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Després de mesos tancats, sense
ingressos i a l’expectativa d’una re-
laxació de les mesures sociosani-
tàries que semblava no arribar
mai, el moment que els treballa-
dors de l’oci nocturn i que molts jo-
ves catalans esperaven, des de fa
temps, és a tres dies de fer-se re-
alitat. Les discoteques ja podran
reobrir a partir dilluns durant, al-
menys, 14 dies, el termini que ha
marcat la Generalitat com a pe-
ríode de prova. Una notícia que el
món de la nit celebra després
d’una desescalada “molt dura en
què vèiem a tots els sectors tornar
a la seva activitat habitual, menys
nosaltres”, diu Juan López, pro-
pietari de les discoteques Blue-
moon i Kefem, a Mollet. Mesos de
queixes, manifestacions i lluites
amb l’administració. “Pensar que
la millor manera de controlar l’o-
ci nocturn era tenint-nos tancats,
és un error”, afirma Robert Her-
nando, ajudant de director de la
discoteca Navú, a Granollers. 

REINVENTAR-SE O MORIR
Fa un any, per Sant Joan, les dis-
coteques van obrir unes setmanes
després de la primera onada de
Covid-19. Des de llavors, no han
pogut recuperar la seva activitat.
Almenys, no amb la llicència de
discoteca. Però, davant la neces-
sitat de seguir treballant,  locals
com Navú s’han vist obligats a re-
inventar-se. “A partir del juliol,
com que no podíem obrir com a
discoteca, vam pensar a demanar
la llicència de bar musical”, ex-
plica Martí Pou, director del local.
“Després, a l’octubre, amb una
nova onada, vam fer un nou trà-
mit per convertir-nos en bar,
perquè els bars musicals també
els van tancar”, afegeix. “Ens

vam haver de reinventar amb el
menjar i vam rebre molt bona
resposta de la gent, perquè érem
els únics de la comarca que ens
estàvem adaptant“, assegura Her-
nando. Però la resta de locals por-
ten tancats, gairebé, un any. 
López, que també era propie-

tari d’un bar de copes de Mollet,
explica que el va haver de tancar
perquè no podia mantenir-lo, jun-
tament amb les dues discoteques,
i sense cap ingrés. Mentrestant, al-
tres locals com Bora Bora, a Mon-
tornès, segueixen tancats sense
anunciar si obriran dilluns.

EL SECTOR MÉS CASTIGAT
Econòmicament, ha estat un any
difícil per a aquests negocis. “Hem
hagut de fer peripècies, no per te-
nir ingressos, sinó per cobrir des-
peses”, diu Pou. Navú es va inau-
gurar pocs mesos abans de l’inici
de la pandèmia i han subsistit de-

manant un préstec i “retallant en
moltes coses”, explica Hernando.
López, en canvi, ha mantingut
els seus locals amb estalvis. Però
de l’oci nocturn depenen, també,
els ingressos de molts treballadors:
cambrers, DJs, personal de segu-
retat o de neteja. 
L’Arnau Roca és un DJ valle-

sà que porta sense punxar des de
l’inici de la pandèmia. “Tenia
plans, a principis del 2020, d’a-
gafar una sessió mensual a 2046,
a Granollers” explica. Però, la Co-
vid-19 li va treure aquesta possi-
bilitat i la de punxar a les festes
majors, on també treballava. “Vaig
buscar alternatives i durant la
desescalada vaig plantejar a algun
local fer un canvi de llicència per
obrir en un nou format, però em
vaig trobar que la majoria no es-
taven disposats a fer tots els trà-
mits per acabar obrint unes po-
ques hores”, afegeix. 

D’altra banda, la Laura, una
cambrera d’una discoteca de Gra-
nollers, també pateix la falta d’in-
gressos. Tot i tenir altres feines
que combinava amb la de servir
copes els caps de setmana, explica
que “es nota que han deixat d’en-
trar aquests diners”. Per això, a la
primera onada, quan la van do-
nar de baixa temporalment, va
demanar que l’acomiadessin,
“perquè volia cobrar l’atur per as-
segurar-me alguna cosa a final de
mes”, afegeix. 

UN FUTUR INCERT
Tot i que la majoria de treballa-
dors de l’oci nocturn són positi-
us amb la reobertura, “no posem
la mà al foc perquè sabem que, si
hi ha un rebrot, serem els primers
a tancar”, explica Hernando. “Ar-
rencarem perquè és necessari,
però no hi ha res clar sobre com
hem de treballar”, diu López.

Per això mateix, Roca assegura
que encara no s’ha preocupat
per tenir res tancat i segueix “a
l’expectativa, perquè cada set-
mana canvien les coses”. Però el
que tots tenen segur, inclús la
Laura, és que tornaran a treballar
del dia de Sant Joan en endavant. 
Per tant, la revetlla es pre-

senta com una data clau en què
caldrà adaptar-se a mesures com
ballar amb distància i mascare-
ta. “Unes mesures que són qua-
si impossibles de complir, te-
nint en compte que la gent ve
aquí a emborratxar-se”, diu Ló-
pez. “I amb uns horaris que no te-
nen cap sentit quan les dades de-
mostres que el 90% de contagis
no venen de l’oci nocturn”, afe-
geix la Laura. “Però necessitaven
culpar algú i ho han fet al món de
la nit, jugant amb el sector tirant
endavant i endarrere amb les me-
sures”, conclou la cambrera. 

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

“Han culpat elmónde lanit”
» Dilluns reobren els locals d’oci nocturn després de gairebé un any mantenint-se sense ingressos 
» Els treballadors denuncien que són el sector més castigat i els últims a recuperar la seva activitat 

Netejar la barra freqüentment, posar-se gel hidroalcohòlic i la mascareta, la nova realitat dels cambrers a partir de dilluns. Foto: Gemma Sánchez/ACN
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La lupa

“Si els catalans no defensem la llengua ca-
talana, qui ho farà?”. No són paraules de
cap polític independentista. Tampoc de cap
líder social o cultural declarat defensor de

la llengua. Ni de cap activista del ram. Aquesta frase ens
la va dir fa poques setmanes l’expresident de la Gene-
ralitat José Montilla durant una entrevista que va ser-
vir per estrenar el nostre nou diari metropolità. Sí, són
paraules de Montilla. Literals. Un castellanoparlant que
quan va arribar a Sant Joan Despí l’any 1971 va apren-
dre el català per contacte i amb amics, tal com ell ma-
teix explica. I que al llarg de la seva presidència, i mal-
grat algunes burles ferotges pel seu nivell lingüístic, sem-
pre va utilitzar el català en públic i en va ser un ferm de-
fensor. La seva aparició en campanyes de Plataforma per
la Llengua ho testifica.
Eren altres temps. Ciutadans tot just començava a

treure el cap i la bandera del bilingüisme encara no s’ha-
via hissat. Tampoc se sentia a parlar de “supremacisme”,
concepte encunyat en ple procés independentista per una
part dels seus opositors i que, des d’aleshores, es repe-
teix com la sopa d’all cada cop que algú reivindica alguna
cosa que pot interpretar-se com a nacionalista. La llen-
gua, per exemple. Defensar el català sense renúncies s’ha
convertit en un esport d’alt risc, perquè ràpidament qual-
sevol pot ser titllat de “supremacista” per dir, simple-
ment, que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Una
afirmació que compartiria el mateix president Monti-
lla i que, com ell ens recordava, el PSUC i després el PSC
van fer-se seva sense cap mena de problema. Allò “d’un
sol poble”, que s’edificava, entre altres pilars, sobre la
base de la normalització lingüística.
Eren altres temps, certament. Els anys han passat

i les coses han canviat, també en aquest espai polític
que rememorava el president Montilla. Sense anar més
lluny, el politòleg Jordi Muñoz, en un article d’opinió
a aquesta publicació, se sorprenia que en una troba-

da recent entre l’alcaldessa de Barcelona i l’alcalde de
València només el segon mencionés la llengua i la cul-
tura compartides. Igual que un servidor es va sor-
prendre –en aquest cas positivament– quan el presi-
dent Pere Aragonès, en el seu discurs d’investidura, va
afirmar sense complexos que vol que “el català recu-
peri el paper central com a llengua de trobada i com
a font de cohesió i progrés social que ha jugat histò-
ricament”. Sí, em va sorprendre, perquè ja m’havia
acostumat a no sentir gaires reivindicacions públiques
del català per part de catalanoparlants. Quin mal que
ha fet el discurs del “supremacisme” en aquest àmbit.
Quants complexos que ha generat i quantes absurdi-
tats que ha aconseguit articular en boca d’aquells que
han intentat seguir defensant la llengua, però amb la
boca petita –valgui la redundància– i amb por de ser
titllats de malvats nacionalistes.

Per això crec que és tan important la frase del nou
president de la Generalitat, perquè està dita des del con-
venciment que defensar la llengua pròpia del país vol dir
simplement això: defensar una llengua, en aquest cas per-
manentment amenaçada. “Per defensar el català no cal
atacar el castellà”, tornant a citar Montilla. O, si ho vo-
leu, “per estimar la teva terra no has de desestimar la dels
altres”, en paraules de l’històric locutor de ràdio Justo
Molinero en una altra entrevista al Línia. És clar que no.
És obvi, oi? Però sembla que el discurs del “suprema-
cisme” –tornem-hi– ha aconseguit que molts se n’oblidin.
Sobretot en l’esfera pública.

No deixa de ser curiós que les últimes reivindicacions
públiques de la llengua catalana que un servidor ha sen-
tit de primera mà –discurs d’investidura d’Aragonès a
banda– les hagin pronunciat dos castellanoparlants nas-
cuts a fora de Catalunya. Molinero fins i tot anava més
enllà i parlava d’identitats. De “la nostra manera de ser,
de fer, de treballar, d’estalviar…” –construïda també a
través de la llengua, ens remarcaria un sociòleg–. No em
vull ni imaginar què li haurien dit si aquesta mateixa ar-
gumentació l’hagués fet un polític independentista. Però
Molinero pot parlar sense l’espasa de Dàmocles a sobre.
I falta que ens fa que gent com ell defensi la llengua, la
cultura i el país. Perquè la seva veu penetra en capes i
territoris on el català és testimonial. Ho fa majoritària-
ment en castellà, és cert, i “en les meves contradiccions,
les meves esperances”, que defensa David Fernàndez
manllevant Joan Fuster. Perquè no em diguin que no aju-
da el català que una icona cultural com Molinero s’es-
forci per parlar-lo quan creu que ho ha de fer i que a la
seva ràdio sonin Els Pets després de la Pantoja –per llei,
però crec que també per convenciment–.
Fixin-se que he evitat parlar de xifres i de percentat-

ges d’ús o de coneixement del català. Em sembla que no-
més cal sortir de la zona de confort barcelocèntrica per
tenir una idea del panorama metropolità. Hi pensava men-
tre anava en metro cap a Santa Coloma de Gramenet per
entrevistar el citat Molinero, un trajecte durant el qual no
vaig sentir ni una paraula en català. Dret al final del pri-
mer vagó, escoltava Radio Teletaxi mentre pensava que
tant de bo aconseguíssim que la llengua catalana formés
part d’aquell lo nuestro que no parava de repetir Moli-
nero en antena. No sé com, però des de l’acomplexament
segur que no ens en sortirem. Potser caldria creure’ns l’a-
firmació del president Aragonès –de veritat– i posar-nos
a treballar, catalanoparlants i castellanoparlants braç a
braç, per fer-la –o tornar-la a fer– possible. Perquè com
deia Pompeu Fabra, si falla la llengua, fallarà tot.

Només cal sortir de la zona de
confort barcelocèntrica per tenir

una idea del panorama metropolità

NLes millors
perles

L’atac de les gavines agressives podria ser el títol d’unapel·lícula força dolenta, però és una amenaça real. Tal com
ha publicat Betevé, Cementiris de Barcelona aconsella els
visitants que portin paraigua per defensar-se d’aquests ocells.

Científics descobreixen que un organisme microscòpic
ha aconseguit sobreviure 24.000 anys congelat a

Sibèria, segons Current Biology. Qualsevol dia apareix
Walt Disney per aquí...

Una balena es fica un home a la boca i el torna a escopir al
mar. Li ha passat a un pescador de Provincetown (Estats

Units), que ha sobreviscut després de passar uns quants segons
a la boca de l’animal i ho ha explicat al mitjà Cape Cod Times.

Si les pestanyes llargues són símbol de bellesa, la xinesa
You Jianxia és la persona més guapa del món: se les ha

deixat créixer fins als 20 centímetres i ha aconseguit el
rècord Guinness. Li arriben fins a la mandíbula. 

LA FOTORoger Pi de Cabanyes / ACN

per Arnau Nadeu, director editorial de Línia

El català, ‘lo nuestro’
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Creix la tensió a Ramcon mesos 
després de la mort d’un empleat1

2
Denuncien que el servei de neteja de Mollet
‘Fem dissabte’ no arriba a tots els barris

El molletà Oriol López, elegit per dirigir 
la Secretaria Municipal d’ERC

Queixes veïnals a Parets per la mort 
d’ocells en la neteja del bosc

Parets, un municipi doblement 
castigat per la contaminació

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

En els darrers segles, aquest
país havia proporcionat les
condicions de l’existència i

expectatives als seus habitants
basant-se en la pròpia realitat
catalana, present i com a projec-
te (economia, societat i llengua),
especialment amb el catalanisme,
malgrat l’exclusió exercida per
Espanya, evident en l’apropiació
de recursos. Espanya se situa
aleshores al marge de l’època –ca-
pitalisme, raó, ciutadania...– dar-
rere un jacobinisme purament
doctrinal, amb una buidor que im-
pedeix la formació d’un estat nor-
mal. I les iniciatives modernitza-
dores del Principat de Catalu-
nya, amb la seva població relati-
vament reduïda al capdavant,
pateixen la reacció nacionalista:
dictadura de Primo de Rivera i
primer franquisme, especialment.
La novetat de la postdictadu-

ra al Principat és la implantació

Basant-nos en la pròpia realitat
per Margarida Rubió

del discurs únic de l’Espanya de-
mocràtica –i el seu correlat in-
vers, les doctrines etnicobalcà-
niques pseudocatalanistes que
el reclamen– i es passa a basar-
s’hi. Democràcia? Les institu-
cions sempre inertes, les més
autèntiques també –democrà-
tiques i d’autogovern en aquest
cas–, no impedeixen una apro-
piació o desviació econòmica
sense precedents cap a Espanya,
que necessita més exclusió, com
saben els catalans empresonats
per la seva grandesa humana.
Espanya manté també la nega-
ció de la racionalitat capitalista
–rendibilitat econòmica i social
de les inversions–, que alguns

voldrien establir aquí també, on
a més s’amplia l’especulació
immobiliària i el turisme mas-
siu. Aquelles condicions de l’e-
xistència s’esvaeixen. Què crec
que hauria passat amb el cata-
lanisme? La societat hauria pro-
posat horitzons basant-se en
la pròpia realitat i no s’hauria
tancat mentalment en la de-
pendència d’Espanya. Els par-
tits i altres representants dels in-
teressos dels diversos sectors
haurien cohesionat socialment,
atraient complicitats perma-
nents fora del Principat i cir-
cumstancials a la resta de l’Es-
tat, enfilant-se així la progressió
a la sobirania i la democràcia. 
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A les xarxes

@cesc239: S’ha suïcidat un home de 58
anys quan l’anaven a desnonar de casa
seva. Mentrestant el govern espanyol vol
tombar la llei de regulació dels lloguers.

@agenciaacn: Carmen Calvo explica que
els expedients dels indults encara s’estan
acabant i no trigaran “més de dues o tres
setmanes”.

#ElsIndultsAProp

@Catinformacio: La Fiscalia demana presó
i inhabilitació per a l’exconseller d'Interior
Miquel Buch i per al mosso Lluís Escolà, que
va fer d’escorta de Puigdemont a Bèlgica.

#6AnysDePresó? #DesnonarÉsUnCrim

Els semàfors

El regidor molletà Oriol López
ha estat elegit per formar part

de l’executiva d’ERC, al
capdavant de la Secretaria de
Coordinació Municipal i Ciutats
Grans. Un nou càrrec que
combinarà amb el que té a
l’Ajuntament de Mollet.

pàgina 10Oriol López

Jordi Turull fa un pas endavant
en la seva lluita contra la

sentència de l’1-O i presenta 
un recurs davant del Tribunal
Europeu de Drets Humans. Un
nou camí en mans de la justícia
europea que l’exconseller 
es pren amb esperança. 

pàgina 12Jordi Turull

Ahir a la tarda es va confirmar
una notícia que feia dies que
sobrevolava en forma de rumor:
el franquesí Sergi Barjuan

dirigirà el Barça B el curs que ve.
D’aquesta manera, l’exfutbolista
torna al club on va passar bona

part de la seva carrera.
pàgina 20Sergi Barjuan
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POLÍTICA4Les desigualtats eco-
nòmiques i socials són cada vega-
da més evidents entre els munici-
pis de l’Arc Metropolità de Barce-
lona, al qual pertany Granollers.
Així ho explica l’estudi de l’Institut
de Govern i Polítiques Públiques
de la UAB, que demostra que la po-
blació tendeix a agrupar-se per ni-
vells de renda. “Mentre a les ciu-
tats mitjanes es queda residint la
gent més pobra, la població adi-
nerada marxa per instal·lar-se als
pobles”, explica el document. 
Tot i que aquest estudi parteix

del cas concret de Mataró, l’in-
forme assegura que passa el ma-
teix a altres ciutats de l’Arc Me-
tropolità, format pel conjunt de
municipis que rodegen l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. A
Granollers, per exemple, les ren-
des altes es concentren a la Gar-
riga, diu l’informe. Un fenomen
que també passa a Terrassa, Sa-
badell o Vilafranca i que porta
que, a les ciutats mitjanes, “cada
vegada hi hagi  més problemes so-
cials a gestionar i menys recursos
per fer-hi front”, explica l’estudi.
Per aquest motiu, l’alcalde,

Josep Mayoral, s’ha reunit amb
altres representants municipals
de l’Arc Metropolità, amb l’ob-
jectiu d’abordar conjuntament
aquest problema i reclamar una
redistribució dels recursos, que es
reparteixen tenint en compte el
volum de població. Un fet que fa
que els municipis  petits, que so-
len tenir menys empreses, in-
dústries i recursos que els muni-
cipis mitjans, rebin més ajudes.
“Però també cal tenir en compte
les característiques socials de la
població resident”, diu Ismael
Blanco, director de l’estudi. 

“A l’Arc Metropolità viu un
40% de la població de Catalunya
i no pot ser que no rebem ni un
20% dels recursos que reparteix
el Govern”, explica Mayoral. Se-
gons l’estudi, això fa que les ciu-
tats mitjanes de l’Arc Metropoli-
tà tinguin menys autonomia,
menys capacitat fiscal i menys in-
gressos que els municipis del
voltant. “Per això, cal una gover-
nança conjunta i compartida pel
territori metropolità de Barcelo-
na”, afegeix l’alcalde. 
L’any 2010 es va aprovar un

Pla Territorial que explicava com
havia d’evolucionar tota la regió
de Barcelona. “Una evolució cap
a la cogovernança que encara
no existeix avui dia”, lamenta
Mayoral. Aleshores, ja es parla-
va d’un tema en el qual continua
incidint l’alcalde perquè segueix
sense solució: el de les polítiques
d’habitatge. “Ens preocupa molt
aquest tema i demanem molta in-
versió en això”, diu.  
Aquesta seria una manera de

començar a pal·liar alguns dels
problemes socials presents a la
ciutat. Els veïns, però, afirmen
que “de problemes socials sem-

pre n’hi ha hagut, vivim amb
ells i els acceptem. Tot i que està
molt bé que es demanin més re-
cursos per combatre les diferèn-
cies entre municipis”, diu el pre-
sident de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns, Josep Maria
Moyano.
D’altra banda, des de l’Asso-

ciació Amics del Xiprer, que aju-
da a persones amb problemes
econòmics, diuen que no han
notat cap augment dels nivells de
pobresa a la ciutat per la fugida
de les rendes altes. Una dada que,
segons l’informe s’hauria de veu-
re, però no és així perquè “en
aquest document hi ha molts
matisos i hi ha punts on Grano-
llers té més equilibri” que la res-
ta de ciutats mitjanes de què
parla l’estudi, diu Mayoral.
Per tant, aquesta problemà-

tica té característiques diferents
a cada municipi, però ve cau-
sada per un factor comú. Un
motiu que uneix encara més els
representants de l’Arc Metro-
polità, que es constituirà com a
entitat per “reivindicar allò que
ens mereixem i no ens arriba”,
avança Mayoral. 

Alguns alcaldes de l’Arc a l’Ajuntament de Barcelona. Foto: Blanca Blay/ACN

Mayoral:  “Volem allò que ens
mereixem i no ens arriba”

» Les ciutats mitjanes metropolitanes són cada cop més pobres
» Un estudi confirma que tenen menys recursos que altres municipis

Granollers recupera l’activitat
comercial d’abans de la Covid

COMERÇ4El 2020 va ser un
any dur pel comerç. Abans de la
pandèmia, a Granollers hi havia
un 90% dels locals comercials
ocupats. Una dada que va caure
sis punts pels efectes de la Covid-
19, mentre als municipis del vol-
tant en queia tres. “Va ser una cai-
guda més forta en tractar-se de la
ciutat amb més activitat comer-
cial  i amb més ocupació de locals
de la zona, un 7% per sobre de la
mitjana”, explica Jordi Obra-
dors, responsable de l’Observatori
dels Centres Urbans de la Fun-
dació Comerç Ciutadà. 

Aquestes dades surten de
l’Informe de l’evolució del co-
merç a la ciutat entre el 2018 i el
2020 que Obradors va presentar
dimarts al Museu de Grano-
llers. Segons aquest, “tornem a
estar als nivells d’activitat co-
mercial que hi havia el 2019,
abans de la pandèmia”. 
I és que, tot i el descens del

2020 i que “els serveis i la res-
tauració han guanyat espai al co-
merç, l’activitat comercial de
Granollers s’ha recuperat més de
pressa que a les altres ciutats”,
conclou Obradors. 

L’Ajuntament tomba la
consulta popular de l’aigua

SOCIETAT4A principis de maig
alguns membres de la Platafor-
ma per l’Aigua van presentar
una sol·licitud a l’Oficina d’A-
tenció Ciutadana per començar
una consulta popular que decidís
el futur model de gestió de l’ai-
gua. Però ara, la Secretaria Ge-
neral de l’Ajuntament ha emès
un informe segons el qual aques-
ta consulta no serviria perquè in-
compleix la llei.  
Segons l’informe, la petició de

la Plataforma “fa referència a una
consulta sectorial i no referen-
dària, però com afecta a tots els

veïns de Granollers, cal presen-
tar-la com una consulta general
o referendària”.
Aquesta actualització ha cau-

sat malestar entre els membres
de la Plataforma, que diuen que
es tracta d’una interpretació molt
restrictiva. A més, critiquen que
l’Ajuntament arriba 11 dies tard,
fora del termini per presentar
al·legacions a la consulta. 
Sigui com sigui, la Plataforma

anunciarà, pròximament, els
passos a seguir per refer la sol·li-
citud i poder començar la reco-
llida de firmes prevista. 

Al carrer Anselm Clavé es concentren la majoria de comerços. Foto: Ajuntament

Economia | Acords per recuperar-se de la Covid-19
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona estan treballant junts per impulsar
una transformació de l’economia local. Una iniciativa per generar sinergies
entre les institucions i visibilitzar projectes municipals de cara al futur. 
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La PAH  reclama una solució
per a les meses d’emergència

HABITATGE4La PAH Mollet i
Baix Vallès ha fet un pas endavant
per ajudar les famílies que estan
tramitant el seu accés a una mesa
d’emergència. Les meses són un
mecanisme a través del qual es
treu a lloguer un pis de l’admi-
nistració pública. Però és una
via per accedir a l’habitatge que
està col·lapsada perquè “els tres
mesos que hauria de durar el pro-
cés, s’acaben convertint en dos
anys”, diuen des de la PAH. 
Davant d’aquestes dificultats,

ahir al matí alguns membres de
la plataforma es van concentrar

a la porta de l’Ajuntament. Una
reivindicació en la qual es va fer
pública una guia informativa per
fer front a aquests tràmits, jun-
tament amb un document per fa-
cilitar la petició. Ambdós, elabo-
rats per la PAH amb l’objectiu de
facilitar l’accés a la mesa. 
“Les famílies s’estan veient

amb la possibilitat de quedar-se
al carrer durant el temps que es-
tan en llista d’espera”, expli-
quen. Una situació que “no ha de
passar sota cap circumstància i
per la qual exigim una solució”,
conclouen des de la plataforma.   

Retard a les línies de bus per
por dels controls fotogràfics

MOBILITAT4El retard en algunes
línies de bus ha despertat les
queixes veïnals. Així ho ha tras-
lladat la plataforma Mollet Opi-
na, que s’ha reunit amb la pri-
mera tinent alcalde, Mireia Dio-
nisio, per abordar qüestions so-
bre el transport públic.
“Els conductors d’autobús

s’aturen al semàfor de la cruïlla de
l’avinguda Rivoli amb l’avinguda
del parc tot i estar en verd i no ha-
ver-hi gent a la parada situada
allà mateix”, diuen des de la pla-
taforma. Una actitud que  respon
a la por de ser multats per la cà-

mera d’aquest semàfor.“La llum
groga té una durada de 3 segons
i l’autobús necessita més temps
per passar. Per això, prefereixen
esperar que es torni a posar en
verd abans que arriscar-se que els
enganxi en vermell a mig creuar”,
afegeixen.
Dionisio ha assegurat que les

fotografies es revisen manual-
ment i que, en aquests casos, es
podria constatar que l’autobús
havia començat a creuar en verd.
Una informació que faran arribar
als conductors “perquè operin
amb tranquil·litat”, conclouen.

La gent gran, sense ajudes ni
eines per fer servir els caixers
HABITATGE4Cada vegada més
oficines bancàries tanquen, dei-
xant un caixer que no ofereix cap
mena de suport ni ajuda a les per-
sones que el fan servir. Una pràc-
tica que “fa créixer la bretxa di-
gital i que provoca una exclusió
social de les persones grans”,
diu Josep Torrecillas, Secretari de
Comunicació de la Federació de
Pensionistes i Jubilats de CCOO
al Vallès Oriental.
Per aquest motiu, ahir al matí,

aquest col·lectiu es va concentrar
davant el BBVA de la Rambla de
Balmes per “evitar el tancament
de les oficines bancàries, l’aco-
miadament de personal i en con-
tra de les gestions per internet de
la gent gran”, diu Torrecillas.
Una actuació per “demanar als
bancs de Mollet que es recuperi
l’atenció personalitzada i se’ls
assessori, informi i acompanyi
per realitzar aquestes gestions”,
conclouen des de CCOO.

Concentració d’ahir al matí davant l’Ajuntament. Foto: PAH Mollet

Concentració al BBVA. Foto: CCOO

Cultura | Comença una nova edició del Refresc’Art
Ahir va ser el primer dia de la proposta cultural d’estiu de l’Ajuntament.
Una programació que durarà fins al 22 de juliol amb activitats, concerts i

espectacles de la mà d’artistes, companyies i col·lectius vinculats a la ciutat. 

POLÍTICA4Esquerra Republi-
cana renovarà dissabte el seu
equip directiu. Una renovació
que haurà d’aprovar el Consell
Nacional i que respon a la ne-
cessitat “d’enfortir l’Executiu i de
posar la mirada a les eleccions
municipals del 2023, després de
formar la nova Generalitat re-
publicana”, diuen des d’ERC.
Entre la seva proposta, des-

taca el nom del molletà i regidor
republicà, Oriol López, que en-
capçalarà la Secretaria de Coor-
dinació Municipal i Ciutats
Grans. “És un orgull que tant l’O-
riol Junqueras com la Marta Ro-
vira hagin confiat en mi i hagin
valorat la meva feina per estar al
capdavant d’aquesta secretaria”,
diu López. 
El regidor afirma que no dei-

xarà el seu càrrec a l’Ajunta-
ment, on fa 10 anys que treballa.
“De fet, és un orgull que la se-
cretaria que portaré se centri en
el desenvolupament municipal i

en ciutats grans, com la nostra”
conclou López. 
Fins ara, aquesta secretaria

estava en mans de l’exdiputat
Marc Sanglas, que passarà a ser
el nou director general de Qua-
litat Ambiental i Acció Climàtica.
A l’executiva, López estarà

acompanyat de noms com el

d’Alba Vergés, la nova vicese-
cretària general del Partit Obert,
Chakir el Homrani, al capda-
vant de la nova Secretaria de Po-
lítica de Treball o Anna Simó,
secretària d’Educació, Cultura i
Esports. Una renovació que
augmenta de 22 a 26 els mem-
bres de l’equip directiu.

El regidor d’ERC Oriol López davant l’Ajuntament. Foto: Norma Vidal/ACN

Oriol López, elegit per dirigir 
la Secretaria Municipal d’ERC
» El regidor republicà diu que seguirà amb el càrrec a l’Ajuntament 
» Afirma que és un orgull formar part de la directiva del partit 
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Grifols comprarà energia
solar a una planta de Badajoz 
EMPRESA4Grifols ha signat un
acord amb l’empresa d’energies
renovables RWE Renewables
per comprar energia solar du-
rant 10 anys. Un pas amb el qual
cobrirà fins a un 28% de les ne-
cessitats anuals d’electricitat que
Grifols té entre totes les plantes
distribuïdes per Espanya. 
Aquesta compra suposa ad-

quirir la producció total d’una
planta solar fotovoltaica que
RWE té a Badajoz, de 21 hectà-
rees. “Les dimensions que bus-
càvem les hem trobat a Extre-
madura, per això hem anat fins

allà”, diuen des de Grifols. Una
decisió amb la qual la multina-
cional catalana deixarà d’emetre
més de 7.600 tones de CO2.
Tot i que la planta no entra-

rà en funcionament fins al 2022,
la firma d’aquest acord energè-
tic respon als compromisos de
sostenibilitat que Grifols es va
marcar per al 2030, amb relació
al canvi en l’ús d’energies. Un
canvi que, de moment, preveuen
a Espanya, però que “volem in-
cloure en altres mercats als quals
operem, com els Estats Units”,
diuen des de l’empresa. 

POLÍTICA4Jordi Turull ha fet
un pas endavant en la seva llui-
ta contra la condemna de l’1-O i
ha presentat el recurs davant el
Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans (TEDH), a Estrasburg.
Un recurs per “vulneració del seu
dret a un judici just, a la pre-
sumpció d’innocència i a la lli-
bertat d’expressió i de reunió pa-
cífica”, diu el document. 
Aquest pas el dona ara “per-

què estàvem esperant la sen-
tència del Tribunal Constitu-
cional”, que va sortir a finals d’a-
bril, diu la filla de l’exconseller,
Laura Turull. “A més, els advo-
cats havien de llegir-se tota la
sentència i escriure el recurs, i és
un procés lent”, afegeix. “Primer
volem esgotar tots els recursos a
Espanya i després anar a Euro-
pa”, explicava Jordi Pina, advo-
cat de Turull, abans que sortís la
sentència de l’1-O.
Al llarg d’aquest procés ju-

dicial, es van presentar dos vots
contraris a la condemna del jut-
ge. Un fet que ja aleshores “om-
plia d’esperança” el pas cap al

TEDH. Així ho afirmava el ma-
teix Turull que ara, a través de les
xarxes socials, ha fet públic que
es pren aquesta nova etapa, en
mans d’Estrasburg, com “l’inici
d’un nou camí d’esperança en el
qual esperem poder gaudir dels
èxits de la justícia europea”.
Turull és el segon pres inde-

pendentista que porta al TEDH

la sentència de l’1-O després de
Jordi Cuixart. “El procediment
a Estrasburg pot trigar anys a re-
soldre’s”, admet Laura Turull,
que també és advocada. “Tot
depèn del cas i del seu grau de
complexitat, tot i que, abans
que res, el Tribunal Europeu
haurà d’acceptar el recurs”, con-
clou la filla de l’exconseller. 

Jordi Turull, sortint de la presó pel judici de l’1-O. Foto: Generalitat

Turull recorre a Estrasburg per
“iniciar un camí d’esperança” 

Grifols utilitzarà l’energia solar. Foto: Albert Segura/ACN

Societat | Avança el projecte participatiu del Tenes
Ja ha començat la segona fase d’aquest procés, que està donant a conèixer
el projecte amb sortides per l’entorn del riu. A més, s’han presentat les tres

propostes per transformar aquest espai, que la ciutadania ja pot votar.
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Càrrecs a la Generalitat
per a dos santfostencs

SOCIETAT4Els santfostencs
Yvonne Griley i Carles Segura han
estat nomenats directora general
d’Afers Religiosos i director de
l’Institut Català de l’Acollida i
de l’Adopció de la Generalitat,
respectivament.
Griley, militant de Junts per

Catalunya, assumeix aquesta fun-
ció, que depèn del Departament
de Justícia, després d’una llarga
trajectòria professional en dife-
rents àmbits, arribant a ser, en-
tre altres, consellera del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. En
la nota del seu nomenament es

destacava el seu treball per “fo-
mentar el respecte a les diverses
opcions i manifestacions políti-
ques, socials, culturals i religioses
de Catalunya”.
Per la seva banda, Segura, qui

havia treballat com a assessor a
l’Ajuntament de Mollet i a la Di-
putació i també havia ocupat
càrrecs a Presidència, és el nou
màxim responsable de l’ICAA.
Segura també és membre de la
Societat Catalana de Sociologia,
entitat adscrita a l’Institut d’Es-
tudis Catalans i soci, entre altres,
de Creu Roja i Òmnium.

SALUT4Els problemes de salut
mental i la obesitat i els perju-
dicis que causa en les persones
són les dues principals patolo-
gies que pateixen els veïns de
Martorelles, Sant Fost i Santa
Maria de Martorelles. Aquesta
és la conclusió que s’extreu
d’un estudi dels professionals de
l’Equip d’Atenció Primària
(EAP) de Martorelles-Sant Fost
i que es fa a partir de les dades
del Centre d’Atenció Primària
de Sant Fost (CAP) de Sant
Fost, l’equipament sanitari de
referència d’aquests municipis.
Marta Vilanova-Vilà, direc-

tora científica d’AMB Salut, va

apuntar que l’obesitat, entre la
població jove i adulta, és la
causant principal que es des-

envolupin malalties cardio-
vasculars. La manca d’activitat
física i els mals hàbits alimen-
taris són els factors més influ-
ents en l’agreujament d’aquesta
patologia.
De la mateixa manera, Vila-

nova-Vilà va dir que estan tro-
bant que “a gairebé tots els
municipis que els temes de sa-

lut mental són els més preva-
lents, principalment en dones”,
que també són el col·lectiu que
fan més demanda assistencial.
L’estudi també incideix en

l’envelliment de la població.
Martorelles i Sant Fost, de fet,
estan per sobre de la mitjana
d’edat de la comarca, quedant
només Santa Maria per sota. 

Tenir cura de la salut mental, un dels grans reptes. Foto: Learte

Salut mental i obesitat, els dos
grans problemes dels veïns

Yvonne Griley, en una imatge d’arxiu. Foto: CAC

Martorelles | Formació per a la Policia Local
Agents de la Policia Local de Martorelles han assistit a una

sessió de formació en la qual se’ls va donar eines per millorar
l’atenció a les víctimes de casos de violència masclista.

L’estudi diu que les
principals afectades 
per les malalties
mentals són dones
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Un poble més accessible:
canvien 95 semàfors

MONTORNÈS4A finals de la
setmana passada, l’Ajuntament
de Montornès va anunciar que
ha substituït les òptiques analò-
giques dels semàfors de totes les
cruïlles i hi ha afegit uns dispo-
sitius que emeten senyals acús-
tics, pensat per facilitar el pas als
veïns invidents. Tot plegat forma
part d’una sèrie d’accions im-
pulsades pel govern municipal
per fer que Montornès sigui un
poble més accessible.
El consistori explica que el

sistema amb el qual funcionen
els nous semàfors l’ha desenvo-

lupat l’ONCE i ha detallat que la
inversió total del canvi (uns 95
semàfors) ha estat de gairebé
23.000 euros.

MÉS MILLORES
Aquesta, però, no ha estat l’úni-
ca millora en els carrers de la
vila. I és que darrerament tam-
bé s’han fet treballs de mante-
niment en la senyalització viària,
repintant la pintura al paviment
de les avingudes del Riu Mogent
i Mare de Déu del Carme, de la
plaça dels Països Catalans i de di-
ferents passos de vianants.

CULTURA POPULAR4“Entre
Sant Joan i Sant Pere, arriba la
Festa Major de Montmeló, que
per ser en aquestes dates, és de
les primeres de Catalunya”. D’a-
questa manera comença a es-
calfar motors el programa de la
Festa Major de la vila, que es po-
sarà en marxa dijous de la set-
mana que ve, i que els veïns i les
entitats esperen que comenci
amb més ganes que mai.
I és que després que l’any

passat la situació sanitària obli-
gués a fer una edició reduïda, da-
vant la situació de millora que vi-
vim l’Ajuntament ha preparat
una festa adaptada a les mesu-
res de prevenció però que s’a-
costa al que els veïns esperen de
la seva celebració.
Sota el lema Montmeló som

bombolla, la festa durarà quatre
dies, tot i que dimarts ja hi ha el
primer acte, un dia de dona-
cions de sang a la Sala Polivalent.
La Foguera de Sant Joan, l’en-
demà a les 9 de la nit, servirà com
a aperitiu del primer gran acte,
l’espectacle d’inici Montmeló es-

clata!, previst per al dijous a les
9 de la nit a l’avinguda del Mil·le-
nari.  El Ball de Gitanes de l’A-
grupa i les colles de Diables, Ge-
ganters i Grallers participaran en
l’activitat. La música de Catfolkin
i de La Banda del Coche Rojo
clouran el primer dia.
La inauguració de la mostra

dels 40 anys de la vida dels Ge-
gants de Montmeló serà una de
les cites imprescindibles del di-
vendres festiu, tot i que el ventall
de propostes del segon dia inclou
també un parell d’espectacles

infantils, una competició de laser
tag i un show dels Diables.
Dissabte tothom podrà com-

batre la calor amb el tobogan
aquàtic que s’instal·larà al Turó de
la Bandera. El bingo, la 40a Tro-
bada de Gegants i el monòleg fe-
minista Calladitas estáis más
guapas seran cites que també cal
apuntar al calendari.
La Festa Major acabarà el

dia 27 amb el Castell de Focs i el
concert, però abans, entre altres
propostes, hi haurà una confe-
rència amb Pep Poblet.

Un detall del programa. Foto: Ajuntament

Montmeló té més ganes 
de Festa Major que mai

Les noves òptiques dels semàfors són LED. Foto: Ajuntament

Montmeló | Renovació de les mini deixalleries
Després de gairebé una dècada i mitja de funcionament, l’Ajuntament de
Montmeló ha renovat les mini deixalleries que hi ha a diversos punts de la

vila. En tot aquest temps, han recollit gairebé 4,5 tones de residus.
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Calculen que es podran fer el
80% d’actes de la Festa Major
LA LLAGOSTA4Tot i que tradi-
cionalment la Festa Major de la
Llagosta se celebra el setembre
(enguany està prevista entre els
dies 10 i 13 d’aquell mes), dilluns
passat es va fer la primera reunió
sobre la celebració. La conclusió
que es va treure és que serà pos-
sible organitzar prop del 80%
d’actes que hi hauria en una si-
tuació de no pandèmia.
“Creiem que podem fer el

80% de les activitats habituals del
programa de la Festa Major, tot
i que l’Ajuntament voldria fer el

100%. Si després veiem que no
podem fer tantes activitats, ens ho
marcarà el Procicat i la situació
que tinguem”, va explicar el res-
ponsable d’Actes Populars i Tra-
dicions, Mariano García.
En la trobada ja es va comu-

nicar que enguany no es faran les
habituals comissions de Festa
Major i Jove “perquè no hi ha
temps possible”, però García va
assegurar que es volen recuperar.
El pròxim dia 29 hi haurà una
nova trobada entre entitats i el go-
vern municipal.

SANTA PERPÈTUA4Una de les
notícies en matèria d’ensenya-
ment més esperades al poble ja
és real. Els mòduls de l’escola
Bernat de Mogoda, on han estat
les aules dels cursos d’Educació
Infantil des de fa molts anys, se-
ran història aquest estiu. De fet,
aquesta retirada estava prevista
per a les vacances del curs esco-
lar 2019-20, però com tantes i
tantes coses, la pandèmia va
evitar que fos una realitat.
Així, després que el regidor

d’Educació, Pere García, es re-
unís amb l’arquitecte de la Ge-
neralitat, es va acordar que quan
no hi hagi cap activitat del Casal
d’estiu (es necessiten grues i ca-
mions de grans dimensions per
poder emportar-se aquesta es-
tructura) es farà la retirada.
Igualment, el Govern apro-

fitarà aquesta retirada per fer al-
tres reformes al centre. Durant
l’estiu acabaran les obres de la
cornisa i una petita teulada que
es troba sobre la font del pati i
també es canviaran les finestres
de la façana sud.

MÉS OBRES
De la mateixa manera, dimarts
que ve està previst que es posin
en marxa obres d’adequació de
les aules de Primer d'ESO al
nou Institut Escola que comen-
ça a l'edifici de l’Escola Santiga.
D’entrada s’enderrocaran

dos murs per convertir quatre
aules petites en dues de grans,
una a cada planta, es milloraran

els lavabos i s’ampliaciarà l’àrea
de secretària, que amb la nova
estructura administrativa es que-
daria petita.
Per últim, la Generalitat ha

anunciat que les noves aules de
l’Institut Rovira-Forns es po-
dran fer servir a partir de l’inici
del curs que ve, tot i que durant
els pròxims tres estius patiran
petites obres de reforma.

Als mòduls hi havia les aules d’Educació Infantil. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Els mòduls de l’escola Bernat
de Mogoda seran història aviat

Un moment de la trobada entre entitats i autoritats. Foto: Aj. de la Llagosta

Santa Perpètua | Plataforma de venda ‘online’
L’Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes va posar en
marxa ahir la plataforma de venda online Compraprop. Uns 30

comerços de la vila ja ofereixen allà els seus productes.
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INFRAESTRUCTURES4Des d’a-
hir, i durant els pròxims dos me-
sos, Adif ha posat en marxa la
substitució de les travesses de la
via de la línia R3 de Rodalies per
blocs de formigó entre l'estació
de les Franqueses i la de Gra-
nollers-Canovelles.
Com que afecten la circulació

dels trens, Adif ha decidit que
aquests treballs es facin a la nit,
entre les 22 hores i les sis del
matí del dia següent.

Obres nocturnes
a les vies de l’R3 
de Rodalies

LES FRANQUESES4El Centre
Cultural de Bellavista va ser l’es-
cenari, ahir a la tarda, d’una
nova sessió de preparació de la
Festa Jove d’Estiu, que el col·lec-
tiu Espai Zero està ultimant de
cara a dimarts que ve.
L’exterior del Centre Cultural

de Can Ganduxer serà, a partir
de dos quarts de sis, l’escenari
d’aquesta sèrie de propostes que
es faran marcades per les me-
sures de seguretat.

Tot a punt per a la
celebració de la
Festa Jove d’Estiu

REIVINDICACIÓ4Per primera
vegada, i de la mà de l'àrea d’I-
gualtat, l’Ajuntament de l’A-
metlla vol establir el Dia de l’Or-
gull al poble com un dia reivin-
dicació i d’autoafirmació en la di-
versitat i la igualtat, enviant el
missatge de poder ser i estimar
com cadascú vulgui.
El consistori treballa en di-

ferents propostes per als dies 27
i 28 d’aquest mes. 

El Dia de l’Orgull
es viurà de forma
intensa a l’Ametlla

CANOVELLES4L’atenció del
Servei de Mediació de Canovelles
(SEMCA) torna a ser presencial.
El servei torna a prestar-se a la
segona planta de la Biblioteca
Frederica Montseny els dilluns,
dimarts i dimecres entre les nou
del matí i les cinc de la tarda.
Els veïns que vulguin dema-

nar-lo han de reservar cita tru-
cant al 93 861 89 81 o al 601 63
69 98 o bé escrivint un correu a
mediacio@canovelles.cat.

El servei de
mediació torna 
a ser presencial

CULTURA POPULAR4Elsa Soler
Vega, alumna del segon curs del
Cicle Formatiu de Grau Superior
de Gràfica Publicitària de l'E-
MAD, ha estat la guanyadora del
concurs del disseny del cartell de
la Festa Major de la Garriga.
El jurat va destacar que el seu

cartell “proposa unes imatges
actuals i originals, és molt visual
i comunica festa i diversió” i que
fa referència tant a les activitats
diürnes com a les nocturnes.

La Garriga ja té
cartell per a la
seva Festa Major

TRADICIÓ4“Gaudeix de la re-
vetlla amb precaució”. Aquest és
el missatge que ha volgut enviar
l’Ajuntament de Lliçà Amunt de
cara a la revetlla de Sant Joan (i
també la de Sant Pere).
El consistori recomana evitar

aglomeracions i tenir molta cura
amb el material pirotècnic, ja que
és una de les principals causes
d’incendis coincidint amb la pu-
jada de les temperatures.

Lliçà d’Amunt
ultima la revetlla
de Sant Joan 

Potenciar l’emprenedoria 
de la mà de l’Autònoma

INNOVACIÓ4El Consell Co-
marcal ha signat un conveni
amb la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i altres entitats
com ara diferents ajuntaments,
el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i la Diputació per
impulsar un projecte d’Empre-
nedoria i Innovació social.
A la pràctica, la iniciativa es

plasmarà en una càtedra que afa-
vorirà “la transferència de co-
neixement buscant, en particu-

lar, una major projecció i im-
pacte social de la recerca apli-
cada cap a l’administració pú-
blica i la societat civil”, segons
van explicar divendres passat
durant la signatura de l’acord.
El president del Consell Co-

marcal, Francesc Colomé, va
apuntar que la creació d’aques-
ta càtedra ajudarà “entitats, fun-
dacions i privats que treballen en
aquest camp i que necessiten vi-
sibilitat i acompanyament”.Foto. CCVO

Ocupació | El maig es va tancar amb set nous EROs
394 persones van perdre la feina el mes passat a la comarca per l’aplicació

de set expedients de regulació d’ocupació (EROs). La mesura més 
emprada ha estat la suspensió de contractes i l’extinció de contractes. 

POLÍTICA4L’exalcalde de la
Roca, Carles Fernández, del PSC,
ha estat escollit com el nou ge-
rent del Consell Comarcal del
Vallès Oriental. “Un repte més en
la meva vida de servidor pú-
blic, on podré aportar la meva
experiència al món local”, ha
dit Fernández. 
Aquesta és la primera vegada

que es tria aquest càrrec a través
d’un procés d’entrevistes, al qual
es van arribar a presentar fins a 24
candidats dels quals es van se-
leccionar tres finalistes. Un pro-
cés que el grup municipal d’ERC
al Consell Comarcal ha qüestionat.
Fernández va ser elegit di-

marts en un ple extraordinari.
Una tria que desperta polèmiques
perquè, segons els republicans
“s’ha seleccionat a l’exalcalde de
la Roca sense fer-li l’entrevista fi-
nal que la resta de candidats van
fer”. Una forma d’actuar que no
agrada a Joan Galiano, conseller
comarcal d’ERC, que pensa que
Fernández “no és la persona idò-
nia” per ocupar aquest càrrec. 
Per la seva banda, el roque-

rol defensa que sempre ha estat

molt lligat al Consell Comarcal i
que pot aportar moltes coses
per millorar l’òrgan adminis-
tratiu. Però, en cap cas, ha vol-
gut comentar les valoracions
partidistes, convençut que l’han
escollit “per un procés de selec-
ció net i transparent”. 
Tot i que Fernández s’ha po-

sat en contacte amb tots els grups
polítics comarcals per posar-se “a
la seva disposició”, la seva rebu-

da ha despertat “tensions entre
els càrrecs tècnics”, diu Marc
Candela, portaveu d’ERC al Con-
sell Comarcal. Candela descriu la
situació actual del Consell Co-
marcal com un “desgavell”.
Una polèmica que es desper-

ta després que l’anterior gerent,
Ignasi Valls, renunciés al càrrec
i hagués de substituir-lo, de ma-
nera provisional, el gerent ja ju-
bilat Antoni Cornellas. 

Carles Fernández, nou gerent del Consell Comarcal. Foto: Consell Comarcal

Consell Comarcal: polèmica pel
nou càrrec de Carles Fernández
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Mireia Hernández, Abril Conesa,
Pau Ribes, Cecilia Jiménez i Txell
Mas, els esportistes de natació ar-
tística del CN Granollers i el CN
les Franqueses, van ser protago-
nistes a finals de la setmana pas-
sada a Barcelona.
I és que l’equip espanyol d’a-

questa modalitat va aconseguir la
classificació per als Jocs Olímpics
que es disputaran a partir del
mes que ve a Tòquio, i a banda,
individualment i per equips, van
penjar-se diverses medalles a la
Super Final de les FINA World
Series 2021.
La gran notícia de la cita dis-

putada a la Piscina Sant Jordi de
la capital del país entre dijous i di-
umenge de la setmana passada
va ser la certificació del retorn del
combinat que dirigeix Mayuko

Fujiki a una cita olímpica, des-
prés de l’absència en el 2016. Mas
va ser l’única representant va-
llesana en la final, mentre que
Conesa, del CNG, i Jiménez, del
CN les Franqueses, van ser su-
plents en la gran final.

WORLD SERIES
Més enllà d’aquest gran resultat
en el Preolímpic, la representa-

ció vallesana va obtenir un botí
generós de metalls en la Super Fi-
nal de les FINA World Series, el
gran esdeveniment de l’any d’a-
questa disciplina aquàtica.
Hernández, del CN Grano-

llers, va penjar-se un bronze en
la final de solo lliure i Pau Ribes
va guanyar una plata i un bron-
ze en duet mixte tècnic i lliure
fent parella amb Emma García.

La selecció espanyola de natació artística serà als Jocs. Foto: RFEN

Les nedadores vallesanes
compren el bitllet per a Tòquio
» Els esportistes del CN Granollers i del CN les Franqueses brillen 
en el Preolímpic i en la Super Final de les FINA World Series 2021

El franquesí Sergi Barjuan,
nou entrenador del Barça B

FUTBOL4Era un rumor que ha-
via cobrat molta força d’ençà
del comiat de Francisco Javier
García Pimienta i ahir a la tarda
es va fer oficial: l’entrenador
franquesí Sergi Barjuan torna al
club de la seva vida, el FC Bar-
celona, per assumir la banqueta
del filial blaugrana.
“Estic molt content de tornar

al Barça i espero aportar el meu
granet de sorra en la formació
d’aquests jugadors, perquè pu-
guin arribar al primer equip”, va
assegurar l’exlateral als mitjans
del club un cop va signar un

contracte que el lliga al conjunt
blaugrana durant les dues prò-
ximes temporades.

EXPERIÈNCIA A LES BANQUETES
El de les Franqueses, que va
penjar les botes fa 16 anys, ja ha-
via entrenat el juvenil B del con-
junt blaugrana entre 2009 i 2011.
Després d’aquesta etapa ja va fer
el salt al futbol professional,
amb experiències al Recreativo
de Huelva, l’Almería, el Mallor-
ca (a Primera i Segona Divisió) i
una d’exòtica: al Hangzhou
Greentown xinès.

El CF Parets, pendent de la
decisió sobre els descensos

FUTBOL4Diumenge passat va
acabar la temporada futbolística
2020-21 per als equips de la co-
marca que juguen a Primera Ca-
talana. Tant el CF Les Franque-
ses com el CF Mollet tenen ga-
rantida la seva presència a la ca-
tegoria el curs que ve, cosa que no
es pot dir del CF Parets.
I és que els d’Adrià Díaz, que

han acabat en l’última posició del
subgrup 1B de la lliga (amb qua-
tre triomfs i 14 derrotes), serien
equip de Segona Catalana a par-
tir de la temporada que ve si s’a-
pliquen els descensos contem-

plats en les bases de competició
del curs 2020-21.
Cal tenir en compte, però,

que la temporada no s’ha jugat
com estava previst, en dues fases,
de manera que al club paretà (i a
molts altres de la categoria) estan
pendents de la decisió que la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF)
pugui prendre respecte els des-
censos. Tot apunta que l’FCF ho
comunicarà a finals de mes. 
Un altre aspecte important

que cal considerar és que la lliga
de Segona Catalana s’ha jugat
sense ascensos ni descensos.

Els equips de la comarca,
sense premi a les Copes

HOQUEI PATINS4La temporada
domèstica 2020-21 d’hoquei pa-
tins ha arribat a la seva fi sense
premi per als vallesans que en-
cara havien de jugar la Copa del
Rei (el CH Caldes) i de la Reina
(el CHP Bigues i Riells).
Els calderins, tercers a la lli-

ga, van caure a la semifinal copera
contra el futur campió, el Liceo de
la Corunya (4-1). De fet, els d’E-
duard Candami van començar
guanyant a Riazor (amb un gol de

Cristian Rodríguez quan només
s’havien jugat set minuts de l’en-
frontament), però acabarien ve-
ient com els gallecs remuntaven
en el segon temps.
Més efímera, en canvi, va ser

la participació de les biguetanes
a la competició del KO. El sorteig
les va emparellar en un dels
quarts de final contra l’HC Palau
de Plegamans i no van tenir cap
opció de derrotar l’equip del Va-
llès Occidental (8-2).

Barjuan torna al club de la seva vida. Foto: FCB

Foto: Marlon Càtedra/CHC

Esports Handbol | El BMG i Fraikin seguiran caminant junts
La relació entre el Balonmano Granollers i l’empresa Fraikin s’amplia. Dilluns
passat es va fer oficial la renovació del contracte de patrocini (que es va iniciar
el 2004) amb l’empresa de lloguer de vehicles industrials per tres anys més.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL
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Una família veu capgirada la seva quo-
tidianitat amb els fets polítics de la tar-
dor de 2017 a Catalunya. La Rosa, el Jau-
me i els seus fills, la Laura i el Jofre, es re-
trobaran al menjador de casa seva en
cinc ocasions. Cinc “dies després”; és a dir,
l’endemà de cinc dies que aleshores
semblaven “històrics”. 
A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Alguns dies d’ahir
Jordi Casanovas

Txarango s’acomiada per sempre. Des-
prés que la pandèmia esguerrés la seva
gira de comiat, el grup del Ripollès ha de-
cidit posar punt final a la seva trajectò-
ria amb El gran ball (Halley Records,
2021), un disc doble d’edició limitada que
recull grans èxits regravats en col·labo-
ració amb una quarantena d’artistes, com
Lluís Llach, Gerard Quintana o Zoo. 

Música

La segona part de l’angoixant Un lloc
tranquil (en què una família havia de viu-
re en complet silenci per sobreviure) ja
ha arribat als cinemes. Mantenint encara
aquest silenci per no alertar les criatu-
res que cacen orientant-se pel so, la fa-
mília Abbot s’adonarà que hi ha nous
perills i amenaces al món exterior als
quals haurà d’enfrontar-se.

Pelis i sèries

Un lloc tranquil 2
John Krasinski

El gran ball
Txarango

Exposició d’Antoni Llena
Els Espais Volart de la Fundació Vila Casas, a l’Eixample de
Barcelona, acullen la nova exposició de l’artista Antoni

Llena. Sota el títol ‘En veu baixa’, la mostra –comissariada
pel mateix autor i per Àlex Susanna– aplega gairebé 600
obres de Llena i “està concebuda com un quartet en qua-
tre moviments”, expliquen des de la Fundació Vila Casas.
“Així és la meva vida, no he fet res que no fos fràgil, no he
volgut preocupar-me mai per fer una carrera artística i

tampoc he tingut cap ego, cosa que m’ha donat una gran
tranquil·litat”, ha dit l’artista a l’ACN sobre l’exposició.

L’Acadèmia del Cinema Català ja té nova
presidenta: Judith Colell (Sant Cugat del
Vallès, 1968). La directora, guionista i

productora ha guanyat les eleccions de
l’Acadèmia amb la candidatura ‘Cinema i
futur’, que s’ha imposat per 172 vots a la
proposta liderada per Neus Ballús, que
ha aconseguit 103 vots. La candidatura
de Colell comptava amb noms com Car-
la Simón, David Verdaguer i Sílvia Quer.
Entre els objectius de la flamant presi-

denta hi ha augmentar el nombre i la va-
rietat de les produccions cinematogràfi-
ques del país i eixamplar-ne el públic, tal
com va explicar ella mateixa en una en-
trevista a l’ACN. “La prioritat és aportar 
el talent de dins de l’Acadèmia i impli-

car-hi els associats”, va afegir. 

J U D I T H  C O L E L LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
També és productora i guionista

Famosos

Ser escollida presidenta de l’Acadèmia
Ha guanyat les eleccions amb la candidatura ‘Cinema i futur’

Felicitacions
L’han felicitat cares conegudes de la política i la cultura

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’aparició de dues noies inconscients i fe-
rides greus a l’entrada de l’hospital civil de
Venècia encarrila el comissari Brunetti dar-
rere la pista de dos joves que podrien ha-
ver incorregut en un delicte d’omissió del
deure de socors. Però aviat es posa en evi-
dència una connexió amb una xarxa ma-
fiosa que es dedica al tràfic de persones
i que porta a Venècia immigrants africans.

Llibres

Esclaus del desig
Donna Leon
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|Guilty Gear
Guilty Gear Strive és el nou videojoc de la saga que farà feliços

els fans dels jocs de lluita. Disponible per a PS4, PS5 i PC.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PER COMENÇAR...

La crema solar ha de ser d’un factor de protecció 
adequat al tipus de pell, però mai menys de 15

QUAN?

QUINA CREMA?

A EVITAR...

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

i SALUT

Torna l’estiu i, amb ell, els dies de platja i piscina, les ganes de
prendre el sol, els plans de cap de setmana... i les cremades
solars. Com que encara som al juny, potser som a temps d’a-

judar-te a prevenir la típica cremada del primer dia que t’exposes
(potser durant massa estona) als rajos de sol. Abans de res, cal re-
cordar que, més enllà de les molèsties i el mal que passes quan et
cremes, la sobreexposició al sol afavoreix l’aparició de càncer de
pell. Per tant, es tracta d’un tema molt seriós. 
“Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades

poden danyar la pell”, alerta el Departament de Salut de la Ge-
neralitat a través del Canal Salut. En el mateix espai, ofereix qua-
tre consells bàsics per protegir la pell, sobretot durant l’estiu. Cal
començar a prendre el sol “de manera gradual” i cal fer servir
crema solar sempre, també els dies ennuvolats, ja que les radia-
cions passen a través dels núvols. La crema ha de ser d’un factor
de protecció adequat al tipus de pell, però mai menys de 15.
S’ha d’aplicar “20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol i cada
dues hores, després de cada bany o si se sua molt”. Per últim,
s’han d’evitar les hores centrals del dia, de 12:00 a 16:00.

Protegir la pell dels rajos solars

S’ha de començar a prendre el sol gradualment 
i cal posar-se crema sempre, també quan fa núvol

Les claus

La crema s’ha d’aplicar 20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol 
i cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt

Es recomana evitar prendre el sol durant les hores 
centrals del dia, és a dir, de 12:00 a 16:00
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