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Turull ja és lliure
4El polític independentista paretà va sortir
de la presó dimecres després de l’indult

4Més d’un centenar de persones li van retre una
càlida benvinguda al Parc de la Linera de Parets  pàg 12
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GRANOLLERS pàg 8

La segregació escolar 
al municipi és molt alta,
segons la Fundació Bofill

PARETS pàg 12
Cassandra Garcia, regidora
d’Educació: “La comunitat
educativa ha fet una gran tasca”
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El moviment en defensa de l’ha-
bitatge va viure fa dies un dels
moments més durs dels darrers
anys. Un home de 58 anys se su-
ïcidava al barri de Sants de Bar-
celona quan estava a punt de ser
desnonat, llençant-se pel cel-
obert de l’edifici on vivia.
Per aquest motiu, el passat 15

de juny les Plataformes d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) van
convocar diverses manifesta-
cions sota el lema ‘No són suïci-
dis, són assassinats’. Tant la
PAH de Granollers com la de
Mollet i el Baix Vallès van sortir
al carrer per rebutjar les conse-
qüències dels desnonaments.
Però aquesta problemàtica se-
gueix, dia a dia, privant del dret
a l’habitatge a persones i famílies
vulnerables.
Algunes entitats bancàries,

com el Banc Sabadell, “segueixen
apostant per desnonar abans
que oferir un lloguer social”, di-
uen des de la plataforma. Per
això, les PAH han començat una
campanya contra aquest banc.
Un moviment que va començar
dimarts, a Mollet, i que va por-
tar a l’ocupació d’una de les se-
ves oficines, amb l’objectiu de so-
lucionar els casos de quatre do-
nes en perill de ser desnonades.
La Mònica és una molletana

que fa temps que viu amb un llo-
guer social. Però el Banc Sabadell
no té intenció de renovar-li. “No
he deixat mai de pagar i, tot i
això, m’amenacen amb desno-
nar-me dient-me que no els tru-
qui més, que la pròxima notifi-
cació que rebi serà l’ordre de des-
nonament”, explica l’afectada.
En canvi, l’Alba, l’Alicia i la So-
umia, fa temps que viuen ocu-
pant i, tot i que demanen un llo-

guer social, el banc no els ofereix
aquesta possibilitat. “Fa anys
que intento regularitzar la meva
situació i l’únic que he aconseguit
és que juguin a ping-pong amb
el meu cas”, diu l’Alicia. 
Però, davant d’aquestes si-

tuacions, des de la PAH són
clars i contundents. “Fa mesos
que avisem: o hi ha lloguer o hi
haurà revolució, i han triat la se-
gona”, diuen. Un ultimàtum
amb el qual el Banc Sabadell s’ha
mostrat indiferent, tot i les ame-
naces del moviment en defensa
de l’habitatge, que assegura que
els farà “la vida impossible, com
fan ells amb les afectades”.

REGULACIÓ DEL LLOGUER
El suïcidi de Sants no ha estat l’ú-
nic cop dur per al moviment en
defensa de l’habitatge darrera-
ment. I és que el govern espanyol
anunciava el 14 de juny que re-

correria al Tribunal Constitu-
cional la llei catalana per a la re-
gulació dels preus dels llogu-
ers, impulsada, entre altres or-
ganitzacions, pel Sindicat de
Llogateres.
Segons el ministre de Trans-

ports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, “l’anti-
constitucionalitat” de la llei “és
evident”. Es referia a un infor-
me “negatiu” emès per la co-
missió de Garanties Estatutàries
de Catalunya sobre la regulació
aprovada el setembre per Junts,
ERC, els comuns i la CUP al
Parlament.
Amb tot, la regulació final-

ment no quedarà en suspensió
fins que el Tribunal Constitu-
cional decideixi si la tomba o no.

EL TEMPS S’ACABA
El 9 d’agost és la data més te-
muda pel moviment en defensa

de l’habitatge. Després de la
moratòria dels desnonaments
per l’estat d’alarma, que va fi-
nalitzar el 9 de maig, el govern de
Pedro Sánchez decidia allargar
tres mesos més la mesura. “Vin-
drà una allau de desnonaments”,
advertia a l’abril Lucía Delgado,
portaveu de la PAH.
El cert és que, segons dades

del Consell General del Poder Ju-
dicial, el nombre de desnona-
ments va baixar significativa-
ment durant el primer any de
pandèmia. Si el 2019 hi va haver
5.528 desnonaments a la de-
marcació de Barcelona, l’any
2020 se’n va efectuar 3.535.
Això significa una davallada del
27%. La baixada respecte de l’a-
ny 2018 és del 17%. De totes ma-
neres, tal com avisa Delgado,
quan s’acabi la pròrroga l’esce-
nari pot ser catastròfic. De fet, el
mateix president Pere Arago-

nès, en el seu discurs a la reunió
anual del Cercle d’Economia del
dia 17 de juny, assenyalava que
el de l’habitatge, amb la fi de la
moratòria i la suspensió de la llei
de regulació dels lloguers a la vis-
ta, és un dels problemes princi-
pals de Catalunya.
Ho és, i una dada de l’Insti-

tut d’Estudis Regionals i Metro-
politans de Barcelona (IERMB)
així ho confirma. Segons l’orga-
nisme, si bé és cert que han bai-
xat els desnonaments, també
ho és que el nombre d’expe-
dients de desnonament iniciats
s’ha mantingut inalterable el
2020. Dels 8.369 expedients als
jutjats de l’àrea metropolitana
del 2019 hem passat als 8.495
del 2020.
És a dir, tot i que es desnona

menys, els passos judicials pre-
vis segueixen intactes a l’espera
de la fi de la moratòria.

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL

Temps difícils per l’habitatge
» El suïcidi d’un home que anava a ser desnonat a Barcelona evidencia el problema amb un dret bàsic 
» Quan acabi la pròrroga dels desnonaments, es preveu un escenari complicat per a moltes famílies

El moviment en defensa de l’habitatge s’està manifestant davant les entitats bancàries d’arreu del territori. Foto: Blanca Blay / ACN
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NLes millors
perles

Atropella una dona i intenta culpar el seu fill. Això va fer un
home de 52 anys que, després d’atropellar una senyora de

77 anys a Ivars d’Urgell, va fugir, es va amagar i, quan la policia
el va enxampar, va dir que qui conduïa no era ell, sinó el seu fill.

S’emborratxa i destrossa un monument del segle XVI. Ha
passat a Sant Cugat del Vallès, on un home de 35 anys

ebri es va enfilar a la creu del monestir, un Bé Cultural
d’Interès Nacional. Els veïns hi van portar flors. A la creu.

Jaime Lafita és el nom d’un home valent. L’esclerosi lateralamiotròfica (ELA) no li ha impedit anar en bici des de Getxo
(Biscaia) fins a Brussel·les per reclamar al Parlament Europeu
més suport a la recerca contra la malaltia que pateix.

Un home de 72 anys es va desmaiar i va caure a la ria de
Bilbao. Un jove no s’ho va pensar i va saltar per

rescatar-lo. De seguida van decidir ajudar-lo dos joves
més. Els tres nois, d’origen senegalès, van salvar l’home.

LA FOTOGemma Sánchez / ACN

Safata d’entrada

Este artículo es para responder y corregir algu-
nas de las declaraciones que hizo en este pe-
riódico la directora de Ramcon, Imma Gómez,
el pasado 10 de junio en una noticia sobre los

conflictos laborales que vive la empresa.
Nuestra directora, en parte de sus declaraciones,

dice que en la empresa anterior (Expertus), donde
estábamos los trabajadores actuales de Ramcon, todo
valía, que podíamos hacer lo que queríamos –en-
tiendo– y que ahora nos molesta porque vinieron a
poner orden. Añadía que este orden no se traducía
ni en sanciones de empleo y sueldo ni en despidos,
aunque más adelante rectifica y
reconoce un despido.
Referente a la empresa an-

terior (Expertus), la señora
Imma Gómez no puede opinar
de una manera formal, puesto
que ella era y es directora de
Ramcon y no de Expertus. Por
lo tanto, se deduce que su opi-
nión referente a la empresa
anterior es de oídas y puede
que le hayan dado una opi-
nión partidista. Con Expertus,
el trato entre los trabajadores
(no solo comités) y la empresa era cercano y de res-
peto, que es lo que se espera que sea en cualquier
empresa. También quiero recordarle que sí que se
han puesto sanciones (es demostrable, hay copia)
de empleo y sueldo de tres días. Cito textualmen-
te parte de la sanción: “Se le impone la muy infe-
rior sanción de tres días de empleo y sueldo que
cumplirá usted cuando la empresa se lo indique”.
Esto va firmado.
En cuanto al despido, cita que una trabajadora dejó

entrar a una televisión en una escuela privada... La es-

cuela era pública y la televisión era la televisión de Mo-
llet, controlada por el Ayuntamiento. La compañera,
al ser un centro municipal y la televisión también, pen-
só que tendría permiso y la despidieron, habiendo
otras opciones de sanción y sin tener ningún proble-
ma con Ramcon ni ser reincidente en nada. Solo lle-
vaba dos meses en Ramcon.
Más adelante la señora Imma Gómez habla de

que se le amenaza a ella y a sus hijas y que le han
pintado la puerta y le llaman asesina. No creo que
ningún trabajador le amenace a ella y muchísimo
menos a sus hijas. Podría decir los nombres y, re-

pito, trabajadores de Ramcon no lo creo. Si en-
tiende por amenaza que, estando en huelga, los tra-
bajadores nos reunamos en la puerta de la em-
presa, pues eso es algo habitual cuando se hace una
huelga o se reivindica algo. Si la señora Gómez vive
cerca de la empresa, eso es algo circunstancial que
nada tiene que ver con la reivindicación. Además,
en la concentración también había personas que
no eran de Ramcon. También quiero decir que cu-
alquier amenaza personal, venga de donde venga,
es rechazable.

También quisiera apuntar que no es cierto que se
pintara la puerta de su casa (si se refiere a la puerta
de entrada a la oficina). Lo que se hizo fue poner al-
gunas pegatinas de un sindicato determinado. Pega-
tinas fáciles de retirar.
Más adelante habla sobre la muerte de Julián.

Cito textualmente: “Julián murió por una negligencia
suya porque estaba con el móvil y en una zona don-
de no podía estar”. Y sobre la investigación de los
Mossos, comenta que duerme tranquila. Quisiera de-
cir que el tema esta judicializado y no está bien que
diga en un medio de comunicación su veredicto sin

esperar al juez. Yo también ten-
go mi opinión y se la puedo dar
cuando lo estime oportuno,
pero a ella, no en un medio,
pues el caso, como digo, está en
manos de los jueces y eso hay
que respetarlo. De la misma
manera que hay indicios, según
los Mossos –y si los Mossos
ven indicios algo habrá...–. Des-
pués los jueces que decidan,
pero si no hubiera alguna ano-
malía, los Mossos no dirían
nada. Ella también adelanta

que Julián estaba con el móvil... El móvil lo tenemos
todos los de Ramcon porque recibimos llamadas y
Whatsapps de supervisión por temas de trabajo. 
Julián no era un simple compañero, era mi veci-

no y amigo. No un aspirador roto, sino un ser humano,
y merece respeto. Desde aquí quiero aprovechar
para decirle a nuestra directora que si quiere co-
mentarnos algo y hacer cualquier pregunta a este co-
mité, que estaremos encantados de sentarnos con ella
y escuchar cualquier pregunta o comentario que
quiera hacernos, sin excepción.

per Ramón Prado (Comitè d’Empresa de Ramcon)

Respeto para Julián
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Montmeló té més ganes 
de Festa Major que mai1

2
Retard a les línies de bus a Mollet 
per por dels controls fotogràfics

Grifols comprarà energia 
solar a una planta de Badajoz

La PAH reclama una solució 
per a les meses d’emergència

L’Ajuntament de Granollers tomba 
la consulta popular de l’aigua

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Els semàfors

El col·lectiu Mollet Feminista vol
posar una marxa més en la seva
lluita per reivindicar el feminisme
en l’àmbit local. L’entitat impulsa
noves accions per arribar a 
més públics i espais i també 
vol treballar conjuntament 

amb l’Ajuntament. 
pàgina 10Mollet Feminista

Una sentència del Tribunal
Suprem obliga Ramcon a
readmetre una treballadora
acomiadada per deixar entrar
una televisió a gravar en una
escola. El jutjat de Granollers
havia donat la raó a l’empresa,
però el Suprem li ha tret. 

pàgina 10Ramcon

El pilot de Sant Antoni de
Vilamajor continua demostrant
que el 2021 és el seu any. L’últim
gran resultat és la victòria de
diumenge passat al circuit de
Road America, que li ha permès
situar-se al capdavant de la
classificació de la Indy Car.

pàgina 20Alex Palou

A les xarxes

@PatrickurbanoR: Preparat per a la pos-
sibilitat que cada 26 de juny celebrem a
Catalunya la Festa de l’Adeu a la Mascareta
amb pastissets, pins i recitals de poesia.

@perearagones: Avui és un dia d’alegria.
Pels presos i preses polítiques, per les se-
ves famílies. Després de tres anys i mig, re-
cuperen la llibertat.

#Indultats

@324cat: El Consell d’Europa aprova l’in-
forme crític amb la repressió espanyola con-
tra l’independentisme. Demana l’indult dels
presos polítics i que es retirin les euroordres.

#EuropaEnsMira? #CarrersSenseMascareta

La lupa

Cada cop són més freqüents
les notícies de condemnes
a la pagesia per ús il·legal

de varietats protegides. En alguns
casos, es tracta d’un acte de co-
mercialització il·legal que no té res
a veure amb l’activitat agrària, ja
que és un acte comercial. Altres
casos, a parer d’Unió de Pagesos,
injustos, són les condemnes a la
pagesia per haver reutilitzat part
de la seva collita com a llavor de
sembra per a la campanya segü-
ent, en els seus camps, o per ha-
ver-la cedit a un altre pagès, és a
dir, quan es realitza un ús estric-
tament agrari. 
Un altre cas similar és el de les

sentències condemnatòries per
no haver pagat royalties d’arbres
fruiters, en casos en què l’únic que
ha fet la pagesia condemnada ha
estat comprar el plançó en un vi-
ver i haver pagat el preu que el vi-
verista li ha indicat. Posterior-
ment, després de tres o quatre
anys, quan l’arbre entra en pro-
ducció, la pagesia veu com Gesli-
ve, filial de l’Associació Nacional
d’Obtentors Vegetals (d’àmbit es-
tatal) li demana 3.000, 4.000 o
6.000 euros per hectàrea en con-
cepte de royalty.
Unió de Pagesos defensa que

tant en el cas de la llavor com en el
dels arbres no es pot tractar igual
qui comercia il·legalment amb
material vegetal que qui en fa un
ús estrictament agrari, ja que les re-
percussions sobre les empreses
d’obtentors no són les mateixes.
És lícit que qui inverteix a des-

envolupar noves varietats n’ha de
poder treure un benefici, però
quan aquestes fallen, un cop la
pagesia les compra i les sembra o

Pels drets de la pagesia
per Dani Forcadell (Unió de Pagesos)

les planta, i després no com-
pleixen les expectatives garan-
tides per l’obtentor, el risc em-
presarial recau sobre la matei-
xa pagesia. El mateix passa
amb el material vegetal certifi-
cat, on cal més control sobre les
empreses que el produeixen o
que recompensin la pagesia
quan produeixen errors. I pel
que fa a tot el material vegetal
patentat per organismes públics
o privats que reben un ajut
públic, la pagesia hauria d’estar
exempta de pagar royalty.
L’estat espanyol, tot i que ha

signat els acords internacio-
nals del Conveni sobre la Di-
versitat Biològica el 1993 i el
Protocol de Nagoya el 2014, i
que el 1996 l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agri-
cultura (FAO) ja alertava de la
pèrdua del 75% de la biodiver-
sitat genètica en els conreus, no
ha donat una resposta legisla-
tiva que empari la pagesia que
produeix el seu propi material
vegetal i el vol intercanviar
amb altres pagesos i pageses.
La paradoxa rau en el fet que

només es permet l’intercanvi, a
títol onerós o no, d’aquelles va-
rietats inscrites en el registre es-
tatal o en el catàleg europeu.
Qualsevol varietat reproduïda a
les explotacions evoluciona i
s’adapta a les característiques
del territori, i acaba essent me-
nys uniforme i homogènia,  però

també esdevé més resilient i, per
tant, més interessant per fer una
producció més sostenible i
adaptada a la crisi climàtica,
trets que, alhora, fan que no es
pugui inscriure oficialment (per
aquesta manca d’homogene-
ïtat i uniformitat).
Unió de Pagesos defensa la

recuperació total dels drets de la
pagesia en les llavors i les plan-
tes. Cal un reconeixement a la
tasca que fa en l’adaptació d’a-
questes varietats al propi medi
local i per mantenir una pràcti-
ca ancestral de la pagesia.
Mentre que Europa acorda

una estratègia per a la biodi-
versitat en el marc de la nova
Política Agrària Comuna (PAC),
la realitat és que avui la page-
sia no té cobertura legal per in-
tercanviar les seves pròpies lla-
vors i material vegetal. A més,
la modificació del codi penal del
2015 va endurir la condemna
per fer un ús agrari no autorit-
zat de varietats protegides, que
va passar d’una pena màxima
de fins a dos anys de presó a
una pena màxima de fins a
tres anys de presó. Cal recordar
que Unió de Pagesos va ser
l’única organització agrària que
s’hi va oposar i, tot i que dife-
rents partits van defensar l’es-
mena del sindicat, la majoria
absoluta del PP no va permetre
que prosperés, criminalitzant
de nou la pagesia.
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La segregació escolar és la dis-
tribució desigual de l’alumnat
entre els centres educatius d’un
territori. Una situació que fa que
en algunes escoles es concentri un
alt nombre d’alumnes vulnera-
bles i immigrants, mentre que en
altres centres aquest percentatge
es redueix a xifres molt baixes o
gairebé inexistents.
Segons un informe de la Fun-

dació Bofill, elaborat amb dades
del Departament d’Educació i
del Síndic de Greuges, Granollers
és un dels 122 municipis estudiats
amb més segregació escolar. De
fet, el document classifica les
ciutats en tres nivells (segregació
molt alta, alta o baixa) i Grano-
llers entra en el primer de tots.
La capital vallesana té un

13% de població estrangera i es
troba cinc punts per sobre la
mitjana de segregació escolar en
l’educació primària, i 6 en la se-
cundària. Unes dades que han
disminuït en els darrers anys,
però que segueixen preocupant
als professionals dels centres
educatius.

“NO VOLEN PORTAR ELS FILLS”
L’Escola Joan Solans és una de
les que més segregació escolar
té. Fins a un 90% de les famílies
del centre són estrangeres i dels
200 alumnes, 180 són immi-
grants. Una escola que suma un
total de 25 nacionalitats entre
els infants i que ja fa temps que
lluita amb l’Ajuntament per re-
duir aquestes dades. 

“Ensenyar als nostres alum-
nes és més complicat perquè te-
nen un nivell més baix, causat
per un problema evident de
llengua, a part dels socioeconò-
mics”, explica Lluís Pardo, di-
rector del centre. Un fet que fa
que les famílies catalanes no
vulguin portar els seus fills a
centres com aquest. “És molt di-
fícil lluitar contra això, perquè la
visió de la població és la que és,
però aquesta realitat porta a la
falta d’integració social dels nos-
tres alumnes, que només es re-
lacionen entre ells”, afegeix.
Tot i que des del Joan Solans

s’està intentant tirar endavant un
projecte molt concret, a través de
l’handbol, per fer més atractiva
l’escola i “que aquells infants que
vulguin centrar-se en aquest es-
port puguin venir aquí a estu-
diar”, Pardo es mostra descontent
perquè des de l’Ajuntament no li
permeten fer-ho. “Tenim un pro-
jecte que ens ajudaria a reduir la
segregació escolar i ens diuen que
no podem fer l’esport que vulgu-
em, que totes les escoles som igu-
als i que hem de fer el mateix.
Però això no respon a les neces-

sitats individuals de cada centre”,
explica el director.
D’altra banda, des del con-

sistori, el regidor d’Educació,
Francesc Arolas, diu que estan
treballant amb escoles com el
Joan Solans per fer-les més atrac-
tives i millorar els problemes de
segregació escolar. “Tot i que és
la Generalitat qui reparteix els
alumnes per centres, nosaltres in-
tentem que es faci d’una mane-
ra equitativa”, explica Arolas.
“Però fer una oferta única d’es-
port no es considera l’idoni i per
això estem plantejant un projec-
te molt més ampli”, afegeix. 
Fa 15 anys, passava el mateix

amb escoles com el Pereanton o
la Ferrer i Guàrdia. Però a través
de projectes relacionats amb la
música i les arts, es va capgirar la
situació i es van convertir en
centres atractius per a les famí-
lies. Fer això, però, “és una feina
de formigueta que tarda molt a
veure’s”, explica el regidor. “Això
no es veurà d’un curs per l’altre
i cal tenir paciència mentre es
desenvolupa una actuació con-
creta i decidida com la que estem
disposats a fer”, conclou.

El 90% dels alumnes d’aquest centre són estrangers. Foto: Escola Joan Solans

Olga García
GRANOLLERS

Granollers és un dels municipis
amb més segregació escolar

» Un estudi de la Fundació Bofill parla d’una segregació “molt alta”
» L’escola Joan Solans té un 90% d’alumnes fills d’immigrants

Dos policies locals aniran 
al Marroc per un fi solidari

SOLIDARITAT4Dos policies lo-
cals s’han inscrit a la cursa Pan-
da Raid per aconseguir diners
contra el càncer infantil. Una
prova que es disputarà a finals
d’octubre i amb la qual recorre-
ran el Marroc per etapes.
Joan Pastor i Adolfo Azuar

ja són un dels 300 equips ins-
crits. Un repte que afronten
amb la finalitat solidària de
col·laborar amb el projecte del
Pediàtric Càncer Center de Bar-
celona, que impulsa l’Hospital de
Sant Joan de Déu.
L’any passat ja es van apun-

tar a la cursa amb la mateixa in-
tenció, però la pandèmia va ob-
ligar a suspendre-la. En aquell
moment, en assabentar-se de la
iniciativa, una veïna els va cedir
el seu Seat Panda, el cotxe amb
què correran enguany. Però ara,
Pastor i Azuar volen donar-se a
conèixer per recaptar diners
d’empreses i particulars que pa-
guin per publicitar-se al vehicle.
Però l’objectiu de tot això no

és pas guanyar la cursa, sinó
acabar-la per, després, vendre el
cotxe. Una acció amb què recap-
taran més diners per la causa.

L’Escola Pereanton, premiada
pel seu projecte educatiu

EDUCACIÓ4L’Escola Perean-
ton ha estat reconeguda pel seu
projecte educatiu. Una propos-
ta que, amb el nom de ‘Música
per créixer’, posa la música al
centre de l’aprenentatge de tots
els alumnes.
El centre ha rebut el premi

Baldiri Reixac, que reconeix les
idees “transformadores, creatives
i valentes que eduquen des de la
cultura i l’art”, diuen des de la
Fundació Carulla, impulsora dels
premis. I és que es tracta d’un
projecte innovador que fa de la
música l’essència de l’escola. 

En grups reduïts es treballa
en el llenguatge musical i tots els
alumnes aprenen a tocar un ins-
trument perquè, després, pugu-
in formar part de la coral o de la
big band escolar. Una manera de
fer que “se sentin l’escola seva”,
afegeixen des de la Fundació.
D’altra banda, i en la línia de

fer noves propostes educatives, el
Consell d’Infants i el Fòrum de les
Adolescències han fet arribar a
l’alcalde les reflexions i idees
que han tingut al llarg d’aquest
curs escolar per fer de Granollers
una ciutat millor. 

La cursa es diputa pel desert en un total de 7 etapes. Foto: Panda Raid

Escola Salvador Espriu | Adeu a la coberta d’amiant
Dilluns comencen les obres per canviar la coberta d’amiant del centre per
una de teules ceràmiques que millorarà la impermeabilitat i l’aïllament
tèrmic de l’edifici. Els treballs duraran tot l’estiu, fins a l’inici de curs. 
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La Tramolla passa a la final
estatal d’un concurs de dansa

CULTURA4La Tramolla ha fet
ple en la primera fase del concurs
nacional de dansa Anaprode,
que aquest any ha canviat el
nom a CND Espanya. De les 13
coreografies presentades pel grup
de competició ‘La Petita Com-
panyia’, totes s’han classificat
per la final estatal.
En aquesta primera etapa, les

ballarines molletanes han com-
petit amb altres concursants
d’arreu de Catalunya, Aragó, la
Comunitat Valenciana i de les
Illes Balears. Però ara es prepa-
ren per encarar la fase final, que

se celebrarà a Tarragona el cap
de setmana del 16 de juliol. 
En el cas de guanyar la final

estatal, passarien a la final eu-
ropea, on l’any passat dos balla-
ries de l’escola ja van guanyar el
primer premi en les seves cate-
gories. “Aquest any estem més
contents perquè ja no es farà de
forma telemàtica”, diu el direc-
tor de La Tramolla, Ferran Ji-
ménez, que es mostra il·lusionat
perquè “tot i que és evident que
el treball està donant resultats,
quan una opinió externa t’ho
valida és una passada”, conclou.

Nous actes incívics acaben
amb contenidors cremats

SOCIETAT4Segueixen els ac-
tes vandàlics a Mollet. Aquest
cop, no als parcs, sinó al carrer.
Dissabte, poc després de mitja-
nit, els Bombers van rebre una
trucada per la crema de tres
contenidors al carrer de les Tei-
xidores. Un acte que també va
ocasionar danys en un cotxe que
estava aparcat on es va provo-
car l’incendi.
Arran d’aquest succés, els

membres de la plataforma Mollet
Opina, farts d’actituds incívi-
ques, han proposat a l’Ajunta-
ment que es faci públic el cost que

suposa renovar el mobiliari urbà
quan hi ha actes vandàlics. Una
manera de “conscienciar i edu-
car” a la població perquè cone-
guin el valor de les coses, diuen
des de la plataforma.
Mentrestant, veient que les

queixes veïnals per aquests actes
no arriben prou lluny, alguns
membres de Mollet Opina estan
preparant reunions amb els ve-
ïns de Ca l’Estrada, de la Plana
Lledó, amb l’Ajuntament i amb
els grups polítics de l’oposició, per
buscar una solució conjunta a
aquest problema. 

Ramcon haurà d’admetre 
una treballadora acomiadada
EMPRESA4Fa un any que la
Isabel, una treballadora i mem-
bre del comitè d’empresa de
Ramcon, va ser acomiadada per
deixar entrar una televisió a gra-
var en una escola. Una decisió
que ella va recórrer al jutjat de
Granollers, però aquest va donar
la raó a l’empresa. 
La treballadora, no conforme

amb això, va recórrer al Tribunal
Suprem per “vulneració de drets
fonamentals com el de llibertat

sindical”, explica el seu advocat,
Ramón Álvarez. Ara, un any més
tard,  la  nova sentència dona la
raó a la Isabel i obliga a Ramcon
a readmetre-la i a indemnitzar-
la per danys i perjudicis.
La directora de Ramcon,

Imma Gómez, es mostra en des-
acord amb aquesta decisió. Tot i
que l’acatarà, explica que ella
també recorrerà al Suprem. “Això
no és una victòria, és un empat i
anirem fins al final”, sentencia. 

Ballarines de La Tramolla que participen a l’Anaprode. Foto: La Tramolla

Una protesta sobre el cas. Foto: CGT

Salut | Recollida de firmes per millorar la sanitat 
Alguns membres de la Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès
han recollit fins a 70 firmes a la porta de l’Hospital per demanar una
millora del servei, tant pels pacients com pels professionals de la salut.

FEMINISME4La lluita feminis-
ta a Mollet, per part del col·lec-
tiu Mollet Feminista, entra en
una nova etapa. Un procés per
redefinir-se i replantejar que no
només han de ser l’altaveu dels
actes feministes, sinó una eina
per apropar aquest concepte a
més espais i col·lectius. 
Mollet Feminista va néixer

l’any 2018, arran del 8-M. Des de
llavors, ha organitzat actes, ma-
nifestacions i xerrades que po-
saven el feminisme al centre de
tot. Tallers com els que s’estan
impartint actualment sobre l’au-
todefensa o el cicle de tres xer-
rades que acaba demà. Però, a
partir d’ara, Mollet Feminista
combinarà aquest tipus d’acti-
vitats amb altres que “van molt
més enllà”, diu Ivet Muñoz,
membre del col·lectiu.
“El masclisme s’expressa en

l’àmbit laboral, en l’habitatge, a
casa, amb la parella o amb els
amics”, explica Muñoz. Per això,

estan creant diferents comis-
sions, com ara la d’habitatge, la
de lleure o la de drets i escoles,
entre altres, per treballar com
hauria de ser “un oci, una edu-
cació  o un accés a l’habitatge fe-
minista”, afegeix. 
Una feina que faran arribar

a la tècnica d’Igualtat, per plan-

tejar conjuntament “què cal
fer, amb les eines que tenim,
quan ens arriben casos de vio-
lència masclista”, tenint en
compte que, segons Muñoz, el
de Mollet “és un dels jutjats de
la comarca que més casos d’a-
gressions masclistes ha rebut
durant la pandèmia”.

Noies en l’activitat sobre autodefensa. Foto: Mollet Feminista

Mollet Feminista prepara una
nova etapa de feminisme local 
» L’entitat impulsa noves accions per arribar a més públics i espais
» Portarà les seves propostes a l’Ajuntament per treballar junts
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Urbanisme | Actualització dels límits del municipi
El ple de dimarts va servir per redefinir els límits del municipi. La iniciativa va
sorgir de la Generalitat, ja que ja fa 100 anys que es van dibuixar els actuals i
calia fer una revisió perquè algunes propietats estaven entre dos municipis.

POLÍTICA4Jordi Turull va sor-
tir dimecres de la presó després
que Pedro Sánchez anunciés, di-
marts, la decisió d’indultar els
nou presos polítics. Una resolu-
ció que ha permès a l’exconseller
tornar a casa.
A Parets més d’un centenar

de persones l’esperaven en un
acte al Parc de la Linera, orga-
nitzat per diversos partits i enti-
tats del municipi.  “Una acció per
demostrar el sentit del poble
que tant estima i que tant l’esti-
ma”, deien els organitzadors.
Turull va arribar acompany-

at de la seva dona entre crits de
“ben tornat”, aplaudiments, pe-
tons i abraçades de familiars,
amics i veïns. Una càlida rebuda
que va emocionar l’exconseller.
“Sempre em sentiré en deute
amb vosaltres perquè, en les 15
hores que em passava tancat en
una cel·la, mai m’heu fet sentir
sol”, deia Turull.
Durant el seu discurs, el paretà

es va mostrar somrient i amb la
tranquil·litat de no haver de tor-
nar a la presó. “El moment que

durant tant de temps he somiat,
ha arribat”, afegia amb la veu tre-
molosa, mentre es disculpava
per les llàgrimes. Una intervenció
que també emocionava molts
dels assistents a l’acte, que cele-
braven eufòrics el retorn del seu
veí. Turull, però, es va posar seriós
quan va recordar que “la llibertat
mai serà plena fins que la resta de

polítics exiliats estiguin també a
casa i puguin abraçar, com jo, les
seves famílies”. 
Un acte molt emotiu que va

concloure, de nou, agraint “la
persistència i la defensa del mi-
llor poble del món”, en un dis-
curs on va reivindicar que “mai
hem de renunciar a les nostres
conviccions”.

Jordi Turull, envoltat dels seus veïns al Parc de la Linera. Foto: O. García

Turull, en llibertat: “Sempre em
sentiré en deute amb vosaltres”

Balanç positiu del segon curs
escolar marcat per la Covid-19
EDUCACIÓ4El curs ja ha acabat
i, amb ell, també ho fan els Con-
sells Escolars Municipals. En
l’últim es va fer un balanç de l’a-
ny acadèmic, valorat molt posi-
tivament tant pels docents com
pels membres del consistori per-
què, tot i la pandèmia, s’ha com-
plert amb tots els projectes edu-
catius marcats. 
A la reunió,  l’alcalde, Fran-

cesc Juzgado, i la regidora d’E-
ducació, Cassandra Garcia, van
agrair la feina de la comunitat
educativa. “Han fet una gran
tasca, tant els docents com les fa-

mílies, però sobretot els alumnes
en el seguiment de les mesures
Covid”, deia Garcia. “Un esforç
que ha permès arribar a final de
curs i que s’ha de valorar”, afegia.
A banda d’aquesta valora-

ció, el Consell va avançar diver-
ses novetats de cara al curs vi-
nent. Les més destacades, que les
obres de l’institut escola s’adju-
dicaran abans de Nadal i que es
donaran més subvencions per a
la transformació de patis, per a
la reutilització de llibres de text
i per fer projectes educatius in-
novadors a secundària. 

A la reunió van assistir-hi docents i treballadors municipals. Foto: Ajuntament
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Una campanya per protegir
i conservar el patrimoni local
SANT FOST4La Xopera, l’as-
sociació ecologista de Sant Fost,
ha començat a publicar una sè-
rie de vídeos divulgatius que
volen servir per localitzar, pro-
tegir i conservar el patrimoni his-
tòric de la vila.
El primer d’ells posa el focus

en el pou de glaç de Can Dona-
deu, una estructura situada molt
a prop de la masia que porta
aquest nom, al sud-est del cen-
tre del poble, i que des del mes
passat està considerat Bé Cul-
tural d’Interès Local.
Des de la Xopera apunten

que cal cuidar la seva cúpula
perquè no passi com a la teulada

torre d’extracció del glaç, que es
va esfondrar. A la cúpula, per la
manca de manteniment, hi han
crescut arbres.
L’origen del pou es remunta

al segle XVII, quan uns monjos
de la Cartoixa de Montalegre, a
Tiana, van ordenar la seva cons-
trucció. L’estructura, cilíndrica,
es va fer aprofitant el desnivell
del terreny on és.
De fet, el pou és el més gran

de la Mediterrània Occidental
(la seva mida és dos cops la de l’e-
difici de l’Ajuntament), ja que té
un volum de 2.617 metres cúbics,
i podia emmagatzemar fins a
620 tones de glaç per temporada.

MARTORELLES4El jovent del
poble tindrà un nou espai de re-
ferència a partir de les set d’a-
questa tarda. A aquesta hora
està prevista la inauguració de
l’Era Jove de Carrencà, el nou es-
pai que la regidoria de Joventut
de l’Ajuntament posa a disposi-
ció d’aquest col·lectiu.
Una cursa d’obstacles (bate-

jada com Xtreme Adrenaline
Run) i un Bingo Musical, a càr-
rec de l’actor Carlos Ulloa, seran
les primeres dues activitats que
es faran en l’Era Jove (cal re-
servar plaça al portal martore-
lles.cat/entrades), que serà un
servei transversal. De fet, ha de
ser un espai d’orientació i as-

sessorament (d’aspectes de-
mandats, com la recerca de fei-

na, entre altres) i un punt de tro-
bada on es promogui l’inter-
canvi d’experiències, l’associa-
cionisme, voluntariat i coopera-
ció per als i les joves del poble
que tinguin entre 12 i 30 anys.
“El principal objectiu és

acompanyar a nivell social i
educatiu a les persones joves del
municipi. Empoderar-les a tra-

vés de l’autoconeixement i uti-
litzar l’espai com a motor de par-
ticipació comunitària”, ha asse-
gurat a principis d’aquesta ma-
teixa setmana la regidora de
Joventut, Mireia Astivill, apun-
tant també que “l’espai també
vol fomentar els hàbits saluda-
bles i impulsar la creativitat en-
tre el jovent de Martorelles”.

Una de les propostes serà el Bingo Musical. Foto: Aj. de Martorelles

Un referent del lleure juvenil:
l’Era Jove s’inaugura avui

Una imatge de l’exterior del pou de glaç. Foto: Museu de Granollers

Sant Fost | Presenten les Nits d’Estiu
Tres jornades amb foodtrucks, espectacles de comèdia i propostes familiars.
Aquesta setmana, Sant Fost ha presentat la programació de les Nits d’Estiu,
amb cites imprescindibles per als tres primers divendres del mes que ve.

Les dues primeres
propostes seran 
un Bingo Musical 
i una cursa d’obstacles
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Troben una plantació 
de marihuana en un pis

MONTORNÈS4L’episodi va co-
mençar amb un incendi en un
pis, però va acabar amb la Poli-
cia Local de Montornès desco-
brint una plantació de mari-
huana en aquest habitatge.
Tot plegat va passar la mati-

nada de dissabte passat, quan els
agents van rebre l’avís d’un foc
en un pis del poble. Els policies
van necessitar l’ajuda de tres
dotacions de bombers per apa-
gar les flames i un cop es va
aconseguir, en les comprova-
cions que es van fer a l’interior
del domicili, els agents van tro-
bar una plantació de marihuana

i cabdells, ja preparats per al seu
consum. A més, la Policia Local
va adonar-se que la persona que
vivia en el pis havia manipulat la
instal·lació elèctrica.

ENCASTAMENT EN UN POLÍGON
L’endemà a la nit, els agents
van rebre un altre avís que de-
nunciava un robatori pel mèto-
de de l’encastament en un dels
polígons del poble.
La Policia va poder detenir

un dels conductors dels dos ve-
hicles que fugien, però l’altre cot-
xe, després d’esquivar un con-
trol, va desaparèixer.

CULTURA POPULAR4Ahir va
ser un dia esperat i molt celebrat.
I és que després que l’any passat
la pandèmia obligués a can-
cel·lar la Festa Major (l’anunci es
va fer dos mesos abans de la ce-
lebració, a finals d’abril), va po-
sar-se en marxa l’edició d’en-
guany, marcada per les mesures
de seguretat i sota el lema Mont-
meló som bombolla, però que ja
omple d’alegria els carrers i les
places de la vila.

Montmeló esclata!, l’espec-
tacle musical i tronada incloses,
va ser el primer acte festiu,
comptant amb la col·laboració
dels Gegants, els Grallers i el Ball
de Gitanes. Un cop feta oficial
l’arrencada, la música va seguir
tenint un gran protagonisme,
amb els concerts de Catfolkin i
de La Banda del Coche Rojo.
Els Gegants, de fet, seran un

dels grans protagonistes de la ce-
lebració; la colla, que celebra
quatre dècades de vida, inaugu-
ra aquest matí l’exposició 40
anys de gegants en imatges al
Museu Municipal, que es podrà

visitar avui, demà i diumenge.
Espectacles infantils, una com-
petició de laser tag temàtic amb
els personatges d’Star Wars i un
show dels Diables seran les altres
cites d’aquest segon dia que cal
apuntar al calendari.
L’splash slide, un tobogan

aquàtic que s’instal·larà al Turó de
la Bandera, ajudarà a combatre
les altes temperatures que s’es-
peren dissabte al matí. Quan tot-
hom s’hagi refrescat, es podrà
gaudir amb la 40a Trobada de

Gegants, jugar a futbol bombolla
i riure amb el monòleg feminis-
ta Calladitas estáis más guapas.
Inevitablement, però, ens

haurem acostat a l’últim dia fes-
tiu; les propostes de diumenge ar-
rencaran amb el ludus historiae,
un joc de simulació als jardins de
la Torreta. Abans del Castell de
Focs i el concert de fi de Festa, en-
cara es podrà gaudir de cites
com concerts de gòspel i de l’Or-
questra Selvatana i una xerrada
amb el popular Pep Poblet.

La celebració torna després de la suspensió de l’any passat. Foto: Ajuntament

La Festa Major de Montmeló,
en marxa fins diumenge

La droga que es va trobar. Foto: Ajuntament

Montornès | El Circ Raluy tornarà al poble
Dimarts passat es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Montornès i
el Circ Raluy perquè la companyua torni a fer funcions al poble. A més, en

la nova temporada hi haurà condicions especials per a entitats locals.
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Els veïns de la Llagosta ja
poden fer servir Compraprop
COMERÇ4Des de finals de la
setmana passada ja està en fun-
cionament la plataforma Com-
praprop, una botiga online dels
comerços dels sis municipis que
formen part de l’Associació de
Municipis de l’Eix de la Riera de
Caldes (AMERC).
D’aquesta manera, els veïns

de la Llagosta poden comprar
productes de comerços de Poli-
nyà, Caldes, Palau-solità i Ple-
gamans, Santa Perpètua i Sent-
menat sense haver de desplaçar-
se, de la mateixa manera que les
persones que visquin en aquests

cinc municipis també tenen a la
seva disposició l’oferta d’alguns
establiments llagostencs.
El portal està organitzat per

poblacions i per categories: ali-
mentació; electrònica, informà-
tica i fotografia; restauració i
serveis turístics; llibres, papere-
ria i lleure; moda i comple-
ments; flors, plantes i animals;
bellesa i salut; esports; llar i bri-
colatge i automoció.
A més, durant els pròxims

sis mesos, el servei d’envia-
ment dels productes a domici-
li serà gratuït.

SANTA PERPÈTUA4Aquesta set-
mana s’ha acabat el curs escolar
2020-21, però també s’ha fet la
cloenda d’una acció mediam-
biental... celebrada durant el
curs 2019-20. Es tracta del pro-
jecte 50/50, que les cinc escoles
públiques de Santa Perpètua
(Santiga, Bernat de Mogoda,
Santa Perpètua, La Florida i Els
Aigüerols)  van aplicar entre se-
tembre del 2019 i la finalització
del curs passat; les xifres que pu-
blica l’Ajuntament és que els
centres van deixar d’emetre 38
tones de diòxid de carboni (CO2)

i que l’estalvi acumulat va ser de
més d’11.500 euros, ja que tam-
bé es va aconseguir una dava-
llada de consum de 170.000
quilovats d’energia.

El programa, subvencionat
per la Diputació i fet amb el su-
port tècnic de l’Ajuntament, es
posava en pràctica a partir de pe-
tites accions, com la col·locació de
cartells a les aules recordant que
cal apagar els llums, l’elaboració
(i aplicació) d’un decàleg d’ac-
cions que calia dur a terme per
aconseguir un estalvi energètic i

de posar termòmetres a les aules,
entre altres.
El regidor de Transició Ener-

gètica i Canvi Climàtic, Sergi
Hernández, ha destacat la feina
dels joves i va apuntar que espe-
ra que aquesta actitud i aquests
hàbits que han incorporat a la
seva vida escolar els apliquin
també a casa seva.

L’escola Aigüerols, una de les participants a la iniciativa. Foto: Xtec.cat

Les escoles han deixat d’emetre
38 tones de CO2 durant el curs

La interfície del nou web. Foto: Compraprop

Santa Perpètua |Torna la Moguda Escènica
Dijous que ve arrencarà la Moguda Escènica, el festival 
d’Arts de Santa Perpètua, que torna després d’un any de

parèntesi forçat. Les propostes s’allargaran fins al 16 de juliol.

Els alumnes van
preparar i aplicar
mesures per reduir 
el consum energètic
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ECONOMIA4Des de la setmana
passada el Consell Comarcal té
obert el termini perquè les fa-
mílies que ho necessitin dema-
nin els ajuts individuals de men-
jador escolar per al curs 2021-22.
Es concediran imports que

poden variar entre el 70 i el
100% del cost del servei, en fun-
ció dels ingressos de la unitat fa-
miliar, i altres aspectes. El ter-
mini per demanar-los està vigent
fins al 12 de juliol.

Ja es poden
demanar les
beques menjador

CANOVELLES4L’Ajuntament
de Canovelles ha anunciat que
posa en marxa unes obres a la
seu de la Policia Local, situada a
l’edifici municipal de la plaça de
la Joventut.
La comissaria data dels anys

80 i fa més d’una dècada que no
es remodela. Amb les obres, que
duraran uns dos mesos, s’habi-
litarà una sala de formació i es
canviaran algunes finestres, en-
tre altres coses.

Rentat de cara
a la comissaria 
de la Policia Local

L’AMETLLA4Abans-d’ahir l’A-
juntament va anunciar que, de-
gut a un problema tècnic amb el
manteniment de l’aigua, les pis-
cines de Can Camp finalment
obriran dilluns que ve.
Aquest endarreriment, en

canvi, no afecta les piscines
de Ca l’Arenys, que com esta-
va previst en el calendari ja es-
tan a disposició dels veïns des
del dia d’ahir.

Les piscines 
de Can Camp
obriran el dia 28

LES FRANQUESES4El col·lec-
tiu de l’Espai Zero i del Centre
Municipal de Joves de les Fran-
queses es van trobar la tarda de
dimarts passat per tancar el curs
escolar 2020-21 amb la cele-
bració de la Festa Jove d’Estiu.
L’exterior de Can Ganduxer

va omplir-se d’activitats com ta-
llers de graffitti, de tatuatges
temporals, de decoració de tau-
les d’skate, de gorres grafiteres
i de fundes de mòbil, entre altres.

Tanquen el curs
amb la Festa 
Jove d’Estiu

CONCURS4Incentivar la crea-
tivitat i talent dels veïns. Aques-
tes són les premises que han por-
tat l’Ajuntament de la Garriga a
impulsar La Garriga Talent
Show!, un concurs que se cele-
brarà la tarda del dia 10 del mes
que ve al Patronat.
Cada actuació podrà durar

fins a cinc minuts i tothom qui
vulgui participar-hi es pot ins-
criure al portal web municipal
abans del dilluns que ve.

La Garriga
presenta el seu
Talent Show

BAIX MONTSENY4Els Mossos
de la comissaria de Sant Celoni
van denunciar, la setmana pas-
sada, un home a qui acusen del
robatori d’una dotzena de comp-
tadors d’aigua.
El grup de delinqüència ur-

bana de la comissaria de la ca-
pital del Baix Montseny va co-
mençar la investigació la set-
mana anterior, després de tenir
constància dels robatoris.

Denuncien un
home per robar
comptadors

POLÍTICA4Abans-d’ahir es va
escenificar la renúncia de Fran-
cesc Colomé a la presidència del
Consell Comarcal, una decisió
pactada per a la meitat del man-
dat pels comuns, Junts i el PSC,
les tres forces que tenen majoria
en aquest organisme, en un Ple
extraordinari telemàtic celebrat
a la una del migdia. El seu relleu
al capdavant del Consell Comar-
cal serà Emilio Cordero.
Colomé, qui ja havia fet balanç

dels dos anys en una roda de
premsa celebrada dimarts a la
Sala Tarafa de Granollers, va dir

que ha estat “un gran honor ha-
ver estat al capdavant del Consell
Comarcal en aquests dos anys” i
va dir que tot i que a ell li agrada
la filosofia dels romans, “arribar,
veure, vèncer”, el seu mandat ha

estat “arribar, veure, pandèmia”,
assegurant que el coronavirus
els ha “alterat els plans” i que ha
calgut “reorganitzar tota l’estra-
tègia, present i futura”.
Els regidors Joan Ramon

(PSC),  Roser Colomé (Junts),
Manuel Losada (Ciutadans) i
Jordi Manils (En Comú Gua-
nyem) van prendre la paraula
durant la sessió per donar les
gràcies a Colomé per la seva fei-
na i van dir que ha estat molt fà-
cil dialogar amb el president
sortint, més enllà de les dife-

rències polítiques que pugui ha-
ver-hi entre les seves respectives
formacions.
D’aquesta manera, els dos

anys que resten del mandat ac-
tual, fins a la meitat del 2023, el
Consell Comarcal estarà encap-
çalat per Cordero, granollerí de
naixement, però que és el batlle
de Canovelles des de finals del
2016. Fins ara havia ocupat la vi-
cepresidència primera, i està
previst que assumeixi el càrrec
en un altre Ple que se celebrarà
dimecres que ve.

Un moment del Ple Extraordinari de dimecres. Foto: CCVO

Colomé deixa la presidència
del Consell Comarcal

Satisfacció per celebrar de
nou la Matinal de Reempresa

ECONOMIA4Una seixantena
d’empresaris i emprenedors de
la comarca van citar-se, diven-
dres passat, en una nova edició
de la Matinal de Reempresa,
que enguany va celebrar-se de
forma telemàtica.
El programa vol servir per

facilitar el contacte entre em-
presaris que estiguin pensant o
hagin decidit vendre la seva
companyia i emprenedors que,
pel seu perfil, puguin agafar

les seves regnes i garantir la seva
continuïtat.

UNA DÈCADA DE VIDA
La primera edició de la Matinal
de Reempresa va celebrar-se el
2011 i es calcula que, en aques-
ta dècada de vida, s’ha evitat que
tanquin unes 220 empreses.
Els canvis de mans d’aques-

tes companyies, a més, han ge-
nerat una inversió que ronda els
10,5 milions d’euros.Foto: Twitter (@Reempresa)

Tradició | La Flama del Canigó passa pel Vallès
Mollet, La Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana van ser alguns dels municipis
de la comarca per on va passar la Flama del Canigó. Les seves flames són les

que cada any donen el tret de sortida a la celebració de Sant Joan.

“El coronavirus ens 
ha alterat els plans del
mandat”, va assegurar
el president sortint
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Segona victòria de la temporada
al campionat de la Indy Car (el
primer triomf va ser en l’estrena,
al circuit d’Alabama) i salt en la
classificació, situant-se líder. El
pilot vilamajorí Alex Palou va ser
el més ràpid en la prova dispu-
tada diumenge passat al circuit
Road America, un dels seus es-
cenaris favorits.
“Sortia cinquè, però des del

principi vaig tenir bones sensa-
cions”, va assegurar Palou des-
prés de la cursa. I és que la seva
estratègia era esperar fins a les
darreres cinc voltes per fer el sor-
passo. Dit i fet, després d’una
persecució gairebé intermina-
ble a l’estat-unidenc Josef New-
garden, qui havia arrencat la
cursa des de la primera posició,
el jove pilot de Sant Antoni de Vi-

lamajor el va avançar al primer
revolt quan només s’havien de
completar dos girs al traçat situ-
at a l’estat de Wisconsin.
Palou té ara 28 punts d’a-

vantage sobre el segon classificat,
el mexicà Patricio O’Ward (349
a 321 punts), i la seva distància
respecte del tercer, el neozelan-
dès Scott Dixon, és encara més

àmplia, ja que l’oceànic acumu-
la 296 punts.
La pròxima cita de la Indy Car

serà diumenge de la setmana
que ve al circuit de Mid-Ohio, un
altre dels escenaris predilectes de
Palou. Després d’aquesta cursa,
el campionat s’aturarà durant
gairebé un mes, fins al 8 d’agost,
amb una cursa a Nashville.

El pilot celebra el seu gran triomf. Foto: Honda

Victòria d’Alex Palou 
en el circuit Road America

» El pilot vilamajorí se situa líder en el campionat de la Indy Car
» La pròxima cursa serà el cap de setmana de la setmana que ve

El CH Caldes cau a la
semifinal de la Europe Cup

El Club Hoquei Caldes
va posar el punt final a
la temporada 2020-21
dissabte passat, caient a

la semifinal de la Europe Cup
contra el Sarzana italià (4-1). 
L’equip d’Eduard Candami

havia accedit a aquesta semifinal
un dia abans, gràcies a una con-
tundent victòria en els quarts
contra el Riba d’Ave de Portugal
(6-2). Els doblets de Ferran Rosa
i Álvaro Giménez, sumats als
gols de Lluís Ricart i Xavi Rovi-
ra, van donar una classificació
contra aquest equip, d’una loca-

litat situada a uns 40 quilòmetres
al nord-est de Porto.
La pel·lícula de la semifinal,

però, seria ben diferent, tot i que
començaria d’una forma immi-
llorable, amb un gol d’Alexandre
Acsensi a les acaballes del primer
temps. Aquesta, però, seria l’ú-
nica vegada que els calderins
tindrien encert de cara a porteria;
els de Candami veurien com els
transalpins empataven al sisè
minut de la represa i els domi-
naven de forma clara.
El campió va ser el Lleida, que

va guanyar la final per 5-3.

L’EC Granollers signa un
conveni amb la UE Cornellà

Divendres passat es
va anunciar la signa-
tura d’un acord de
col·laboració entre

l’Esport Club Granollers i la
Unió Esportiva Cornellà, equip
que el curs que ve jugarà a Pri-
mera RFEF de futbol.
D’aquesta manera, els gra-

nollerins, que ja tenen una molt
bona base i en les darreres tem-
porades de Tercera han aconse-
guit resultats més que notables,
podran comptar amb la cessió
d’alguns joves (menors de 23
anys) del planter del conjunt del

Baix Llobregat, que aquesta tem-
porada 2020-21 tenia un total de
cinc equips juvenils en diferents
lligues d’àmbit estatal.
L’acord contempla des del

disseny i seguiment de les plan-
tilles fins a la planificació de par-
tits i sessions d’entrenament.
De fet, el conveni que gra-

nollerins i cornellanencs han
signat no és cap fet aïllat, ja que
els baixllobregatins tenen vi-
gent, des de principis del curs
passat, un conveni de caracte-
rístiques similars amb la Unió
Esportiva de Sants de Barcelona.

Javier Ruiz seguirà a la
banqueta de la Concòrdia

El projecte continua:
Javier Ruiz seguirà sent
el primer entrenador
del sènior femení del

CD la Concòrdia de futbol sala.
En declaracions a La Llagosta
Informa dilluns passat, un cop
confirmada la seva continuïtat,
assegurava estar feliç per poder
“seguiren un lloc que em sento
bé i apreciat” i va dir que la Con-
còrdia és “per a mi el millor
club del món”.

La 2021-22, doncs, serà la
quarta temporada de Ruiz al
capdavant del primer equip de
les blavetes (la tercera de forma
consecutiva), que ara amb
aquesta incògnita resolta, co-
mençaran a planificar també la
plantilla que tornarà a competir
a la Segona Divisió.
El repte que l’entitat perse-

gueix des de fa anys i que, de mo-
ment, no acaba d’assolir és el de
l’ascens a Primera.

La temporada ha estat més que notable. Foto: CHC

Ruiz segueix a la Llagosta. Foto: FCF

Handbol | Granollers i la Roca acullen un campionat estatal
Granollers i La Roca, els municipis de la comarca amb una major tradició d’handbol,
són els escenaris de la la Fase Final del Campionat d’Espanya Infantil masculí. Els

partits van arrencar abans-d’ahir i la competició s’allargarà fins al diumenge.

Pau Arriaga
SANT ANTONI
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Després de 25 anys de viure mantinguda
per Domenico Soriano i múltiples nega-
tives a casar-se amb ella, Filumena Mar-
turano fingeix una greu malaltia per
aconseguir que Domenico accepti con-
traure-hi matrimoni. Un cop casats, s’aixeca
del llit fresca com una rosa. Oriol Broggi
adapta el clàssic d’Eduardo de Filippo.
Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Filumena Marturano
Eduardo de Filippo

La cobla Biflats torna a la càrrega amb la
publicació del seu tercer disc, Fanfarro-
na! (Picap, 2021), que segons ells és la
seva “millor obra fins al moment”, tal com
han dit a una entrevista amb Enderrock.
El disc consta de catorze cançons que fa-
ran ballar qui les escolti, però que no dei-
xen de banda la reivindicació i conviden
a protegir el medi ambient.

Música

In the Heights (que s’ha estrenat als nos-
tres cinemes amb el títol En un barrio de
Nueva York) està basada en el musical de
Broadway homònim, que se centra en un
grup de veïns del barri novaiorquès Was-
hington Heights. Els protagonistes són el
propietari d’un celler, la seva àvia, la noia
de qui està enamorat i una vella amiga
seva que torna després de molt de temps.

Pelis i sèries

En un barrio de Nueva York
Jon M. Chu

Fanfarrona!
Biflats

Grec 2021
Ja és aquí el Grec 2021, que durarà una setmana més, des
del 27 de juny i fins al 31 de juliol. La programació d’en-
guany compta amb prop d’un centenar de propostes re-
partides en una quarantena d’espais de Barcelona. Desta-
ca l’aposta pel talent local, que s’ha fet amb la intenció de
donar suport als artistes d’aquí però també perquè, amb
la situació sanitària actual, era més difícil programar artis-
tes de fora. Segons va dir el director del festival, Francesc
Casadesús, en la presentació de la programació el maig

passat, el Grec 2021 és “optimista, molt potent i ambiciós”.

Gemma Cuervo (Barcelona, 1936) ha es-
tat guardonada amb el Premi Max d’Ho-
nor 2021 per la seva “llarga trajectòria

com a intèrpret”, però també “per la seva
tasca com a empresària del teatre espa-
nyol i pel seu compromís” amb les arts
escèniques. La veterana actriu treballa

com a tal des de 1956 i va rebre el Premi
Ondas com a millor actriu de televisió l’a-
ny 1967. El públic més jove segurament
la coneix (i l’aprecia) per ser la Vicenta de

la sèrie Aquí no hay quien viva (2003-
2006). Els més grans, en canvi, potser la

recorden per Estudio 1 (1967-1979) o Mé-
dico de familia (1995-1999). A més, es va
casar el 1960 amb l’actor Fernando Gui-
llén i és la mare dels també actors Fer-

nando i Cayetana Guillén Cuervo.

G E M M A  C U E R V OQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser actriu des de fa 65 anys  
El públic actual la coneix per ‘Aquí no hay quien viva’ 

Famosos

Rebre el Premi Max d’Honor 2021
Per la seva “llarga trajectòria” i el seu “compromís” amb el teatre

Consideren que el guardó és merescut 
Els usuaris han aprofitat per destacar la seva llarga carrera

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’escriptor Àlvar Valls acaba de guanyar
el 50è Premi Crexells per Entre l’infern i la
glòria (Edicions de 1984, 2020), i ja és el
segon guardó que aconsegueix amb
aquesta novel·la sobre la vida i obra de
Jacint Verdaguer. El llibre se centra en els
últims dies de la vida de Mossèn Cinto,
l’any 1902, quan estava malalt terminal
de tuberculosi.

Llibres

Entre l’infern i la glòria
Àlvar Valls
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| JJOO Tòquio 2020
El videojoc oficial dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 (que se celebraran

aquest any) ja és aquí. Per a PC, PS4, Stadia, Switch i Xbox One.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

AL COTXE NO

És imprescindible que el teu gos sempre tingui aigua fresca 
a l’abast, tant a casa com si sortiu al carrer 

HORARI

HIDRATACIÓ

JOCS

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

i MASCOTES

Beure molta aigua, evitar les hores de més calor, posar-nos
crema solar, portar gorra o barret, caminar per l’ombra...
Ens sabem de memòria els consells que hem de seguir

quan hi ha una onada de calor (tot i que sempre va bé recordar-
los). Ara bé, qui segur que no els té tan clars són els nostres gos-
sos, que es guien per la intuïció però que ens necessiten a nos-
altres per patir el mínim possible amb aquestes temperatures. 
En primer lloc, sembla que cal posar l’accent en coses que

són de sentit comú. Una de les causes més freqüents dels cops
de calor en gossos és deixar-los tancats a dins d’un cotxe a l’es-
tiu: no ho feu mai, encara que creieu que serà molt poca estona.
És imprescindible que el gos sempre tingui aigua fresca a l’abast,
tant a casa com si sortiu (agafa una ampolla o busca una font i
porta un recipient perquè begui). Deixa els passejos llargs per a
primera hora del matí i al vespre, i evita fer-los entre les 12 i les
16h: imagina caminar descalç pel carrer a aquestes hores en ple
estiu! Si al teu gos li agrada refrescar-se, incorpora l’aigua als vos-
tres jocs: mulla’l, fes-li una petita piscina al balcó o a la zona on
jugueu o porta’l a una platja on s’acceptin gossos (n’hi ha).

Protegeix el teu gos de la calor

Una de les causes més freqüents dels cops de calor en gossos
és deixar-los tancats al cotxe a l’estiu: no ho facis mai 

Les claus

Deixa els passejos llargs per a primera hora del matí i el vespre 
i evita fer-los entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda

Si al teu gos li agrada refrescar-se, incorpora l’aigua als vostres jocs:
mulla’l, fes-li una piscineta o porta’l a una platja per a gossos
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