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Quan una persona amb disca-
pacitat intel·lectual envelleix i
perd les facultats que el fan útil
per una empresa, es queda de-
semparat, sense feina, eines ni
recursos per tenir una vida au-
tònoma i independent. Cap ins-
titució els assegura una ajuda que
els permeti tirar endavant. Es
troben sols, sense els seus pares,
que aleshores ja han mort, i sen-
se possibilitat de tenir una vida
com la resta. Una realitat que so-
vint queda amagada i que ha pro-
vocat la unió de nou entitats del
Vallès Oriental que treballen
amb aquest col·lectiu per de-
manar a la Generalitat més as-
sistència per a aquestes persones.
Per entendre aquesta proble-
màtica, però, cal conèixer com és
la inclusió laboral d’aquesta gent.

DESPRÉS DE L’ESCOLA, QUÈ?
Un cop les persones amb disca-
pacitat intel·lectual acaben l’e-
tapa d’escolarització, els resulta
complicat accedir a la vida labo-
ral. Per aconseguir una feina re-
munerada han de, o bé adherir-
se a una empresa amb places
molt concretes i limitades per a
aquest col·lectiu, o entrar en un
centre especial de feina. Aquests
són espais creats per l’adminis-
tració pública, per entitats o
companyies que compten amb
un mínim d’un 70% de discapa-
citats en la seva plantilla, als
quals asseguren un treball esta-
ble i la seva integració al món la-
boral. Però entrar-hi no és pas fà-
cil, perquè hi ha poca oferta i
molta demanda.

Una altra opció, per a les
persones que es queden fora, és
demanar plaça a un centre ocu-
pacional. Aquests són equipa-

ments que capaciten els adults
amb discapacitats d’aquest tipus
per treballar. Es fa a través de ta-
llers, activitats i programes que
milloren la seva autonomia. Uns
centres on acaba anant a parar
gran part del col·lectiu, però on
no se’ls assegura la seva inclusió
al mercat laboral perquè no co-
bren ni fan cap feina específica.

NECESSITATS SENSE RESPOSTA 
Davant d’aquest problema per
trobar sortides laborals ade-
quades a les necessitats del
col·lectiu, a entitats com la Fun-
dació Vallès Oriental per a Dis-
minuïts Psíquics, fa temps que
detecten que “abordar aquesta
qüestió individualment és molt
complicat”, diu el director ge-
neral, Rafel Arderiu. “Per això
hem unit esforços, perquè cal
pressionar tots junts per tal que
la política de la Generalitat tin-

gui més en compte la vida d’a-
questa gent”, afegeix. 

Així doncs, les nou entitats
han decidit treballar conjunta-
ment per “detallar quin és el
marc de sortides laborals per a
aquestes persones i, després,
demanar els recursos que falten”,
afirma Carme Gràcia, del centre
educacional Montserrat Mon-
tero, a Granollers. 

PER UNA VIDA MÉS AUTÒNOMA
Normalment, quan una persona
troba feina, s’independitza. Però,
què passa amb les persones amb
discapacitat intel·lectual? “Tenen
el mateix dret i han de tenir les
mateixes possibilitats per fer-
ho”, diu Daniel Angulo, director
del centre ocupacional el Tren-
cadís, a Montmeló, i de la co-
operativa Grupdem. “Sempre
associem que quan aquestes per-
sones marxen de casa és perquè

els seus pares han mort, no per-
què es vulguin emancipar i in-
dependitzar com qualsevol altre”,
afegeix.”Però cal entendre que és
un procés natural i, com a qual-
sevol adult, se li ha de donar les
eines i les ajudes necessàries
per fer-ho”, insisteix Angulo.

I què passa si una persona
s’independitza i, en fer-se gran,
perd la feina? Són, precisa-
ment, les entitats qui han de
buscar-los una solució. “Hem de
fer equilibris per ajudar els
adults que, obligats a abandonar
la seva feina, es veuen desem-
parats. Però és un procés lent i
feixuc del qual s’hauria d’en-
carregar la Generalitat”, expli-
ca Arderiu. Això, sense tenir
en compte la falta de possibili-
tats d’emancipació per a tots
aquells discapacitats que no te-
nen la sort de treballar i es que-
den als centres ocupacionals. 

AJUDA INSTITUCIONAL
Davant de tot això, les entitats
han presentat aquest problema
al Consell Comarcal del Vallès
Oriental i al Consell d’Alcaldes.
“Són ells qui tenen el cens i qui
ens poden oferir un recompte de
les persones discapacitades per
planificar els recursos que el
territori necessita”, diu Angulo. 

El següent pas serà portar-ho
a la Generalitat, però, per ara,
aquest moment es veu lluny.
“Encara no tenim un calendari fi-
xat perquè abans hem de fer un
estudi de quanta gent necessita
suport i després haurem de pro-
posar com ajudar-los amb els re-
cursos que tenim, i veure quins
necessitarem”, afegeix Angulo. 

Mentrestant, gran part del
col·lectiu de discapacitats in-
tel·lectuals segueix vivint sense
feina i sense possibilitats per
ser més autònoms. 

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

“Sense feina ni possibilitats” 
» Nou entitats del Vallès Oriental s’han unit per demanar més ajudes per als discapacitats intel·lectuals
» La gent d’aquest col·lectiu, quan es fa gran, ha d’abandonar la seva feina i es queda desemparada

Discapacitats intel·lectuals treballant en un centre especial de feina, on els ofereixen un contracte laboral i un sou. Foto: ACN / Ampans
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NLes millors
perles

Tenir 20 fills en un any és possible? Només si els compres. Ésel que ha fet una parella de milionaris que ha pagat uns
9.000 euros per cada nadó. Ara gasten uns 5.000 euros
setmanals en la cura dels nens i tenen 16 mainaderes.

Entitats ecologistes alerten que les platges de Cadaqués
s’estan quedant sense còdols. El motiu? La gent se’ls

emporta a casa, tal com han explicat des de Naturalistes
de Cadaqués a TV3. Quin mal que ha fet el postureig.

Que els gossos són part de la família ho sap tothom que ha
tingut gos. Ho demostra un vídeo viral on es veu una noia

de 17 anys enfrontant-se a una ossa que s’havia colat al pati de
casa seva i estava a punt d’atacar els seus gossos.

Robots sexuals que podrien assassinar els seus
propietaris. Sembla una distopia, però l’expert en

ciberseguretat Nick Patterson ha alertat, en una entrevista
amb el Daily Star, que és una possibilitat. 

LA FOTOMaria Belmez / ACN

La lupa

Una altra vegada, el 29 de maig, les marees
de pensionistes i jubilades, acompanyades
per altres organitzacions i moviments so-
cials, van ocupar els carrers de més de cin-

quanta ciutats i pobles de tot l’Estat.
A Barcelona, tal com estava previst, milers de per-

sones es van manifestar en defensa del sistema pú-
blic de pensions i la millora dels serveis públics. A
les 10.30 hores, centenars de persones procedents
de diferents ciutats i pobles propers es concentraven
a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d’on, poc
després, s’iniciava una marxa en direcció a la Dele-
gació del Govern.

El mateix passava a la majoria de les grans ciu-
tats i pobles de tota Espanya, cosa que posa de ma-
nifest la voluntat i el compromís dels pensionistes
i de les classes treballadores de continuar lluitant con-
tra totes aquelles mesures regressives que intentin
retallar drets i serveis essencials o qüestionar la via-
bilitat i la sostenibilitat de les pensions públiques.

Amb crits a favor de les pensions i els serveis pú-
blics, centenars de manifestants van mostrar el re-
buig a la reforma anunciada pel ministre de Segu-
retat Social, José Luis Escrivá, del qual també van
demanar la dimissió.

Aquest ministre, amb les mesures anunciades,
només vol ensorrar-nos encara més. Amb el fals re-
lat que la Seguretat Social està en fallida, el que en
realitat volen els que ho difonen és posar en mar-
xa la privatització d’un sistema públic que no no-
més és solidari entre generacions, sinó també sos-
tenible, com s’ha demostrat, una i mil vegades, per
part de diferents organismes de la mateixa admi-
nistració pública.

Les marees som coneixedores que des de la
Unió Europea intenten imposar unes directives, com
els Plans Paneuropeus de Pensions (PPEP), que el

que en realitat volen és convertir el nostre dret a una
pensió digna en un negoci a favor de la banca espe-
culativa i dels poders financers.

Per justificar aquestes mesures, ens expliquen que
l’actual sistema de pensions és insostenible i, al ma-
teix temps, sostrauen del fons de pensions milers
d’euros per destinar-los a altres finalitats no pròpies
de la Seguretat Social, i també redueixen els seus in-
gressos baixant les cotitzacions i augmentant els be-
neficis de les empreses.

Per això, les marees pensionistes exigim al Con-
grés el mateix que han fet representants d’organit-

zacions polítiques, ajuntaments i altres adminis-
tracions: que es posi en marxa immediatament
una auditoria als comptes de la Seguretat Social que
esbrini quins n’han sigut els ingressos i les despeses
des de la seva constitució, l’any 1963.

Les conseqüències de la privatització de serveis
essencials –com la sanitat, les residències i altres–
ens demostra la ineficàcia a l’hora d’abordar qual-
sevol tipus de problema seriós, com es va posar de
manifest durant els primers mesos de la pandèmia.
També hi ha exemples en diferents països que de-
mostren com la privatització de les pensions ha por-
tat a la misèria milers de pensionistes.

Des de la Marea Pensionista, continuarem re-
collint signatures per exigir l’auditoria als comp-
tes de la Seguretat Social i explicant al veïnat que
les pensions públiques són l’única garantia que te-

nen les classes treballadores per poder viure amb
dignitat arribat el moment de la merescuda jubi-
lació. Sense oblidar que, gràcies a les ajudes de les
persones jubilades, són milers les famílies que so-
breviuen a la crisi social i econòmica generada per
la pandèmia.

Les persones pensionistes i jubilades tenim clar
que ningú ens ha de regalar res, ja que les nostres
pensions són salaris diferits i no volem ni permetrem
que ens els robin. També tenim clar que serveis pú-
blics com l’educació, la sanitat, la dependència i al-
tres prestacions són els pilars fonamentals de l’es-
tat del benestar pel qual tant vam lluitar moltes de
les mateixes persones que ara defensem, al carrer i
a les institucions, els nostres drets per poder viure
amb dignitat.

Aquestes manifestacions, com les concentra-
cions que continuarem mantenint tots els dijous a
moltes ciutats, no són el punt final, sinó un punt i se-
guit. De fet, ja estem treballant per organitzar, el prò-
xim 16 d’octubre, des de cada racó del país, una mar-
xa a Madrid en defensa del sistema públic de pen-
sions i contra les privatitzacions de les cotitzacions
socials, de la sanitat i de les residències de gent gran.

Després del que ha passat amb la sanitat, les re-
sidències i altres serveis bàsics, és inacceptable que
es continuï apostant per deixar en mans d’especu-
ladors i depredadors financers serveis essencials per
a la població treballadora.

Ara bé, hem de tenir present que aquests pro-
blemes no només afecten els pensionistes i els ju-
bilats; tot el contrari: són, sobretot, un problema per
a joves i treballadors en actiu.

Per això fem una crida a tota la ciutadania per-
què s’uneixi i participi en les nostres concentracions
setmanals a les places dels ajuntaments, per garan-
tir i preservar els nostres drets.

Volen posar en marxa la
privatització d’un sistema públic

que és solidari i sostenible 

per Pedro Jesús Fernández

Seguim lluitant
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Adjudicades les obres per construir 
el nou CAP de la Llagosta1

2
S’acaba el serial: Sánchez deixa 
de ser regidora a Sant Fost

De manters perseguits per la 
policia a fer xerrades en escoles

La contaminació, un problema 
a les escoles de la Ronda Sud

Brutícia i incivisme a Ca l’Estrada 
de Mollet pels ‘botellons’

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@marsigol: Tinc una cardiopatia congè-
nita i m’han operat dos cops a cor obert,
però els jugadors de la selecció passen
per davant meu per vacunar-se.

@MelciorComes: Si això del ‘govern al-
ternatiu’ ho fessin els indepes després
d’haver perdut les eleccions, hi hauria
querelles i acusacions de colpisme.

#GovernAlternatiu?

@tv3cat: Oriol Junqueras veu els indults
com un gest que alleuja el conflicte i
aposta, un cop més, per la via del diàleg
amb l’Estat.

#JunquerasAvalaL’Indult #VacunarFutbolistes

Els semàfors

La temporada 2020-21 
s’ha acabat per al conjunt de 
la Llagosta: el 6-0 encaixat a la
pista del Joventut d’Elx deixa 
les de Javier Ruiz sense opcions
de seguir lluitant per l’ascens. 
La sensació, però, és que 
el projecte segueix creixent.

pàgina 20CD la Concòrdia

El servei de neteja ‘Fem
dissabte’, que complementa el
setmanal, no es fa per igual a
tots els barris de Mollet, segons
denuncien els veïns. Un fet que
ha despertat les queixes veïnals,
ja que sembla que el servei 

pot ser millorable.
pàgina 10Aj. Mollet

Més d’una trentena d’entitats i
associacions ciutadanes s’han
unit per crear la plataforma 
SOS Vallès amb l’objectiu de
coordinar-se en la lluita per
conservar i preservar els espais
naturals locals amenaçats 
al Vallès Oriental i Occidental.

pàgina 18SOS Vallès

Safata d’entrada

L’any 1998, quan vaig ar-ribar com a mestra a
l’escola Lluís Piquer, el

centre començava el desdobla-
ment de la segona línia. Després
de 23 anys, l’atzar ha fet que
torni a viure un altre repte: la
construcció del nou institut es-
cola de Parets del Vallès. 

I quan dic construcció no
només em refereixo a patir, altra
vegada, unes obres. Perquè, per
estrany que sembli, aquesta és la
part més senzilla. La feina més
important és i serà la d’integrar
dos centres educatius: l’institut
de secundària La Sínia –ubicat
en aules prefabricades a Can
Fradera des de fa més de 9
anys– i l’escola d’infantil i pri-
mària Lluís Piquer, que s’hauran
de fusionar en un de sol. 

De moment, els equips di-
rectius dels dos centres han en-
tomat la iniciativa i ja s’han po-

L’institut escola, un projecte col·lectiu
per Montserrat Folguera (Ara Parets ERC)

sat a treballar. Per començar,
han creat una comissió que
pretén portar a terme la tran-
sició de la manera menys trau-
màtica possible.

L’esforç de la comissió hau-
ria d’anar acompanyat de l’o-
feriment, per part de l’Ajunta-
ment de Parets, de poder par-
ticipar en la redacció del pro-
jecte d’execució del nou equi-
pament. Em consta que hi ha
hagut una trobada dels equips
directius amb tècnics munici-
pals i que s’han escoltat les se-
ves propostes. Esperem que en
el moment de la redacció del
projecte, aquestes quedin re-
collides. 

Els regidors del grup mu-
nicipal d’Ara Parets Esquerra
Republicana tampoc volem
quedar al marge d’aquest pro-
jecte de poble. Va ser durant els
19 mesos del Govern Plural
que l’alcalde Jordi Seguer va li-
derar-lo. 

Nosaltres vam creure en el
nou institut escola, i no no-
més com un equipament es-
colar: el vam plantejar com un
espai de trobada per a les en-
titats culturals i esportives.
Esperem que el nou govern
aprofiti l’oportunitat de dei-
xar-nos participar aportant
propostes abans que els tèc-
nics es posin a treballar.
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El cas d’espionatge polític 
a Torrent arriba a la Porxada

LLIBRE4L’expresident del Par-
lament, Roger Torrent, va ser víc-
tima d’un ciberespionatge l’any
passat. Pegasus és el nom del pro-
grama a través del qual se  l’es-
piava, però també és el títol del lli-
bre en què ho explica, i que va
presentar dimarts a la Porxada.

“Aquest programa va entrar al
meu mòbil a través d’un error de
seguretat de WhatsApp i no no-
més espiava les converses, sinó
que podia activar la càmera i el mi-
cro per gravar-ho tot”, deia Tor-
rent, ara conseller d’Empresa i
Treball. Tot i que el  programa s’u-

tilitza en casos molt concrets, hi ha
qui el fa servir per fer espionatge
polític i, en aquell moment, “l’ú-
nic interessat en espiar-me era el
govern espanyol”, afegia. Però
no ho ha pogut demostrar.

Al llibre, Torrent presenta
totes les preguntes que han que-
dat sense respondre i reflexiona
sobre què ha suposat tot això per
a la seva intimitat. “Aquest és un
acte més contra l’independen-
tisme”, deia, lamentant que tot i
ser el primer cas de ciberespio-
natge d’Europa, ningú està fent
res al respecte. 

La Mútua vol fer pisos
assistits per a gent gran

SOCIETAT4La Mútua de Gra-
nollers vol comprar l’edifici del
Montepio de Conductors, al car-
rer Verge de Núria, per constru-
ir pisos assistits per a gent gran.
Una proposta que es votarà en
l’assemblea de socis del 17 de
juny i que permetria aprofundir
i millorar la tasca de la Mútua
amb aquest col·lectiu. 

“La pandèmia ens ha obligat
a replantejar-nos com i on viu la
nostra gent gran”, diu Jaume Ba-
ges, president de la Mútua de
Granollers. “No volem que vis-
quin com a casa, sinó a casa, però

amb uns serveis i atenció cen-
trada en ells”, afegeix. 

La idea és crear habitatges al
centre de la ciutat que permetin
dotar d’autonomia i indepen-
dència als residents i que aquests,
a la vegada, tinguin a la seva dis-
posició l’ajuda dels professio-
nals que necessitin. Però per fer
realitat aquesta proposta i cons-
truir els 29 apartaments que
s’han marcat com a objectiu, la
Mútua haurà d’ampliar l’edifici. 

“Ara tenim el lloc, els diners
i les ganes”, diu Bages. Però cal-
drà veure què diuen els socis. 

Tres entitats de comerciants
acorden treballar en equip

COMERÇ4El comerç del centre
de la ciutat torna a unir forces
després que les entitats Gran
Centre i Comerç de Dalt es fu-
sionessin fa unes setmanes. Ara,
les associacions de comerciants
Del Rec al Roc, Més que comerç
i Som Porxada han arribat a un
acord per col·laborar i potenciar
el teixit comercial del nucli urbà.
I és que, juntes, sumen un cen-
tenar de comerços i serveis. 

A partir d’ara, les tres treba-

llaran per uns mateixos objecti-
us, però mantenint l’essència de
cadascuna de les associacions.
Donar suport directe als comer-
ços i potenciar la seva presència
i espai a la ciutat, seran les seves
línies principals de treball.

La primera acció conjunta
serà el dissabte 19 de juny. Una
iniciativa que traurà les botigu-
es al carrer, repartides en una
quarantena de carpes a diversos
punts del centre de Granollers.  

Roger Torrent en la presentació del seu llibre, ‘Pegasus’. Foto: ERC

Les entitats uneixen forces. Foto cedida

Política | Jordi Terrades, ‘conseller alternatiu’ d’Illa
El regidor i diputat granollerí del PSC serà el ‘conseller’ d’Infraestructures,
Territori i Habitatge en el govern a l’ombra de Salvador Illa. Una iniciativa

per fiscalitzar la política del Govern i presentar propostes pròpies.

POLÍTICA4El mandat del PSC a
Granollers ha arribat a l’equador.
Un govern que, sense dubte, ha
estat marcat per la pandèmia.

Amb motiu d’aquests dos pri-
mers anys, alguns partits polítics
de l’oposició han fet el seu balanç.
“Ens hem trobat el PSC de sem-
pre”, diu Núria Maynou d’ERC,
que lamenta “una gestió grisa de
la pandèmia amb una actitud
d’anar fent”. Per això, des del par-
tit demanen “polítiques més am-
bicioses i adequades”.

D’altra banda, des de Junts
per Granollers pensen que “és un
mig mandat molt difícil d’avalu-
ar perquè no hi ha hagut ni vuit
mesos en què hagin pogut des-
envolupar el programa de govern
amb normalitat, però valorem
positivament que ens hem entès
en temes tan importants com el
dels pressupostos”, diu Àlex Sas-
tre, portaveu del partit.

Mentrestant, la ciutadania
mostra opinions diverses. D’una

banda, des de la Federació d’As-
sociacions de Veïns pensen que
“van per bon camí” i diuen que els
tenen en compte en molts as-
pectes, però des de l’Assemblea
Jove creuen que “hi ha moltes co-
ses que podrien millorar, sobre-
tot en el nostre col·lectiu”. 

L’Ajuntament, per la seva

banda, fa una valoració positiva
i el regidor Jordi Terrades diu que
“en general, hem complert amb
els objectius marcats fins ara, re-
orientant certes coses a causa de
la Covid-19 i amb algunes difi-
cultats”. Però, en definitiva, des
del consistori es mostren satisfets
d’aquest govern en pandèmia.

Sala de plens el juny del 2019, quan Mayoral va ser reelegit. Foto: Ajuntament

El mandat de Mayoral arriba a
l’equador entre crítiques i elogis
» L’oposició, els ciutadans i l’Ajuntament valoren els primers dos anys
» Tots coincideixen que la gestió de la Covid-19 ha marcat el govern
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Rehabilitat el pas a nivell 
a l’estació de Mollet-Sant Fost

ACCESSIBILITAT4Fa temps que
les persones amb mobilitat re-
duïda que volen agafar el tren en
sentit nord a l’estació de Mollet-
Sant Fost, no poden fer-ho. Han
d’anar a Montmeló i pujar-hi
allà perquè, a Mollet, l’únic pas
a nivell que hi ha es va inhabi-
litar arran de la mort d’un noi
que el creuava. 

Però ara, després de molt de
temps reclamant una solució per
a aquestes persones, la Platafor-
ma per la Salut Pública del Baix
Vallès ha aconseguit que es tor-
ni a habilitar. A més, “hi haurà

una persona de seguretat vigilant
la zona i els trens circularan més
lent en passar”, diu Antonio Ló-
pez, de la Plataforma. “Una so-
lució poc segura, però temporal”,
perquè, segons López, Renfe va
presentar a l’Ajuntament un pro-
jecte per construir un ascensor ja
fa temps. “Però aquest projecte
s’ha alentit perquè l’empresa a qui
es van adjudicar les obres, just
abans de la pandèmia, les va re-
butjar”, afegeix. Des d’alesho-
res, no s’ha tornat a parlar d’una
nova adjudicació perquè “és un
procés lent”, diuen al consistori.

El  ‘Fem dissabte’ no arriba a
tots els barris, diuen els veïns
NETEJA4El ‘Fem dissabte’ és un
servei complementari a la neteja
setmanal que actua més a fons i de
manera més intensiva en una
zona concreta del municipi. Però
no es fa de la mateixa manera a
tots els barris, segons denuncia la
plataforma Mollet Opina. 

L’entitat ha fet públiques da-
des on s’observa que en els darrers
vuit mesos en barris com el de la
Plana Lledó o el de l’estació del
Nord la neteja s’ha fet sis cops,
mentre que en altres com el de la
Riera Seca o el de la Casilla, no s’ha
fet cap vegada. “Hi ha barris que,

tot i que necessiten aquesta nete-
ja, no se’ls hi fa”, diu Núria Flores,
portaveu de la plataforma. 

Des de l’Ajuntament defensen
que “els criteris per definir les ro-
tacions del ‘Fem dissabte’ depe-
nen de l’eficiència i la necessitat
a cada zona” i recorden que han
augmentat el servei de neteja
diària a tot el municipi. Però els
veïns pensen que no és suficient.
“El barri està brut i, si posen
aquest servei extra, que ho facin
per a tots”, afirma Lidia Ibarra,
presidenta de l’Associació de Ve-
ïns de la Riera Seca.

Estació de Mollet-Sant Fost. Foto: Plataforma per la Sanitat Pública

En Julián, treballador de Ramcon,
va morir el febrer mentre neteja-
va els vidres de l’edifici de la bri-
gada municipal. Gairebé quatre
mesos després dels fets, una tre-
balladora de Ramcon, empresa
subcontractada per l’Ajuntament
per a la neteja d’instal·lacions, fa
públic el seu malestar amb la
companyia. “Ens sancionen per
ximpleries, ens obren expedients
disciplinaris, suspensions de sou
i feina i, fins i tot, acomiaden
gent”, explica la treballadora, que
demana que se li respecti l’anoni-
mat. “Ens tenen atemorits i estan
esperant la mínima cosa per anar
contra  nosaltres”, afegeix. 

Des de Ramcon, per la seva
banda, asseguren que les acusa-
cions són falses. “Volen genera-
litzar que els coaccionem i els
atemorim, però no és cert”, diu la
directora de l’empresa, Imma Gó-
mez. Ella mateixa reconeix que
s’està amonestant alguns em-
pleats, però diu que “són casos
comptats i la majoria són només
avisos per conductes que no poden
fer, com accedir a espais inhabi-
litats, fer servir el mòbil, incomplir
l’horari laboral o faltar al respec-
te i amenaçar companys”. De fet,
la directora afirma que en Julián
va morir “per una negligència
seva, perquè estava amb el mòbil
i en una zona on no podia estar”. 

Des de fa un any els operaris
de neteja de l’Ajuntament són de
l’empresa Ramcon, però abans ells
mateixos formaven part d’Exper-
tus, l’anterior empresa subcon-

tractada pel consistori. “Amb
aquella companyia tot valia i ara
els molesta que vinguem a posar
ordre”, diu la directora. Però
aquest ordre “no es tradueix ni en
suspensions de sou i feina ni en
acomiadaments”, assegura. “No-
més vam fer fora una treballado-
ra per deixar entrar una televisió
a gravar en una escola privada,
sense permís de ningú”, detalla
Gómez. Una decisió que l’operà-

ria va recórrer “però un jutge li va
treure la raó”, afegeix. “El proble-
ma és que aquestes coses abans es-
taven normalitzades”.

Mentrestant, la treballadora
consultada per aquest mitjà ex-
plica que des del comitè d’empresa
s’està denunciant Ramcon per
aquestes sancions. Però Gómez as-
segura que qui hauria de denun-
ciar és ella. “Em pinten la porta de
casa, m’amenacen a mi i a les me-

ves filles i em diuen que soc una
assassina. Tinc querelles criminals
preparades”, adverteix. “Però jo
dormo molt tranquil·la perquè, tot
i que els Mossos ens estan inves-
tigant, sé que ningú va obligar en
Julián a pujar allà”, insisteix.

Des de l’Ajuntament, per la
seva banda, diuen que “es tracta
d’un tema laboral entre els treba-
lladors i l’empresa”, però afegeixen
que estaran atents “a les informa-
cions oficials i al desenvolupament
dels fets per actuar en conseqüèn-
cia”. També desmenteixen la in-
formació que apuntava la treballa-
dora de Ramcon, que deia que el
consistori els renovaria la licitació.
“Obrirem el concurs a tothom”, ex-
pliquen des de l’Ajuntament.

Per últim, Gómez diu que la
majoria de treballadors i la CGT es-
tan en desacord amb les accions le-
gals que volen presentar els tre-
balladors afectats per les san-
cions, mentre que la treballadora
parla d’un 90% d’afectats entre els
gairebé 100 treballadors que té
l’empresa. Paral·lelament, la in-
vestigació policial segueix sense
novetats en un accident “que ha
motivat els treballadors a anar con-
tra l’empresa”, conclou la directora. 

Porta de Ramcon, el desembre, en una vaga contra les sancions. Foto: CGT

Olga García
MOLLET

Creix la tensió a Ramcon mesos
després de la mort d’un empleat
» El comitè d’empresa parla de represàlies cap als treballadors

» La directora ho nega i denuncia amenaces que portarà als jutjats 

La directora de Ramcon
diu que el treballador
va morir “per una
negligència seva”

Habitatge | Nous pisos tutelats per a discapacitats
Ja estan enllestits els habitatges tutelats de la Fundació Alb-Bosc, al

terreny municipal del carrer Cristòfor Colom. Dimecres l’alcalde va visitar
l’edifici, que té 24 habitacions i espais comuns per a disminuïts psíquics.
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Queixes veïnals per la mort
d’ocells en la neteja del bosc

NATURA4En aquesta època de
l’any són habituals les feines de
poda i sega als boscos, parcs i jar-
dins. A Parets, s’han fet a la ver-
neda de Ca l’Isidre Coix, un es-
pai on habiten diverses espè-
cies d’animals. En concret, ocells
com el faisà, que ara està en pe-
ríode de nidificació. 

Però alguns d’aquests ocells
i les seves cries estan morint a
causa de les feines de manteni-
ment i neteja dels arbres. Un fet
que ha despertat les queixes
dels veïns, que troben morts
aquests animals. “Estan fent

una escabetxina”, diu Xavier
Pagès, veí de Parets. “El govern
no té cap empatia amb l’ecolo-
gisme i no respon ni per les
morts de peixos al Tenes, ni per
les dels faisans”, afegeix Josep
Maria Olmos, un altre veí. 

Per això, Ara Parets ERC
ha demanat parar els treballs de
neteja del bosc i buscar solu-
cions per “protegir la natura i
apostar per la consciència eco-
lògica”. Però des de l’Ajunta-
ment confirmen que aquests
treballs han acabat i “s’han fet
amb la màxima cura”. 

MEDI AMBIENT4La contamina-
ció segueix sent un problema a
molts municipis de l’àrea metro-
politana de Barcelona, i Parets hi
està doblement exposada. D’una
banda,  perquè té un important
nombre d’indústries i, de l’altra,
perquè està a tocar de la C-17. Dos
factors que fan que el poble pugui
patir episodis de contaminació. 

Per aquest motiu, la Diputació
de Barcelona ha posat una estació
de mesura de la contaminació
atmosfèrica, que estarà a Parets
durant 60 dies. De fet, dilluns ja
es va instal·lar al carrer Prat de la
Riba, al costat de l’Escola  Bressol
Municipal El Gargot, des d’on es
mesuraran diversos paràmetres
que determinen la qualitat de l’a-
ire. “Sabem que l’exposició crònica
a contaminants pot ser perjudicial
per a la salut i que la millora de l’a-
ire redueix la mortalitat”, infor-
men des del consistori.

“Però això no s’aconsegueix
amb una estació mòbil que només
funciona dos mesos”, diu la regi-
dora de Medi Ambient, Rosa
Martí, que en demana a la Gene-

ralitat una de fixa. “Aquesta esta-
ció està pensada per a pobles més
petits que el nostre i, com que Pa-
rets està exposada als contami-
nants d’empreses i del trànsit,
ens l’haurien de donar igual que
li van donar a Granollers”, afegeix.

Des de l’Associació per a la
Gestió Sostenible de Parets diuen
que “és d’agrair que es vulgui es-
tudiar la qualitat de l’aire, tenint
en compte que vivim en un mu-
nicipi industrial”. Però Martí ex-
plica que, a banda del seguiment

de l’activitat de les indústries, no
fan res més contra  la contami-
nació perquè “la majoria de ve-
gades complim amb els paràme-
tres”.

EL SOROLL
D’altra banda, l’Ajuntament ha
instal·lat sis sensors de soroll en di-
ferents punts del municipi amb
l’objectiu de fer un seguiment del
soroll que hi ha al poble i “poder
aconseguir una bona qualitat
acústica a la població”.

L’estació de mesura estarà 60 dies al carrer Prat de la Riba. Foto: Ajuntament

Parets, un municipi doblement
castigat per la contaminació

Els ocells moren aquí, a la verneda de Ca l’Isidre Coix. Foto: Ara Parets ERC

Homenatge |Un quadre de Mingote a l’Ajuntament
L’artista paretà Luis ‘Sito’ Navarro ha donat a l’Ajuntament un quadre en
memòria de l’alpinista i exalcalde, Sergi Mingote. Una obra que el mostra

arribant a un cim i que passarà a formar part del patrimoni municipal. 
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Martorelles avisa els veïns
sobre una possible estafa

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Martorelles ha publicat una nota
al portal municipal informant
els veïns sobre una possible estafa
relacionada amb l’empresa con-
cessionària de l’aigua.

De fet, Agbar ha posat la si-
tuació en coneixement de les au-
toritats competents (també ha en-
viat cartes d’avís a diferents or-
ganismes) i treballa per adoptar
mesures i protocols que pugui
aplicar en cas de detectar més si-
tuacions d’aquest tipus. L’em-
presa ha tornat a recordar que en
cap cas informa de canvis de

comptes corrents a través d'un
correu electrònic o per telèfon.

El consistori, que assegura a
Línia Vallès que no té constàn-
cia que cap dels veïns del poble
hagi estat víctima d’aquesta es-
tafa (tot i que els demana que es-
tiguin alerta), explica que el mo-
dus operandi dels autors és en-
viar un correu electrònic o fer
una trucada en el qual el ciber-
delinqüent, identificant-se com a
treballador d’Agbar, informa d’un
canvi en el compte corrent i sol·li-
cita que els pagaments s’han de
fer en un altre compte corrent. 

POLÍTICA4Es tanca un serial
que portava cua des del juny del
2019: a finals de la setmana pas-
sada, la regidora no adscrita Ma-
ría José Sánchez va anunciar la
seva renúncia a l’acta de regido-
ra i, per tant, que marxa de l’A-
juntament de Sant Fost com a
càrrec electe. Aquest fet serà un
dels punts de l’ordre del dia del
Ple d’aquest mes, i també s’hau-
rà d’informar la Junta Electoral
Central d’aquesta decisió que ha
acabat prenent Sánchez.

La principal conseqüència
del seu abandonament serà el re-
torn del grup municipal del Par-
tit Socialista de Catalunya (PSC)
al Ple municipal, formació de la
qual Sánchez era la cap de llista
en les darreres eleccions a l’al-
caldia, el maig de l’any 2019. En
aquella llista, la número dos era
Xènia Guerra.

DOS ANYS DE POLÈMICA
La sessió d’investidura va ser
l’origen de dos anys de polèmica,
acusacions creuades i retrets.
Sánchez va abandonar el PSC i va

presentar la seva candidatura
com a alcaldessa i va aconsegu-
ir la vara gràcies als vots d’ERC-
JuntsxSF i En Comú Podem.

Menys de tres mesos des-
prés de prendre possessió del
càrrec, però, dimitiria, assegurant
que era una decisió carregada de
“valentia, responsabilitat i de-
mocràcia”. El 9 de setembre del
2019 el republicà Carles Miquel
era investit, però la polèmica per
la figura de Sánchez, que passa-
va a ser regidora no adscrita, es-
tava lluny de finalitzar.

Des de finals de l’any passat,
Independents Units per Sant
Fost va començar a reclamar
que s’anul·lés el sou que cobrava
i que la seva retribució fos úni-
cament per l’assistència als Ple-
naris. A aquesta petició s’hi va afe-
gir la del PSC, que li va demanar
que abandonés l’acta.

El penúltim capítol, abans
de la seva renúncia, va ser una
victòria: un informe de la Dipu-
tació deia que Sánchez sí que hau-
ria d’haver cobrat el sou per la
seva feina al consistori.

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

S’acaba el serial: Sánchez deixa
de ser regidora a Sant Fost

La possible estafa està relacionada amb l’aigua. Foto: ACN

Sant Fost | La vila tindrà la seva Coca de Sant Joan
Sant Fost tindrà la seva pròpia Coca de Sant Joan. El consistori ha proposat
a diferents pastisseries, cafeteries i forns de pa de la vila que posin en comú
idees per crear-la. La Coca es presentarà divendres que ve a la Plaça Esbert.
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En marxa un canal d’atenció
als veïns via WhatsApp

MONTMELÓ4L’Ajuntament de
Montmeló ha posat en marxa un
canal de WhatsApp per atendre
els veïns i vol que serveixi tam-
bé com a eina de difusió d’in-
formació municipal i de comu-
nicació d’incidències. Per acce-
dir-hi, només cal guardar el nú-
mero 677 102 452 a l’agenda de
contactes del mòbil i enviar un
missatge amb la paraula “hola”.

El servei ha de permetre una
comunicació més directa entre el
consistori i els veïns, ja que des
del govern municipal asseguren
que serà bidireccional, de mane-

ra que la ciutadania trobarà una
resposta personalitzada a les se-
ves demandes i podrà establir un
diàleg fluid amb l’Ajuntament.

El canal s’estrena amb un
menú de cinc serveis (informa-
ció, alcaldia, consultes, suggeri-
ments i incidències) que es po-
dran anar augmentant. Aquest
menú es complementa amb un
apartat d’informació municipal,
un per comunicar incidències,
una bústia i un apartat per con-
figurar les preferències (on s’in-
forma de les condicions legals i
del tractament de les dades).

MONTORNÈS4L’Associació de
Veïns i Veïnes del Centre de
Montornès ha alçat la veu per cri-
ticar l’augment de les tarifes de les
activitats del Casal de Cultura i
dels serveis d’Infància i Joventut
que ha anunciat recentment l’A-
juntament. “En una situació com
la que estem vivint, ens sembla
que és una pujada incorrecta.
S’haurien d’haver mantingut els
preus de l’any passat, o rebaixar-
los”, assegura Salvador Miralles,
president de l’entitat, en decla-
racions a Línia Vallès.

La modificació representarà
un increment dels preus del
20% i el 50% de mitjana, res-
pectivament, segons va dir Na-

talia Segura, responsable muni-
cipal de Promoció Econòmica.

Segura també va incidir en el fet
que els preus d’aquests serveis
no augmentaven des de feia
temps i va dir que ja tocava “ac-
tualitzar aquestes ordenances”.

Aquest punt de l’ordre del
dia del darrer Ple va prosperar
gràcies als vots del govern mu-
nicipal i els suports de PSC, ERC,
Montornès per la República i el
regidor no adscrit Luís Ramos. Cs
i PP s’hi van abstenir.

EL SERVEI DEL CAP
D’altra banda, des de l’Asso-
ciació de Veïns, expliquen a
aquesta publicació que avui te-
nen previst celebrar una reunió
per tractar un dels temes que
més els preocupa: el servei del
Centre d’Atenció Primària
(CAP). Des de l’entitat volen
que es deixi de prestar atenció
telefònica i es recuperi l’assis-
tència presencial als veïns.

Les activitats per als joves i els més petits augmenten. Foto: Ajuntament

Crítiques a l’augment dels
preus de les activitats culturals

Un detall del cartell promocional. Foto: Ajuntament

Montornès | 600.000 euros per fer obres als carrers
La substitució de làmpades de vapor a nous fanals amb llums led serà un

dels canvis que es farà als carrers de Montornès. El consistori destinarà un
total de 600.000 euros per fer obres i remodelacions a la via pública.

Les tarifes poden
arribar a pujar 
enguany entre 
un 20% i un 50% 
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La Llagosta invertirà 100.000
euros en càmeres de vigilància
SEGURETAT4Dilluns passat, fi-
nalment, es va aprovar el pres-
supost anual de la Llagosta (12,7
milions d’euros) en el Ple d’a-
quest mes. D’aquests, gairebé
dos seran per a inversions de tota
mena, i uns 100.000 euros d’a-
questa xifra seran per instal·lar
càmeres de vigilància a dife-
rents punts del poble.

L’alcalde, Óscar Sierra, va
dir que el pressupost ha de ser-
vir per “millorar el poble i fer-lo
més amable amb les persones” i

va donar les gràcies a la Dipu-
tació per les aportacions que fa
per ajudar a que es puguin fer to-
tes les inversions.

Altres aspectes que contem-
plen els pressupostos són refor-
mar el carrer de Sant Miquel
(tindrà la partida més important,
d’uns 400.000 euros), reparar la
vorera de l’avinguda del Primer
de Maig, crear un parc amb jocs
d’aigua i reformar els espais de
joc infantils existents i refor-
mar l’skatepark.

El consistori vol reforçar la seguretat al poble. Foto: Arxiu

Santa Perpètua | El repte de reciclar més
Després que el mes passat es conegués que la vila està per

sota del 40% en recollida selectiva, l’Ajuntament ha 
dit que assumeix el repte de fer créixer el reciclatge.

LA LLAGOSTA4Les obres del
futur Centre d’Atenció Primària
del municipi ja han estat adju-
dicades, tal com confirmen des
de l’Ajuntament a Línia Vallès.
Un nou CAP que substituirà l’e-
difici prefabricat que, fins ara,
donava servei al municipi. 

Fa anys que tant el consis-
tori com la ciutadania reclamen
aquest centre a la Generalitat,
ja que “l’espai que ocupava  no
reunia les condicions necessà-
ries per oferir un servei de

qualitat i adaptat a les mesures
de la Covid-19”, diu Antonio
López, membre de la Plata-
forma per la Salut Pública del
Baix Vallès. 

Ara, el nou CAP es constru-
irà en un terreny que és pro-

pietat de l’Ajuntament, al costat
de l’antic consistori. Tot i això,
la data d’inici de les obres  en-
cara es desconeix.  Un nou espai
on, des de la plataforma, de-
manaran que es recuperi el ser-
vei d’urgències 24 hores que es
va traslladar al CAP de Santa
Perpètua perquè estava millor
preparat per fer front a la pan-
dèmia del coronavirus. 

D’altra banda, López també
explica que la intenció de l’Ajun-
tament, tal com el consistori ja
havia explicat, és construir una
residència pública a l’espai que
ocupa el CAP. “Un pas molt im-
portant perquè a la Llagosta, la
majoria de la població és gent
gran”, afegeix López, que celebra
la notícia “després de molts anys
de tràmits i gestions molt lentes”.  

El CAP de la Llagosta. Foto: Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès

Adjudicades les obres per
construir el nou ambulatori

El nou equipament 
es farà en un terreny
municipal al costat 
de l’antic consistori
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Comarca

SOCIETAT4La lluita ambienta-
lista al Vallès Oriental i a l’Occi-
dental ha unit els seus esforços per
crear SOS Vallès, una plataforma
per la defensa de l’entorn natural
integrada per més de 30 entitats
i associacions ciutadanes.

Aquest projecte, que es porta
plantejant des de l’octubre, neix
ara amb l’objectiu d’actuar de
forma coordinada en la lluita am-
bientalista i d’ajudar-se mútua-
ment en aquesta causa. “Pensar
globalment, però actuar local-
ment”, diu Fidela Frutos, membre
de la plataforma i una de les seves
impulsores. 

Frutos explica que SOS Vallès
sorgeix arran d’un cicle de xerra-
des amb altres entitats territorials
contra el POUM de Llinars. “Allà
es va evidenciar la necessitat de
parar els plantejaments urbanís-
tics que volen carregar-se els es-
pais naturals locals”, afegeix. Però
la lluita d’aquesta plataforma va
més enllà. “També treballem con-
tra la contaminació,  en l’àmbit
fluvial, en el forestal i en el de les
energies”, afegeix Frutos. 

Per deixar clares les seves

propostes i protestes, SOS Va-
llès ha creat un decàleg en què
posa sobre la taula la importància
de canviar el model econòmic
per potenciar tot allò que sigui de
proximitat, per impulsar la mo-
bilitat sostenible i fer servir ener-
gies renovables als municipis.
“Ens enfrontarem a una crisi en-
ergètica en els pròxims anys i,
quan això arribi, tenir energia i ali-
ment el més a prop possible i de
manera ecològica és el que ens sal-
varà”, explica Frutos. 

La primera acció de la plata-
forma va ser dissabte, amb motiu

del dia mundial de medi am-
bient. Una concentració a la pla-
ça Sant Jaume de Barcelona per
dir “prou a l’explotació dels re-
cursos naturals, a l’ocupació del
medi ambient i a l’extermini de la
biodiversitat”, conclou Frutos.

CONTAMINACIÓ DE BARCELONA
Precisament, el naixement de la
plataforma coincideix amb la
publicació d’un estudi que ha de-
tectat al Parc Natural del Mont-
seny substàncies químiques con-
taminants provinents del tràn-
sit de Barcelona.

L’espai rural de Gallecs és un dels entorns naturals amenaçats. Foto: Arxiu

Neix SOS Vallès per defensar 
el medi ambient a la comarca

SUCCESSOS4Dimarts passat
va ser jutjat un home acusat
d’agredir sexualment la filla de
la seva parella l’any 2017. En el
moment del fet, la noia era me-
nor d’edat, tenia 15 anys.

L’episodi, segons El 9 Nou,
va passar en una ciutat de l’àrea
de Granollers i l’acusat va fer que
la nena bevés gots d’una begu-
da alcohòlica. La jove es va ma-
rejar i va anar a la seva habita-
ció, on l’home va abusar d’ella.

A judici per una
agressió sexual
l’any 2017

LA GARRIGA4Una de les grans
novetats del Corpus de la Garri-
ga, celebrat diumenge passat, va
ser la presentació en societat de
la Ginesta, la nova capgrossa del
poble, que se suma a la família de
l’imaginari popular local.

El personatge vol donar visi-
bilitat a la figura femenina en un
imaginari tradicionalment molt
masculí, a banda de recuperar
temps passat, quan s’anava a re-
collir aquesta herba.

Presenten la
Ginesta, la nova
capgrossa

LES FRANQUESES4La biblio-
teca municipal de Bellavista ce-
lebra enguany el seu vintè ani-
versari. Una retrospectiva foto-
gràfica de l’equipament ha ser-
vit per començar a celebrar
aquesta efemèride durant els
dos passats mesos, tot i que
des de l’equipament seguiran or-
ganitzant diferents activitats
per destacar la importància d’a-
quest equipament.

La biblioteca de
Bellavista celebra
el 20è aniversari

SERVEIS4Des de finals de la
setmana passada els Serveis So-
cials de l’Ajuntament de l’A-
metlla operen al 100% de les se-
ves capacitats a la nova ubicació
de la planta baixa de l’edifici de
Can Muntanyola.

Això també ha permès que
aquest servei veïnal hagi recu-
perat el seu horari de dilluns a di-
vendres de 9h a 14h. Des del se-
tembre, també es prestarà el
servei els dijous a la tarda.

L’Ametlla estrena
la nova  seu de
Serveis Socials

CANOVELLES4Aquesta prima-
vera han començat a fer-se re-
formes a l’edifici de l’Ajunta-
ment de Canovelles per ade-
quar-lo a les normatives d’ac-
cessibilitat vigents.

El que està previst que es faci
durant aquest mes és obrir nous
espais tirant al terra algunes pa-
rets de càrrega.

Les obres, si es compleixen
els terminis, estaran enllestides
la primavera de l’any que ve.

Avancen les 
obres a l’edifici 
de l’Ajuntament

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Equip d'A-
tenció Primària (EAP) Vall del
Tenes ha informat que, a partir
de la setmana que ve, totes les va-
cunes contra la Covid-19 es po-
saran al centre d'atenció primà-
ria (CAP) corresponent de cada
municipi, i al punt de vacunació
centralitzat de Granollers, de
manera que deixarà d’utilitzar-
se el Centre Cívic de Palaudàries
com a punt de vacunació.

Ja no vacunen 
al Centre Cívic
Palaudàries

Acord Mútua-Pimec per
rastrejar possibles positius

COVID-194Un conveni de col·la-
boració signat entre la Mútua de
Granollers i la secció comarcal de
Pimec fa que, des de principis
d’aquesta setmana, s’hagin co-
mençat a fer rastreigs proactius
de possibles casos positius de co-
ronavirus entre els treballadors
de les empreses de la comarca. 

Aquesta iniciativa, que les
dues entitats han explicat que
posen en marxa per ajudar a la
reactivació del teixit empresarial

vallesà, forma part del projecte
Pimec Covid Free i ofereix a les
petites i mitjanes empreses tests
ràpids d’antígens, diferents ser-
veis sanitaris associats i la tra-
çabilitat dels resultats sense cap
cost econòmic.

Tots els treballadors que
vulguin sotmetre’s als tests
hauran de desplaçar-se fins a la
seu de la Mútua de Granollers,
a la plaça Pau Casals de la ca-
pital de la comarca.Un test d’antígens. Foto: Arxiu

Mobilitat | 900.000 euros de l’Estat per al transport públic
El BOE publicat abans-d’ahir inclou una inversió del govern estatal de prop de

900.000 euros per al transport públic del Vallès Oriental. La major part del total, uns
242.000, seran per a Granollers, però hi haurà partides per a molts més municipis.
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Esports

Lamdassem i Nadoslka,
vencedors de la Mitja 2021

ATLETISME4El marroquí Ayad
Lamdassem i la polonesa Karo-
lina Nadolska són els vencedors
de l’edició d’enguany de la Mitja,
celebrada dissabte passat. La
cursa, que l’any passat no es va
disputar per culpa del coronavi-
rus, va reunir uns 3.000 atletes i
va estrenar recorregut. 

Lamdassem, establert a Llei-
da, era un dels favorits a la vic-
tòria i va fer bons els pronòstics.
El nord-africà va completar el
recorregut en 1 hora, 3 minuts i
31 segons, superant Javi Guer-
ra en poc més de 13 segons. La

tercera posició va ser per a un
compatriota del vencedor, Yous-
sef Ben Hadi.

A la categoria femenina, en
canvi, la victòria de Nadolska va
ser força més clara. L’atleta po-
lonesa va completar el recorregut
de 21 quilòmetres en 1 hora, 11
minuts i 27 segons, i van passar
gairebé dos minuts abans que ar-
ribés la següent participant, Me-
ritxell Soler, de l’Avinent Man-
resa. El podi femení el va com-
pletar una il·lustre de les proves
d’aquesta distància, l’alacanti-
na Gema Barrachina.

Ruiz: “Per l’actitud del curs, 
el meu equip es mereix un 9”

El curs 2020-21 va aca-
bar per al primer equip
del CD la Concòrdia amb

una contundent derrota per 6-0
dissabte passat a la pista del Jo-
ventut d’Elx. El tècnic del conjunt
llagostenc, Javier Ruiz, fa ba-
lanç del curs a Línia Vallès i as-
segura que “les notes s’han de po-
sar sempre en relació al potencial,
i el meu equip, amb una planti-
lla curta, es mereix un 9”.

L’entrenador assegura que
les seves jugadores “han treballat
molt, i molt bé” i apunta que per
a ell el futbol sala ha estat “una

vàlvula d’escapament” en aquests
temps durs i incerts de pandèmia.

La temporada, doncs, ha ar-
ribat a la seva fi, tot i que el tèc-
nic assegura que l’equip seguirà
entrenant dos cops a la setmana
durant tot el mes (fins ara com-
pletaven tres sessions setma-
nals). A més, Ruiz diu que “el re-
sultat no acaba aquí. El curs
que ve millorarem, i l’objectiu,
més aviat o més tard, ha de ser
pujar a Primera Divisió. El club
està buscant recursos per fer-ho
possible, estic convençut que
creixerem”, conclou.

Els guanyadors, en el moment de creuar la meta. Fotos: Twitter (@KH7_Sport)

Atletisme | Pluja de medalles al Campionat de Catalunya
La molletana Carmen Sánchez, del Valencia Atletismo, és la nova campiona de

Catalunya de 200 metres a l’aire lliure. A banda d’aquest metall, la paretana Íngrid
Andrés i la montornesenca Ari Domínguez també van guanyar medalles de bronze.

Gairebé 33.000 aficionats
vibren amb les motos al Circuit

La normalitat esportiva (o alguna
cosa molt semblant) va tornar, per
uns dies, al Circuit entre divendres
i diumenge de la setmana passa-
da. En aquests tres dies, 32.573 afi-
cionats al motociclisme van gau-
dir de nou del Gran Premi de Ca-
talunya, que s’ha convertit en la
prova esportiva amb un major
nombre d’assistents a Espanya
d’ençà de l’esclat de la pandè-
mia. Més de la meitat d’aquests,
19.352, van gaudir diumenge de
les curses a Montmeló.

Esportivament, el borrianenc
Sergio García, l’australià Remy
Gardner i el portuguès Miguel
Oliveira van ser els grans triom-
fadors del Gran Premi vallesà
en Moto3, Moto2 i MotoGP. 

García, del GasGas Aspar
Team, va aconseguir el seu segon
triomf en les darreres tres proves.
Com és habitual en la cursa de la
cilindrada més petita, els avan-
çaments i els intercanvis al cap-
davant van ser una constant, fins

al punt que el guanyador va ser el
pilot que partia des de la dinove-
na posició de la graella. El torto-
sí Jeremy Alcoba i el turc Deniz
Öncü van completar el podi.

En la segona cilindrada (tot i
que va ser la cursa que es va dis-
putar en el darrer torn), Gardner
va resoldre a favor seu un nou epi-
sodi en la lluita contra el madri-
leny Raúl Fernández, de manera
que suma cinc punts més que l’es-
panyol al capdavant del campio-
nat. El castellbisbalenc Xavi Vier-
ge va acabar en tercera posició,
sumant el seu primer podi d’a-
quest mundial.

La sorpresa del cap de setma-
na, amb tota seguretat, va arribar
en la categoria reina. La cursa va
disputar-se sense Alex Rins, que va
trencar-se el radi del braç dret des-
prés d’una caiguda mentre roda-
va pel Circuit en bici. Això, sumat
al mal moment de les motos dels
equips Honda dibuixaven una
cursa oberta, que guanyaria el pi-
lot de KTM Miguel Oliveira, acon-
seguint la seva primera victòria en
aquest 2021. Johann Zarco i Jack
Miller, segon i tercer a la general,
respectivament, van ser segon i ter-

cer a Montmeló, resultats que
permeten que ajustin la distància
respecte del líder, Fabio Quarta-
raro, sisè a la cursa i protagonista
de la imatge curiosa del Gran Pre-
mi, després que se li descordés la
granota i fos sancionat.

Els dos pilots granollerins de
la categoria, Pol i Aleix Esparga-
ró, van haver d’abandonar la
cursa després de patir accidents
a la quarta i a la desena volta, res-
pectivament.

SENSE CONTRACTE
L’altre gran focus d’interès del GP
va ser la reunió dels responsables
del traçat amb dirigents de Dor-
na, organitzadora del mundial,
per parlar sobre la continuïtat de
les proves al Vallès, ja que el con-
tracte expirava en aquest 2021.

La voluntat de Dorna, però,
seria alternar les proves que es
fan en els circuits de la penínsu-
la Ibèrica (Montmeló, València,
Aragó, Jerez i Estoril), disputant
tres curses cada any, de manera
que no necessàriament cada any
hi hauria GP al Circuit. Aquesta
possibilitat no convenç als res-
ponsables del traçat.

» García, Gardner i Oliveira, els guanyadors en les tres categories
» Celebrada una reunió perquè les curses segueixin al traçat

Un moment de la cursa de MotoGP. Foto: Miquel Rovira / Circuit

Foto: Miquel Rovira / Circuit

Pau Arriaga
MONTMELÓ
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Llévame hasta el cieloés una comèdia de
Nacho A. Llorente dirigida per Joan Car-
les Ros, amb Lolita Flores i Luis Mottola
com a protagonistes. Una trobada for-
tuïta, amb un guió divertit i proper que
farà reflexionar sobre el concepte de lli-
bertat des de múltiples perspectives i
convertir l’impossible en realitat.
Al teatre Apolo de Barcelona.

Teatre

Llévame hasta el cielo
Nacho A. Llorente

Un projecte que acosta la música urba-
na als més petits. Això és Animalari urbà
(Luup Records, 2021), el nou disc produït
pel grup maresmenc The Tyets, que
adapta dotze poemes del barceloní En-
ric Larreula i que ha estat impulsat per
les Escoles La Bressola de Catalunya
Nord. Hi han participat prop d’una de-
sena d’artistes dels Països Catalans.

Música

Uns esdeveniments inesperats faran
trontollar la vida de l’Edee i perdrà la ca-
pacitat de connectar amb el que fins ales-
hores havia estat el seu món. Cansada,
decideix retirar-se a les Muntanyes Ro-
calloses, on pateix per sobreviure. Un dia,
un caçador la troba a punt de morir i
aconsegueix salvar-la, però ara haurà d’a-
prendre a viure de nou.

Pelis i sèries

En un lugar salvaje
Robin Wright

Animalari urbà
Enric Larreula, The Tyets, La Bressola

Les fotos de Winogrand
El centre KBr de la Fundació MAPFRE de Barcelona acull,
des d’aquest mes de juny i fins al 5 de setembre, una ex-
posició d’imatges captades per l’objectiu de Garry Wino-
grand (Nova York, 1928-1984), considerat un dels millors
fotògrafs de la segona meitat del segle XX. La mostra, co-
missariada per Drew Sawyer, recull fotografies de tres dè-
cades que ensenyen la realitat urbana i quotidiana dels
Estats Units de l’època tal com era. “He estat fotografiant
els Estats Units per intentar […] esbrinar qui som i com

ens sentim”, va escriure Winogrand l’any 1963.

Si sentim el nom de Roberto Enríquez (Ma-
drid, 1971), potser no ens ve res al cap. Però si
diem Bob Pop, de seguida pensem en un per-
sonatge televisiu amb un punt excèntric que
s’ha fet famós, sobretot, per la seva col·labora-
ció al programa Late Motiv d’Andreu Buenafu-
ente. Més enllà de tuits i vídeos virals, Bob
Pop és autor de diversos llibres i ara, també,

d’una sèrie: Maricón perdido. Tot i que arribarà
al gran públic el 18 de juny a través de la pla-
taforma TNT, la sèrie s’ha estrenat aquest mes
de juny al Festival de Màlaga i al festival Fire!,
la Mostra Internacional de Cinema Gai i Les-
bià de Barcelona. Maricón perdido, produïda
pel Terrat, té un fort component autobiogrà-
fic i ja ha rebut molt bones paraules per part

de la crítica. A més, la sèrie compta amb 
l’actriu gavanenca Candela Peña.

B O B  P O PQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Sobretot per aparèixer a ‘Late Motiv’
És crític de televisió, escriptor i expert en moda

Famosos

Presentar la seva sèrie al festival Fire!
‘Maricón perdido’ és una sèrie autobiogràfica produïda pel Terrat

Ganes que s’estreni a TNT
Es podrà veure a aquesta plataforma a partir del dia 18

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El 1977, Sebastià Rovira va salvar la seva
editorial gràcies a les biografies per en-
càrrec. En ple canvi de règim, polítics i em-
presaris feien cua per reescriure la seva
història i fer-la apta per als nous temps.
Anys després, l’editor revisita les biogra-
fies que va publicar sobre Plàcid Escolà
i Ernest Obach, honorables prohoms de
la Transició, i en desvela la veritat.

Llibres

Els morts riallers
Ferran Sáez Mateu

|Alba
Alba: A Wildlife Adventure ens porta a una illa fictícia del Mediterrani, on l’Alba

decidirà protegir el medi ambient. Per a PS 4 i 5, Switch, Xbox One i XSX.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

LLEGIR I ESCRIURE

Mots encreuats, sopes de lletres, sudokus... 
els passatemps són una manera de mantenir el cervell actiu

JOCS DE TAULA

PASSATEMPS

MÚSICA

E S T I L S  D E  V I D A
Conservar i millorar la memòria

Tothom que té la sort de saber llegir i escriure 
no ho hauria de deixar mai (per moltes raons)

Les claus

Com els passatemps, també reforcen la capacitat de
concentració; a més, són una bona activitat en companyia

Escoltar música i cantar fa treballar les neurones, sigui parant
atenció a noves cançons o recordant les que ja coneixem
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i GENT GRAN

De petits, tots som com esponges: aprenem ràpidament i
sense gaire esforç, el nostre cap ho absorbeix tot. Des-
prés, a l’escola, a l’institut i a qualsevol etapa educativa

que emprenem, espremem al màxim la nostra memòria, que no
ens acostuma a fallar. Però això no és sempre així: la vida és
(cada cop més) llarga i la memòria, potser, no tant. 
Però no ens alarmem! Hi ha activitats entretingudes i fins i

tot divertides que et poden ajudar a conservar i millorar la me-
mòria. Per cert, un apunt: si ets massa jove per preocupar-te per
això, pensa a comentar-ho amb la gent gran del teu entorn. Els
faràs feliços si, a més, els acompanyes en el procés.
En primer lloc, uns hàbits que convé mantenir són llegir i es-

criure: tothom que té la sort de saber-ho fer no hauria de deixar-
ho mai. També són bons aliats de la memòria els passatemps –
com els mots encreuats, les sopes de lletres o els sudokus– i els
jocs de taula. Uns i altres mantenen el cervell actiu i reforcen la
capacitat de concentració. Escoltar música i cantar també ajuda
a estimular el cervell i fa treballar les neurones, sigui parant aten-
ció a noves lletres i melodies o recordant-ne les que ja coneixem.
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