d’una
selecció capitanejada, de nou,
per Ona Carbonell. Únicament
Rússia i Ucraïna van ser millors
que el combinat espanyol. Qui
també van ser part de la victòria,
tot i que van ser suplents en la ru-

tina, són Abril Conesa, del CN
Granollers i Cecilia Jiménez, del
CN les Franqueses.
Aquesta tarda, a partir de

dos quarts de cinc, Conesa i Ji-
ménez seran titulars en la final
d’equip lliure juntament amb la
resta de l’equip de Mayuko Fuji-
ki. Aquesta serà la darrera ocasió
en la qual Espanya optarà a gua-
nyar metalls, encara que les pro-
ves de natació artística acabaran
demà amb la final de highlight.

Ribes (esquerra) amb la seva medalla del duet mixt tècnic. Foto: RFEN

Ribes, Mas, Conesa i Jiménez,
medallistes vallesans a Hongria
» El Campionat d’Europa està en marxa a Budapest des de dilluns
» Les dues darreres jornades de natació artística seran avui i demà

Hamilton regna de nou 
al Circuit gràcies a l’estratègia

AUTOMOBILISME4El Circuit de
Montmeló segueix sent un lloc on
Lewis Hamiton se sent com a
casa. El pilot de Mercedes va
aconseguir, diumenge passat, la
seva cinquena victòria consecu-
tiva mundial de Formula1 al tra-
çat (sisena si se suma la del 2014)
gràcies a l’estratègia dissenyada
per la seva escuderia.
I és que tot i que va sortir des

de la pole position, Hamilton
veuria com la immensa majoria
de la cursa va estar dominada pel
neerlandès Max Verstappen, de
Red Bull. De fet, el britànic només

va liderar la cursa durant sis vol-
tes, però va acabar superant el seu
contrincant per gairebé 16 segons
gràcies a l’elecció de pneumàtics
tous en la recta final.
Valteri Bottas, company de

box de Hamilton, va completar el
podi, mentre pel que fa a la re-
presentació espanyola Carlos
Sainz acabaria setè i Fernando
Alonso, dissetè.
Un miler de socis del Circuit

van poder gaudir del Gran Premi
d’Espanya. Tots ells tenien la lo-
calitat a la part baixa de la tribu-
na principal del traçat.

Un mal segon quart 
costa la victòria al CB Mollet

L’inici de partit va ser
prometedor, però un
mal segon quart, en el

qual el Club Bàsquet Mollet no-
més va anotar tres punts, va ser
una rèmora per a l’equip ahir al
migdia en la seva estrena a la fase
final de la lliga EBA. Els de Josep
Maria Marsà van acabar per-
dent contra el CB Alginet de Va-
lència (77-58).
En els 10 minuts del segon

parcial, el resultat passaria de ser
11-18 a 31-21. Després de passar
pel vestidor, la situació no can-
viaria gaire a favor del CBM, ja

que el tercer període també seria
favorable als valencians. Gairebé
més amb el cor que amb el cap (i
sense Xavi Assalit, lesionat), l’e-
quip va adjudicar-se l’últim quart
per rebaixar la distància per sota
dels 20 punts. 
L’equip jugarà avui el segon

partit d’aquesta fase contra el
Quintanar de Conca (a la una del
migdia), que ahir va derrotar
l’Arrasate de Guipúscoa (72-58),
obligat a guanyar per no quedar
despenjat, i tancarà la competi-
ció a Salou demà a la mateixa
hora contra el conjunt basc.

Putellas juga diumenge 
la segona final de Champions
FUTBOL4Serà diumenge el dia?
Alexia Putellas i el Barça jugaran,
demà passat a les nou de la nit, la
segona final de Champions de la
història del club. L’equip que
entrena Lluís Cortés es veurà les
cares contra el Chelsea en una fi-
nal inèdita que es jugarà a l’esta-
di Gamla Ullevi de Göteborg.
De fet, el Barça és l’únic equip

que té experiència en un partit
d’aquesta exigència, si bé no és un
record agradable, ja que en la seva

estrena en una final, fa dos anys
(el 18 de maig de 2019), les bar-
celonistes van perdre contra l’O-
lympique de Lió (4-1).
Els dos equips, a més, arriben

a la final de Suècia amb l’eufòria
d’haver-se proclamat campions
de les seves respectives lligues.
Les barcelonistes han guanyat els
27 partits que han jugat ara,
mentre que les londinenques
han hagut de suar més per supe-
rar el Manchester City.

La celebració de l’heptacampió anglès. Foto: Roger Sala

Foto: Twitter (@alexiaputellas)

Granollers | Fi del vot de censura contra la junta del CNG
La Junta Directiva del CN Granollers, reunida el vespre del dijous de la setmana
passada, va acordar la finalització del vot de censura impulsat pels socis Toni Gili i
Gustavo Brun perquè aquests no havien aconseguit les signatures necessàries.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL
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Pocs mesos abans que es proclami la Se-
gona República, Barcelona plora la seva
artista més estimada i aclamada: Palmi-
ra Picard, l’Emperadriu del Paral·lel. Men-
tre la gran avinguda de l’oci barceloní
està de dol, l’efervescència nocturna ha
convocat al bar La Tranquil·litat tot d’ar-
tistes que beuran a la seva salut. 

Al Teatre Nacional de Catalunya.

Teatre

L’Emperadriu del Paral·lel
Lluïsa Cunillé

La cantautora Zahara es torna a obrir en
canal amb el seu nou àlbum, PUTA, que
inclou, de fet, el seu tema més personal,
Merichane. Aquesta paraula, merichane,
era l’insult que li dedicaven de petita a
l’escola i que aviat va descobrir que sig-
nificava puta. L’artista ha decidit fer-se se-
ves les paraules que van destrossar-li la
infància i crear un disc reivindicatiu.

Música

En Connor (Finn Little), un adolescent
que presencia un assassinat, és perse-
guit per dos assassins bessons a través
de la salvatge Montana. Tot i que
compta amb la Hannah (Angelina Jo-
lie), una experta de la supervivència, per
evitar que el trobin, un incendi proper
aviat amenaçarà amb posar fi a la vida
de tots els implicats.

Pelis i sèries

Aquellos que desean mi muerte
Taylor Sheridan

PUTA
Zahara

La guerra infinita
El MNAC acull ‘La guerra infinita’, una exposició que desco-

breix les diferents facetes de l’obra del fotògraf Antoni
Campañà  (Arbúcies, 1906 - Sant Cugat del Vallès, 1989),

posant el focus en les fotografies que va realitzar durant la
Guerra Civil espanyola, que la família va trobar fortuïta-

ment l’any 2018. Aquest conjunt d’imatges, de gran quali-
tat artística i rellevància històrica, van ser amagades en

una capsa pel propi artista, on van romandre durant més
de setanta anys. Aquesta capsa, amb centenars d’imatges

inèdites, és ara coneguda com “la capsa vermella”.

C A R L E S  F R A N C I N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un presentador estrella de la ràdio
Presenta ‘La Ventana’ de la Cadena Ser des del 2012

Famosos

Superar el coronavirus
I tornar a la ràdio després de 47 dies amb un emotiu discurs

Pèls de punta
Molta gent s’ha emocionat i recomana escoltar-lo

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Llegir el príncep dels poetes catalans
sempre és bona idea. Per això, Edicions
62 torna a editar aquest recull de vint-i-
quatre contes de Josep Carner amb
motiu del cinquantè aniversari de la
seva mort. Per establir el text d’aquesta
nova edició, Marcel Ortín ha comparat
les diverses versions de cada conte i ha
restituït certs passatges fins ara omesos.

Llibres

La creació d’Eva i altres contes
Josep Carner
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Després de 47 dies allunyat de la ràdio
per les complicacions del coronavirus,

Carles Francino (Barcelona, 1958) va tor-
nar a la Cadena Ser el 10 de maig. Emo-

cionat, es va posar davant dels micròfons
del seu programa, La Ventana, i va pro-

nunciar un emotiu editorial en què la
veu se li va trencar més d’una vegada. El

vídeo del moment ha corregut com la
pólvora per les xarxes socials, on molts
usuaris han recomanat escoltar les pa-
raules de Francino. A més d’explicar la

seva situació personal –va estar ingressat
en estat greu, va perdre un familiar per
Covid-19 i en té un altre recuperant-se

lentament–, va lamentar les imatges de
gent celebrant la fi del toc de queda i va

posar en valor la feina dels sanitaris.

|Baldurs Gate
El videojoc d’acció Baldurs Gate: Dark Alliance torna vint anys després

amb una remasterització. Disponible per a PS4, Switch i Xbox One.Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MÚSICA

Intenteu reduir el nombre d’aparells sonors que funcionen 
alhora i abaixeu-ne el volum sempre que sigui possible

PROTECCIÓ

REDUCCIÓ

OTORRINOLARINGÒLEG

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

i SALUT

El 30% de la població de la Unió Europea està exposada a
un nivell de soroll causat pel trànsit superior a 55 decibels
durant la nit, segons l’Organització Mundial de la Salut. En

la mateixa línia, l’Agència Europea del Medi Ambient exposa
que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que
poden produir molèsties i efectes negatius per a la salut. 

Aquestes són les dades que recull el Departament de Salut
de la Generalitat per alertar sobre una qüestió que posa en risc
la salut auditiva de la població. Des del Canal Salut ofereixen al-
guns consells per evitar l’exposició a soroll excessiu tant a casa
com a fora. Per exemple, a l’hora d’escoltar música, diuen que
els reproductors no s’han de fer servir més d’una hora al dia i el
volum ha d’estar, com a molt, al 60% del màxim possible. Si uti-
litzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre “mesures de pro-
tecció auditiva, com ara l’ús de taps i d’auriculars per a les ore-
lles que esmorteeixen el soroll ambiental”. A més, Salut aconse-
lla visitar l’otorrinolaringòleg per a controls periòdics d’audició
si teniu un risc afegit, com ara factors genètics o un lloc de tre-
ball que comporta l’exposició continuada a un soroll excessiu.

Cuidar la salut auditiva

Salut recomana no fer servir reproductors de música més 
d’una hora al dia i que el volum no superi el 60% del màxim possible

Les claus

Si utilitzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre mesures 
de protecció auditiva com l’ús de taps o auriculars

Cal anar-hi periòdicament en cas de tenir un
risc afegit, com una feina en entorn sorollós
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