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LA LLAGOSTA pàg 17

Nou pas endavant 
per a l’esperada estació
de mercaderies

PARETS pàg 12
800 queixes a les Regidories
de Barri des de principi d’any

ESPORTS pàg 20
El paretà Pau García, campió
estatal de patinatge artístic

Brian Bartés, el jove
independentista de Mollet
represaliat, explica el seu
cas a Línia Vallès pàg 3

“És molt dur”

L’ampliació de l’Hospital de
Granollers començarà aviat

Salut ja ha licitat les obres, que costaran gairebé 30 milions d’euros i es posaran en marxa a la tardor pàg 8
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MOLLET pàg 10

“Treballar per a Amazon?
A quin preu? És millor
quedar-me com estic”

‘NO MATARÁS’ pàg 8
David Victori passa 
per Granollers per parlar 
de la seva nova pel·lícula 
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La sentència del Procés, que im-
posava penes de presó de fins a 13
anys als líders independentistes,
va venir acompanyada d’una ona-
da d’accions, protestes i manifes-
tacions contra la decisió del Tri-
bunal Suprem. El naixement de
Tsunami Democràtic, els aldarulls
al centre de Barcelona o l’acam-
pada a la plaça Universitat són al-
guns exemples d’aquest període
de revolta social, que va acabar
amb un munt d’identificacions,
detencions i sancions.

Segons dades cedides per Aler-
ta Solidària al 9 Nou, al Vallès
Oriental hi ha 27 persones amb un
procediment judicial obert en re-
lació amb el Procés independen-
tista. Tots ells joves que, en major
o en menor mesura, han estat re-
presaliats per lluitar per la causa.
Nois com l’Álvaro Alierta, de Pa-
rets, o en Brian Bartés, de Mollet,
que aviat seran jutjats.

“VAN ANAR A FER MAL”
El 18 de desembre del 2019 Tsu-
nami Democràtic va fer una crida
per concentrar-se al Camp Nou.
Un escenari que anava a ser el cen-
tre de totes les mirades en dispu-
tar-se un partit entre el Barça i el
Reial Madrid. Però, mentre l’es-
tadi s’omplia de pancartes que de-
ien ‘Spain, sit and talk’, a fora hi
havia aldarulls.

Enmig d’aquestes protestes
hi havia en Brian, que va ser de-
tingut i posteriorment posat en lli-
bertat cautelar, després de passar
tres dies al calabós. Des de llavors
espera la data del seu judici. Fa
pocs dies es va anunciar que serà
el 18 de gener del 2022, quan s’en-
frontarà a una pena de fins a 3
anys i 3 mesos de presó. Fins ales-
hores, haurà de seguir esperant.

“Viure amb aquesta angoixa i
amb la incertesa de què passarà
és molt dur per a mi i per a tots
els meus”, explica en Brian, que
després d’aquesta primera de-
tenció va haver d’anar a teràpia
per patir ansietat i atacs de pànic
en sortir al carrer, “perquè pen-
sava que la policia em perseguia”,
afegeix. Després de la primera de-
tenció, va arribar la segona. “Es-
tava a la feina i em van venir a de-
tenir per uns fets que havien
passat al 2018”, diu. I és que el 21
de desembre d’aquell any també
va anar a la concentració contra
el Consell de Ministres.

“Van anar a fer mal perquè van
veure que no tenia antecedents i
me’ls van buscar”, explica el mo-
lletà. “Però ara, encausant-me
amb dues detencions, la cosa es
complica, perquè si al judici del ge-
ner hi ha una condemna, per
molt petita que sigui, i n’hi ha una
altra en el segon judici, encara sen-
se data, ja seria suficient per en-
trar a presó”, afegeix. 

17 DIES A LA PRESÓ
Uns dies després de fer-se públi-
ca la sentència de l’1-O, concreta-
ment el 17 d’octubre del 2019, l’Ál-
varo i el seu amic David Pérez van
ser arrestats i posteriorment em-
presonats per participar en les
protestes de Barcelona. Quan
anaven a agafar el bus nocturn per
tornar a Parets, després de la
manifestació, els Mossos els van
detenir per “llançar pedres contra
un furgó”. Això és el que diu la ver-
sió policial. Un fet que els joves ne-
guen i pel qual la Fiscalia els de-
mana 9 anys i mig de presó.

“Després de tot això te’n fas
a la idea i vas vivint sense posar-
te en res. Però ha estat molt
dur perquè, fins fa poc, havíem
d’anar cada dia al jutjat, a firmar,
per demostrar que no ens ha-
víem fugat del país, com si fós-
sim delinqüents”, diu l’Álvaro.
“Però el pitjor va ser el temps al
calabós”, afegeix.

I és que els dos paretans  han
denunciat als Mossos d’Esquadra

per haver-los “apallissat i ferit
amb una ampolla” abans d’entrar
a la presó de Quatre Camins, on
van estar 17 dies. “Aquest judici
tardarà a sortir. Primer es farà l’al-
tre, el que ens acusa , que està pre-
vist per l’any que ve”, diu l’Álvaro.

Fins aleshores, com en Brian,
a esperar. Un procés dur en el
qual l’ajuda dels grups de suport
està sent essencial. “Igual que la

d’Alerta Solidària, que ens as-
sessora en tots els temes jurídics
i legals sense demanar res a can-
vi”, diu el molletà.

“AMB MÉS FORCES QUE MAI”
Tot plegat, es tracta d’un conjunt
de situacions que estan marcant
un abans i un després en les seves
vides. “Un càstig per lluitar per la
causa independentista i perquè no
ens organitzem ni sortim a de-
fensar els nostres drets”, diu en
Brian. “Però no ho aconseguiran
mai perquè ara, que tinc el suport
de tanta gent al darrere, estic
més organitzat, amb més forces i
ganes que mai, i cada cas ens fa
créixer més”, afegeix. Casos com
els de tres CDR de Mollet que es-
tan sent investigats, com el d’un
veí de Granollers acusat pel tall de
l’AP-7 a la frontera o el de tres gra-
nollerins més detinguts per les
mobilitzacions del tercer aniver-
sari de l’1-O, entre altres. Casos
que els uneixen i que fan més fort
el moviment i els represaliats. 

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

“Cada cas ens fa créixermés”
» A la comarca hi ha 27 persones represaliades, la majoria per les protestes postsentència del Procés
» En Brian Bartés i l’Álvaro Alierta, dos dels casos més sonats, esperen els seus judicis l’any vinent

Un dels manifestants que, com en Brian i l’Álvaro, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra durant els aldarulls postsentència. Foto: Eloi Tost/ACN

ALTRES CASOS DE
JOVES REPRESALIATS

4L’Ernest Legaz, de Santa
Eulàlia, s’enfronta a 4 anys
de presó, acusat d’atemp-
tar contra la Guàrdia Urba-
na en el desallotjament de
l’acampada de la plaça Uni-
versitat, i la Xènia Garcia, de
Caldes,  espera el seu judi-
ci després de ser arrestada
i empresonada  durant les
protestes postsentència.
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Les millors
perles

Uns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,

però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

La policia atura un cotxe que porta la música molt forta.Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li
pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuberTelmo Trenado i està gravat.

Llits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors delsJocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin
sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

Una dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset

(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

LA FOTOGemma Sànchez / ACN

La lupa

La llosa que cobreix les vies ferroviàries de Ro-
dalies i de l’AVE a Montmeló té la particu-
laritat que és propietat d’ADIF (Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias). Ho

és des que el 2010 l’Ajuntament de Montmeló li va ce-
dir els terrenys generats amb el soterrament, desfent-
se del compromís d’urbanitzar-los i traspassant-li a
aquesta entitat pública empresarial. També es va dis-
soldre poc abans la Plataforma Cívica pel Soterrament
de les Vies, presidida per l’alcalde de Montmeló, en
considerar-se que les reivindicacions havien estat as-
solides i no calia reclamar res més.

Un cop finalitzat el cobriment de les vies, el 2012,
vam estar cinc anys esperant i reclamant que ADIF
iniciés la licitació de les obres de la 1a fase (entre els
carrers Lluís Companys i Pompeu Fabra). Casualment
la licitació es va desencallar el 2017, després que el nos-
tre grup municipal anés a Madrid, es reunís amb di-
putats i senadores d’En Comú Podem i presentés una
proposició no de llei exigint que ADIF complís els seus
compromisos.

Les obres es van acabar amb presses per inaugu-
rar el nou espai poc abans de les eleccions del 2019.
I alguns acabats ho delataven: bancs amb 3 potes, que

es van haver de canviar; manca de fonts i papereres,
que s’han anat afegint; manca total d’ombres, que
aquest estiu s’ha començat a pal·liar amb alguna lona;
goteres encara per resoldre; portes de l’estació es-
patllades... Canviem Montmeló hem estat traslladant
aquestes mancances al govern municipal, així com la
nostra estupefacció pel fet que l’Ajuntament hagi ha-
gut de reformar i pagar el lloguer de l’antiga estació,
actual ‘Estació Jove’, mentre ADIF encara li ha de pa-
gar el rescabalament per la cessió anticipada que van
fer els veïns de Conge.

Pel que fa a la urbanització de la 2a fase (pont del
carrer Pompeu Fabra, direcció Granollers) i la 3a fase
del (carrer Lluís Companys, direcció Mollet), el 2018
també es va anunciar a bombo i plateret que s’esta-
ven a punt de licitar les obres. ADIF s’ha de fer càr-
rec d’aquestes urbanitzacions, costejant-les amb l’a-
profitament urbanístic dels 468 habitatges d’obra nova
previstos entre les zones de la 3a fase de la Llosa, l’Es-
corxador, carrer Primer de Maig i actual aparcament
sense asfaltar al costat de l’estació.

Avui dia, tot i que l’Ajuntament ja ha modificat el
POUM per tal de poder construir tot aquest parc d’ha-
bitatge, encara no tenim licitació i ens trobem amb uns

espais de la llosa deixats, abandonats i perillosos. Hem
denunciat en més d’una ocasió actes de vandalisme
en el seu interior, gent que s’hi cola, acumulació de dei-
xalles, presència de plagues de rates... També hem de-
nunciat reiteradament que tot el manteniment, vigi-
lància i neteja de la zona de la Llosa, durant les de-
mores en les obres per part d’ADIF, vagin a càrrec de
l’Ajuntament de Montmeló. 

Després d’haver-nos ofert a l’alcalde i al govern
municipal per fer front comú per tal que es com-
pleixin urgentment els compromisos d’urbanització
contrets, tornem a reiterar públicament l’oferiment
ara des d’aquest espai. Creiem que l’Ajuntament de
Montmeló ha de prendre la iniciativa, si no el volen
escoltar, ha d’insistir i, si no, iniciar les obres d’ur-
banització per compensació. El que no ens podem
permetre és un espai tan gran i central del poble, tan-
cat, brut i per a ús particular. Si seguim sense res-
posta ni reacció, Canviem Montmeló optarem, com
vam fer el mandat passat, per elevar les reivindica-
cions a través del grup parlamentari d’En Comú Po-
dem, al Congrés dels Diputats. 

Esperem que la situació es desencalli d’una vega-
da i tinguem el nucli urbà que Montmeló es mereix.

per Marcel Comas (Canviem Montmeló)

La llosa del meu poble és particular
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Augment preocupant dels casos 
de Covid-19 a l’Hospital de Mollet1

2
Unió d’esforços a Mollet per posar 
fi als actes incívics pels ‘botellons’

Salut adjudica les obres per 
ampliar l’Hospital de Granollers

“Treballar per a Amazon? 
És millor quedar-me com estic”

Suspès l’Urban Art Festival 
de Montornès per l’augment de positius

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 munici-
pis, entre ells Lleida.

#MésTocDeQueda

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Cata-
lunya gairebé el mateix nombre de perso-
nes a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#RepuntDeCasos #JeffBezos

Tribuna

Exceptuant alguns ca-
sos extraordinaris,
com el del presenta-
dor Jordi Hurtado, l’e-

dat és un fet empíric, total-
ment mesurable. En canvi, ser
jove és més subjectiu, perquè en
realitat no pesen els anys. Pesen
els prejudicis.

La prova del cotó a l’hora
de comprovar si ets jove o no,
al marge de si t’hi sents o dels
anys que tinguis, és l’opinió
que et mereixen els joves ac-
tuals. El carboni 14 de l’edat
mental rau en la capacitat de
posar-te a la pell dels altres i
no comportar-te com un carca
rondinaire.

Una oportunitat perfecta
per fer el test l’ha brindat la Co-
vid-19. Ara que sembla que
estem vivint una nova onada
de contagis del coronavirus,
amb xifres rècord de positius i
de risc de contagi aquesta dar-
rera setmana tant a Barcelona
ciutat com a la regió metropo-
litana, tothom assenyala com a
responsables –o irresponsa-
bles– els joves. Per això han
tornat a tancar l’oci nocturn i
no el joc de petanca.

Criminalitzar els joves és
una pràctica que ve de lluny.
“Som joves, som delinqüents, si
te’n refies, te la fotré”, cantaven
amb ironia a Què, el nou musi-
cal de Manu Guix. Els joves són
rebels amb causa i la pandèmia
els ha donat molts motius per
ser-ho, principalment perquè la
joventut és una etapa de la vida
en la qual cal qüestionar i des-
afiar l’ordre establert.

La cantant Suu sintetitza-

va aquest sentiment de ma-
lestar davant la pressió so-
cial quan al recent Canet
Rock va dir que tenia ganes
de barrejar-se entre el públic
del festival i que li tiressin
un cubata per sobre. Els jo-
ves volen mullar-se, volen
tocar-se, volen ballar, volen
sortir, volen sentir la lliber-
tat, volen viure. Volen ser jo-
ves i ho volen ser ara. No
ajornar-ho, no reprimir-ho,
no amagar-ho. Però, és clar,
on hi ha un xic passant-s’ho
bé sempre hi ha un vell amb
una galleda a les mans dis-
posat a aigualir-li la festa.

Possiblement, el problema
és precisament aquest: que
mentre les administracions
ens han confinat i ens han po-
sat la por al cos a tots com si
estigués a les nostres mans
aturar aquest nou genet de l’a-
pocalipsi a cop de mascareta
i distància social, els joves
han decidit fer de joves i se-
guir relacionant-se com han
fet els mossos tota la vida.

Potser els que tenim canes
i ens fem colonoscòpies pre-
ventives no els entenem, igu-
al que els nostres pares no ens
entenien a nosaltres i a ells no
els comprenien els seus pares,
i així generació a generació
fins a Adam i Eva, que prou
els va costar assumir què li va
passar pel cap a Caín per car-

regar-se Abel en aquella èpo-
ca en la qual encara no s’ha-
vien inventat els psicòlegs.

Ens és difícil assimilar
que els hàbits de consum
han canviat i entrem en con-
tradiccions quan critiquem
que els nostres fills es passen
el dia parlant-se i escrivint-
se des del mòbil en lloc de re-
lacionar-se en persona i, si
ho fan enmig de la pandè-
mia, els critiquem perquè
s’haurien de quedar a casa
per evitar els contagis. Es-
pecialment els contagis a les
persones que ja no són joves
i que, a priori, tenen més nú-
meros de patir la malaltia
amb conseqüències greus.

Ara resultarà que, de jo-
ves, tots els que ara ens po-
sem les mans al cap amb els
botellons i els viatges de fi de
curs a Mallorca érem molt
conscients, responsables, cí-
vics i solidaris, sobretot amb
els vells. Perquè, òbviament,
llegir Los cinco en lloc de ju-
gar al Fortnite ens ha fet mi-
llors persones.

Podem demanar als joves
que tinguin més precaució,
però, per favor, deixem-los
viure, que prou dur és veure
com, dels pocs anys de jo-
ventut que tindran el privi-
legi de viure, ja se n’ha esfu-
mat un i escaig que no po-
dran recuperar.

Són joves, no delinqüents
per Víctor Porres

Els semàfors

Algunes empreses de Mollet
dedicades a la missatgeria 

no volen treballar per a la nova
planta que Amazon està fent 
al municipi per les males
condicions laborals que 
la multinacional ofereix 
als seus treballadors. 

pàgina 10Amazon

Jordi Turull culminarà demà 
la seva promesa de recórrer
Catalunya a peu amb la
‘Travessa per la Llibertat’.  

Un repte que es va proposar
quan era a la presó en senyal
d’agraïment a tota la gent que
li va mostrar el seu suport.

pàgina 12Jordi Turull

El patinador de Parets 
va guanyar el seu primer títol
d’Espanya en categoria absoluta
a casa seva, al pavelló Joaquim
Rodríguez de la ciutat. García
va derrotar Pere Marsinyach, 
un dels grans dominadors de 
la modalitat els darrers anys. 

pàgina 20Pau García
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SALUT4El Servei Català de Sa-
lut ha adjudicat les obres d’am-
pliació de l’Hospital General de
Granollers per 29,2 milions d’eu-
ros. Un projecte que convertirà
l’espai que actualment ocupen els
aparcaments públics gratuïts en
un nou edifici.

L’encarregada de fer el nou
edifici serà la unió temporal
d’empreses formada per ACSA,
Sogesa i Bosch i Pascual. Tres
companyies que s’han ajuntat
amb el nom d’UTE Ampliació
Hospital Granollers per treballar
conjuntament en unes obres que
començaran a la tardor i que s’a-
llargaran entre set i vuit mesos. 

Tot i que 10 empreses més es
van presentar al concurs, la pro-
posta de l’UTE és “la que millor
resol la connexió entre l’aparca-
ment i l’edifici principal i, també,
la segona més econòmica”, diu la
resolució de l’adjudicació. I és
que les obres s’han adjudicat
per 3,2 milions d’euros menys

respecte al preu màxim que la
Generalitat havia establert.

Mentrestant, paral·lelament
a aquest procés de licitació, l’A-
juntament també ha estat tre-
ballant per fer possible aquesta
ampliació. La compra dels ter-
renys de l’aparcament, la poste-
rior cessió del solar a Salut i les

obres per ampliar el pàrquing de
pagament en són un exemple.

Ara, només falta esperar que
les obres compleixin amb els
terminis establerts i que la Ge-
neralitat formalitzi el contracte
amb l’UTE, que ja ha presentat
tota la documentació necessària
per començar a treballar. 

Part antiga de l’Hospital General de Granollers. Foto: Arxiu

Salut adjudica les obres per
ampliar l’Hospital de Granollers
» El nou edifici es construirà a l’espai que ocupa el pàrquing públic
» Les obres costaran 29 milions i començaran la tardor que ve

Crítiques a la campanya de
promoció turística municipal

SOCIETAT4L’Ajuntament apos-
ta pel turisme. Així de clar ho dei-
xa a la nova  campanya que ha fet
per promocionar el patrimoni, la
cultura i l'oferta gastronòmica,
hotelera i comercial de la ciutat.
Un projecte on s’han invertit
més de 55.000 euros amb l’ob-
jectiu que la gent de fora visiti més
el municipi.

De fet, ‘Visit Granollers’ és la
marca d’aquesta campanya que,
entre altres iniciatives, inclou la
creació d’un vídeo promocional.
Però la gravació no ha tardat a
despertar les opinions ciutadanes. 

“Els granollerins no van de
shoppingper la Roca Village ni a
circular per la recta del Circuit en
bici com mostra el vídeo”, valoren
des de No Ens Vendreu La Moto.
Una crítica que se suma a la
d’Integració Ronda Sud, que diu
que “Granollers no és tan maca,
en realitat està bruta, contami-
nada i descuidada”. Des de la Fe-
deració d'Associacions de Veïns,
però, defensen la iniciativa i opi-
nen que “tot i no ser una ciutat tu-
rística, qualsevol acció que suposi
portar més ingressos i fer Gra-
nollers atractiva, és bona”.

La Festa Major, fora del centre
i sense competició de colles

TRADICIÓ4Després d’un any
d’interrupció per la Covid-19,
la Festa Major de Blancs i Blaus
torna a la ciutat amb més de 60
activitats. Però, tot i que manté
les dates habituals, del 21 i el 29
d’agost, el format d’aquesta Fes-
ta Major serà molt diferent. I és
que s’han suprimit elements tan
característics com la competició
entre colles i alguns dels actes
més tradicionals, com el corre-
foc o el concurs de rajolers.

A més, els escenaris canvien.
La Festa Major es trasllada del
centre a cinc espais únics: els

parcs de Ponent i de Torres Vi-
llà, la plaça Barangé, Roca Um-
bert i el Parc Firal. Nous esce-
naris on, a diferència de la Por-
xada, es pot garantir el compli-
ment de les mesures de segure-
tat per la seva amplitud.

El que no canviarà són les ac-
tuacions musicals. Els grups Zoo
i Mishima seran els més destacats
d’aquesta festa, però actuaran en
un horari fora de l’habitual: al ves-
pre en comptes de la matinada.
Un fet que també passa amb ac-
tes com el correaigua, que serà a
la tarda i amb reserva d’entrada. 

David Victori, al Festival 
de Cinema a la Fresca

CULTURA4El Festival de Cine-
ma a la Fresca ‘Cinemafreshhh’
projecta tots els dimarts de juliol
una pel·lícula diferent al Parc
Torres Villà. No matarásha es-
tat el film escollit d’aquesta set-
mana. Una projecció fora de
l’habitual perquè el seu director,
David Victori, va estar-hi present. 

Aquesta era una activitat em-
marcada en el Cicle Gaudí, un
projecte que porta pel·lícules
catalanes arreu del territori de la

mà dels seus directors. Però, en
aquest cas, Victori va venir acom-
panyat de Balter Gallart, direc-
tor artístic de la pel·lícula, i de
Gerard Oms, coach d’actors.

Tots tres van estar una hora,
abans de la projecció, conversant
amb el públic sobre la pel·lícula:
com s’havia fet, com havia sigut
el rodatge i com s’havien triat els
actors. Una trobada que va ser-
vir per conèixer, de primera mà,
el món del cinema català.

La Porxada, el monument més característic de la ciutat. Foto: Ajuntament

Foto: Pere Francesch/ACN

Art | El fotomoscaic més gran del món
Joan Fontcuberta, un artista de Roca Umbert, ha fet aquesta obra en

homenatge a les persones que lluiten contra la Covid-19. Un fotomosaic de
64.000 fotos que s’ha traslladat a Igualada i que és el més gran del món.  
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Crítiques a l’obligatorietat 
de dur casc quan es va en bici

MOBILITAT4Portar el casc quan
es va en bici o patinet és obligatori
a Mollet. Si no es fa, 200 euros de
multa. Així ho marca la nova or-
denança municipal de circulació
de vehicles. Una actualització que
ha despertat les queixes dels
membres de Mollet Pedala, que
pensen que haver d’anar carregant
el casc amunt i avall no afavoreix
la mobilitat sostenible.

“La millor opció és que sigui
recomanat, però no obligatori.
Així és com ho fan els països on
l’ús de la bici és habitual”, diuen
des de l’entitat. I és que, segons

Mollet Pedala, “Mollet és una de
les poques ciutats d’Europa on el
casc és obligatori”. I així és, ja que
a la majoria de països europeus
el casc només és obligatori per als
nens i, a Espanya, per als menors
de 16 anys. Per això el cas de Mo-
llet és tan especial.

“Ens fan portar casc perquè
hi ha una manca d’infraestruc-
tures segures“, diuen des de l’en-
titat. Un problema per a aquells
qui fan servir la bici com a mit-
jà de transport en “una ciutat que
no veu l’ús de la bici més enllà de
l’oci”, conclouen.

Mollet fa un pas endavant per
regular els preus del lloguer

HABITATGE4Dilluns hi va haver
ple a l’Ajuntament. Una sessió or-
dinària en què el tema de l’habi-
tatge va ser protagonista. I és que
Mollet és un dels municipis que
ha aplicat, de manera temporal,
la llei que regula els preus del llo-
guer. Però ara, per seguir-la apli-
cant, cal demanar a la Generali-
tat que declari Mollet com un mu-
nicipi amb un mercat de l’habi-
tatge tens. I així es farà.

Al llarg d’aquest període, “els
preus dels lloguers han registrat
una davallada del 7,95%”, deia la
regidora d’Habitatge Núria Mu-

ñoz, que també assegurava que hi
ha hagut “un augment del nom-
bre de contractes formalitzats”.
Dos efectes positius que han por-
tat als grups polítics a votar a fa-
vor de fer aquest pas. 

D’altra banda, la regidora
d’ERC Isabel Padilla va presen-
tar, al ple, la seva renúncia al càr-
rec per motius personals, deixant
així un lloc buit que passarà a
ocupar Sergi Suárez. Una decisió
per  “donar pas a la gent més jove
i preparada”, deia Padilla, que va
rebre un reconeixement per part
dels membres del seu partit. 

La Tramolla guanya 
el Concurs Nacional de Dansa
CULTURA4El grup de competi-
ció ‘La Petita Companyia’, de
l’escola de dansa i teatre La Tra-
molla, ha passat a la final inter-
nacional després d’aconseguir el
primer premi al Concurs Nacio-
nal de Dansa (CND).

‘Salento’ va ser una de les di-
verses coreografies que el grup va
portar a la final estatal, celebra-
da a Tarragona, i l’única que va
aconseguir passar a la final in-
ternacional gràcies a la unani-

mitat del jurat en la votació. Una
victòria que les portarà a Itàlia, on
competiran contra ballarines d’al-
tres països al desembre. 

“Va ser increïble perquè nin-
gú s’esperava guanyar en el mà-
xim nivell”, diu Nura Pinto, la di-
rectora de ‘La Petita Companyia’.
I és que, de tots els nivells que té
el CND, el més alt de tots va ser
en el qual es van presentar les mo-
lletanes. “Per això significa tant
per a nosaltres”, conclou Pinto.

A Mollet, el casc és obligatori per a tothom. Foto: Lourdes Casademont/ACN

Final del Concurs. Foto: La Tramolla

Salut | Augment preocupant de casos de Covid-19
A l’Hospital de Mollet hi ha 27 persones ingressades per coronavirus, 5

d’elles a l’UCI. Tot i la baixada de l’índex de transmissió del 2,27 a l’1,19, les
xifres superen, de llarg, els cinc ingressos registrats la setmana passada.

EMPRESES4La nova planta que
Amazon està fent al polígon de
Can Magarola obrirà a l’octubre.
Així ho han confirmat des de l’A-
juntament després de la visita que
l’alcalde, Josep Monràs, va fer di-
lluns a les instal·lacions. Per això
els comercials de l’empresa ja
estan començant a moure’s, bus-
cant col·laboradors i treballadors
per al nou centre.

Segons informa el consistori,
la planta d’Amazon suposarà la
creació de 130 llocs de feina i de
170 oportunitats de treball per a
sis empreses de repartiment que
treballen a la ciutat. És el cas de
companyies tan conegudes com
Correus, SEUR o GLS, que ja fa
temps que treballen per a la mul-
tinacional a tota Espanya. En el
cas de les empreses de missatge-
ria local, la situació és diferent i no
veuen una oportunitat de negoci
real en el gegant comercial.

“Treballar per a ells? Ni m’ho
plantejo. És millor quedar-me

com estic”, diuen des de Trans-
antana S.A, una empresa molle-
tana dedicada a repartir paquets
arreu del territori. Una opinió
compartida per la franquícia que
la companyia Nacex té a Mollet,
i també per la de Mail Boxes, des
d’on expliquen que, tot i estar es-
perant la visita d’un comercial de
la multinacional, no tenen clar si
col·laboraran amb ells.

I és que, en un context en què
Amazon s’ha vist afectada per les
queixes dels treballadors per les
condicions laborals que ofereix,
moltes empreses prefereixen
conformar-se amb la clientela
que tenen. “És millor seguir com
fins ara, abans que abastar més
del que puc i que surti mala-
ment”, opinen des de l’empresa
Transantana. 

Una treballadora de la planta d’Amazon del Prat. Foto: Jordi Pujolar/ACN

“Treballar per a Amazon? 
És millor quedar-me com estic”
» Les missatgeries locals no veuen clar repartir per a la multinacional
» Altres empreses més grans sí que aprofitaran l’obertura de la planta
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Els veïns volen que el Tenes
sigui un espai natural i social
MEDI AMBIENT4El futur del riu
Tenes, al seu pas per Parets, ja
està decidit. I és que ja se saben
els resultats de la votació popu-
lar del procés participatiu.

Després que la ciutadania
omplís formularis explicant com
voldria que fos l’espai fluvial, l’A-
juntament ha agrupat totes les
idees en tres projectes, que s’han
sotmès a votació. Però dos han
quedat pràcticament empatats: el

de fer del riu un hàbitat reservat
per a la flora i la fauna, i el de con-
vertir-lo en un entorn per a l'ús so-
cial i la restauració ecològica.Per
tant, ambdues propostes es tira-
ran endavant, ja que “coincidei-
xen amb les prioritats i les ne-
cessitats majoritàries que la ciu-
tadania ens ha fet arribar”, diu la
regidora d’Urbanisme, Rosa Mar-
tí.  L’oposició, però, creu que no
són propostes complementàries.

Turull culmina la promesa 
de recórrer Catalunya a peu

POLÍTICA4Jordi Turull posarà fi,
demà, a l’autopromesa que es va
fer quan estava a la presó: recór-
rer Catalunya a peu, des de Port-
bou, a la frontera amb França, fins
a Arnes, a la franja amb Aragó.

La gratitud i el compromís
amb tots aquells qui el van ajudar
i acompanyar mentre estava en-
tre reixes van ser les motivacions
que el van dur a començar aquest
repte. Però demà, després de 15
dies fent camí i amb 300 quilò-

metres a l’esquena, tancarà la
darrera etapa del viatge.

Un trajecte que el paretà no
ha fet pas sol. I és que en tot mo-
ment ha estat acompanyat de ve-
ïns, familiars i amics que, com
l’exconseller Josep Rull, han vol-
gut participar en aquesta inicia-
tiva en què s’ha pogut veure a un
Turull content, agraït i emocio-
nat pel suport i el seguiment
que ha tingut la seva promesa de
fer la ‘Travessa per la Llibertat’. 

SOCIETAT4Moltes vegades, el
contacte entre els ciutadans i
els consistoris és poc fluid i dis-
tant. Un fet que no afavoreix a
cap de les dues parts i que fa di-
fícil la comunicació. Però preci-
sament per evitar això a Parets
existeixen les Regidories de Bar-
ris. Es tracta d’un projecte que
designa un regidor com a repre-
sentant de cada zona del muni-
cipi perquè faci d’intermediari
entre els veïns i l’Ajuntament.

A Parets aquesta idea es va re-
prendre al març, enmig d’una si-
tuació en què “la ciutadania cada
vegada demana més als polítics,
que parlem una mica menys i es-
coltem més”, deia l’alcalde, Fran-
cesc Juzgado. Però després d’uns
mesos desenvolupant el projec-
te, de nou, l’Ajuntament ha vol-
gut fer un balanç de com han anat
els primers sis mesos de l’any.

Al llarg d’aquest període,
s’han registrat 772 incidències.
Una xifra alta que evidencia les
línies principals en què més ha
de treballar consistori. Són “la
neteja, l’estat de les voreres i el

manteniment de la vegetació”,
diuen des de l’Associació de Ve-
ïns de Can Cerdanet. “Aquestes
han estat les queixes que més
s’han fet arribar des del nostre
barri i des de tots, en general”,
afegeixen.

Tot i això, l’Ajuntament
afirma haver solucionat 620
queixes i valora positivament la
seva actuació. “L’alt nombre d’in-

cidències resoltes es deu a l’a-
tenció personalitzada dels regi-
dors i a la gran feina dels tècnics
de l’Ajuntament”, diu el coordi-
nador de les Regidories de Bar-
ri, Francesc de la Torre.

Però el veïnat continua fent
arribar queixes a través de l’App
habilitada, i pensa que “cal tre-
ballar més en alguns aspectes”,
conclouen des de l’Associació.

A cada barri un regidor recull les queixes. Foto: Enric Bartel/Ajuntament

Les Regidories de Barri reben
quasi 800 queixes en mig any

Comunicació | Parets tindrà una televisió municipal
Demà es posa en marxa el nou canal de televisió local, tvParets. El pregó de

Festa Major serà la seva primera retransmissió i es podrà veure a través
d’internet. Una iniciativa del consistori per mantenir als paretans informats. 
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La Festa Major de Martorelles
ja té programació i cartell

CULTURA POPULAR4Encara fal-
ta un mes i mig perquè comenci
(serà entre els dies 9 i 12 de se-
tembre), però Martorelles ja ha
començat a viure la Festa Major.
Abans-d’ahir es va presentar el
cartell i la programació de la ce-
lebració, en un acte al Pati de la
Masia de Carrencà amb les au-
toritats i el dissenyador de la
imatge, David Gutiérrez.

“En el cartell volia represen-
tar l’esclat d’alegria que repre-
senta la Festa Major amb els co-
lors i els gegants de Martorelles”,

va explicar Gutiérrez. Els veïns, a
través del portal de participació
municipal, van triar la seva il·lus-
tració com a imatge de la festa.

Per la seva banda, la regido-
ra de Cultura, Mònica Garcia, va
assegurar que el nombre d’actes
tornarà a situar-se al nivell del
que hi havia el 2019, en la darre-
ra celebració prepandèmica. La
competició entre colles, la mos-
tra de cultura popular i la músi-
ca, amb els concerts d’Ebri Knight
i Versión Imposible, seran les
grans protagonistes.

CELEBRACIÓ4Després d’un any
d’absència obligada per culpa de
la pandèmia, des d’ahir a la tar-
da Sant Fost pot dir-ho ben alt:
la vila torna a estar de Festa Ma-
jor. La celebració, que el 2020 es
va suspendre, s’allargarà du-
rant tot el dia d’avui, demà,
demà passat i dilluns.

La programació oficial, doncs,
ja està en marxa, tot i que la ce-
lebració ha escalfat motors re-
centment amb les actuacions de
Reugenio, Txabi Franquesa i Pep
Callau, entre altres.

Així, classes magistrals de
zumba i aiguagym i el partit de
futbol entre Gunis i Farolillos
van ser els actes precedents a la
lectura del pregó (a càrrec del
Teatre, que celebra mig segle de
vida) i a l’actuació del Mag Lari,
que va fer xalar els veïns des de
la zona esportiva de Can Lladó.

De cara a avui, segon dia fes-
tiu, el dia començarà amb un to-
bogan d’aigua, una atracció ideal
per combatre les altes tempera-
tures. Ja a la tarda els més me-
nuts podran gaudir amb la sessió

de l’hora del conte de la compa-
nyia Patawa i la nit es tancarà
amb la música del concert jove,
amb 31 Fam.

L’Ateneu Jaume Rifà serà
l’escenari, demà al matí, del Ga-
ming day. Aquesta activitat com-
partirà franja horària amb el tor-
neig de frontó, mentre que a les
sis de la tarda obrirà la pista
americana que s’instal·larà a la
Bòbila. Dos concerts, un per a la
gent gran i l’altre amb Héroes de

la Antártida (banda tribut a Me-
cano) clouran el tercer dia festiu.

El penúltim dia festiu co-
mençarà amb el Matí familiar. La
desfilada de Gegants, la missa,
una sessió de reggae infantil i el
concert de Versión Imposible
seran altres cites obligades.

Dilluns, per acabar, tornarà a
celebrar-se el Matí familiar i es
farà una jornada de donacions de
sang. La música de Los Sirex
posarà el punt final a la Festa.

La jornada inaugural es va tancar amb el Mag Lari. Foto: Mag Lari

Esclat d’alegria: en marxa 
la Festa Major de Sant Fost

El disseny del cartell és de David Gutiérrez. Foto: Ajuntament de Martorelles

Martorelles | La biblioteca canvia el nom a Lolita Milà
En la sessió ordinària del Ple d’aquest mes s’ha votat el canvi de diferents

punts del nomenclàtor, entre ells el de la biblioteca, que passa a homenatjar
Lolita Milà, la primera encarregada d’aquest equipament de la vila.
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El mercat setmanal seguirà
dividit en dos llocs diferents
MONTORNÈS4El coronavirus
ha provocat canvis en tots els àm-
bits de la nostra vida, des de les
relacions socials fins a l’esport,
passant també per la manera de
comprar. Les mesures que es
van prendre, en aquest sentit, per
separar les parades del mercat
ambulant de Montornès en dos
punts (un al carrer de Balmes i
l’altre a la plaça de Pau Picasso)
seguiran vigents un cop es retirin
les mesures de seguretat.

Aquesta va ser una de les de-
cisions del Ple d’aquest mes, on

es va decidir que les parades que
venen menjar continuaran a l’en-
torn dels carrers Balmes i Palau
d’Ametlla, mentre que els altres
productes, principalment tèxtils
es vendran a les parades de la pla-
ça de Pau Picasso.

L’Ordenança reguladora del
mercat ambulant també con-
templa que es mantingui l’espai
entre les parades perquè els com-
pradors tinguin prou espai per
moure’s amb seguretat i que es
mantingui el preu de la llicència
que han de pagar els paradistes. 

MONTMELÓ4La delegació co-
marcal de la Cambra de Comerç
ha secundat la proposta que fa
uns dies va fer Pimec, la patronal
de petits i mitjans empresaris,
perquè el Circuit de Montmeló es
converteixi en un punt de recer-
ca i desenvolupament de la tec-
nologia de mobilitat elèctrica.

Aquesta idea la va posar sobre
la taula Antoni Cañete, presi-
dent de Pimec, que durant la
seva visita a Granollers per fer ba-
lanç dels seus primers 100 dies de
mandat al capdavant de l’entitat
va dir que seria una bona idea

aprofitar el potencial del Circuit
per “captar la indústria del vehi-
cle elèctric” i convertir-lo en un
espai de referència per a la mo-
bilitat sostenible.

Tot plegat, però, depèn que es
pugui desenvolupar el Pla Di-
rector Urbanístic (PDU) del vol-
tant de la instal·lació. Si això es fes
realitat, segons expliquen des de
la Cambra, l’activitat empresarial
creixeria un 3% a la comarca.

Sigui com sigui, el delegat de
la Cambra a la comarca, Jaume
Aragall, també diu que és im-
prescindible que les administra-
cions treballin per garantir el fu-
tur de les dues principals com-
peticions: la Formula1 i MotoGP.

CRÍTIQUES
Això, però, ha generat crítiques
de la plataforma No ens Vendreu
la Moto, que qüestiona el paper
que el Circuit juga respecte de la
mobilitat. De fet, l’entitat diu
que “no aporta res” i considera
que “situar el Circuit o el mo-
torsport en el sector industrial és
enganyar” i diuen que les inno-
vacions que es fan en la compe-
tició no reverteixen en l’auto-
moció industrial, sinó que el
procés és el contrari.

Volen aprofitar molt més el potencial de la instal·lació. Foto: Circuit

La Cambra també vol 
que al Circuit s’hi faci recerca

Gent comprant al mercat. Foto: Ajuntament de Montornès

Montornès | 73 veïns troben feina gràcies al DIL
El dispositiu d’inserció laboral (DIL) Barri Olímpia ha aconseguit que
73 veïns i veïnes hagin trobat feina en els darrers sis mesos. El projecte

es va posar en marxa el gener i s’ha allargat fins a finals de juny. 

El president de Pimec,
Antoni Cañete, 
va proposar-ho 
fa uns dies a Granollers
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LA LLAGOSTA4El projecte de
l’estació de mercaderies de la
Llagosta es farà realitat. Així ho va
anunciar dilluns la ministra de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, que va
informar de la licitació immi-
nent de les obres.

El ministeri “està decidit a po-
tenciar el transport ferroviari de
mercaderies”, va afirmar Sánc-

hez. L’obra permetrà millorar
la connexió de tota la línia del
mediterrani i també servirà per
reforçar “les inversions de l'Es-
tat a Catalunya, tant en l'àmbit de
Rodalies i trens regionals, com en
les mercaderies”, va afegir la
ministra. Però aquestes obres
no seran l’única novetat, sinó que
aniran acompanyades d'un es-

tudi per buscar “alternatives fun-
cionals” que minimitzin l'im-
pacte dels trens de mercaderies,
que augmentaran el seu trànsit
arreu del territori. 

La notícia es va fer pública du-
rant la visita de la ministra a les
obres de soterrament de les vies
a Sant Feliu de Llobregat. Una ac-

ció que arriba enmig d’un context
en què s’estan licitant altres obres
relacionades amb projectes de
transport i mobilitat, tant dins
com fora de la comarca, amb
l’objectiu de potenciar el transport
urbà i metropolità, i la promoció
de la mobilitat sostenible i acces-
sible per a tothom.

Estació de tren de la Llagosta. Foto: Arxiu

Nou pas endavant per 
fer l’estació de mercaderies

Les obres per construir
l’estació de mercaderies
de la Llagosta es
licitaran aquest any

Santa Perpètua enceta un
any al capdavant de l’AMERC
MUNICIPIS4Des de dimarts pas-
sat Santa Perpètua ha assumit la
presidència de l’Associació de
Municipis de l’Eix de la Riera de
Caldes (AMERC) i l’alcaldessa,
Isabel Garcia, ja ha volgut deixar
ben clars quins són els objectius
que té i els reptes que afrontarà
aquest organisme durant els prò-
xims 365 dies. La primera edil
perpetuenca pren el relleu de
l’alcalde de Polinyà, Javier Silva.

La mobilitat sostenible i els
fons Next Generation són els

grans eixos de treball, segons
van concretar en la reunió man-
tinguda per escenificar el canvi al
capdavant de l’AMERC.

“Crec que hem de fer un ba-
lanç molt positiu d'aquests anys,
perquè hem situat la cooperació
territorial i entre administra-
cions en el centre de la nostra ac-
ció política”, va assegurar Garcia,
que va apuntar també que cal
“sumar sinergies i cooperar per
afrontar la gran quantitat de
reptes plantejats”.

La foto de família de les autoritats. Foto: Ajuntament de Santa Perpètua

Santa Perpètua | Enllumenat públic renovat
La regidoria de Canvi Climàtic i Transició Energètica de Santa

Perpètua ha anunciat que ha completat el canvi de tot el sistema
d’enllumenat públic de la vila, que ja funciona amb llums led.
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MEDI AMBIENT4El programa
educatiu Descobreix el riu, una
de les iniciatives de la Fundació
Rivus (vinculada al Consorci
Besòs Tordera) ha fet que prop
de 3.800 alumnes de diferents
instituts de la comarca hagin
participat en activitats a la llera
del riu Tordera.

La pandèmia ha afectat la
programació habitual, i no s’han
pogut fer activitats com visites a
les depuradores.

3.800 alumnes
participen a
‘Descobreix el riu’

CULTURA4La granollerina Clàu-
dia Garcia és la nova presidenta
de la secció comarcal d’Òmnium
Cultural. En l’assemblea, cele-
brada dijous de la setmana pas-
sada al Centre Cultural Sant
Francesc de Granollers, també es
va decidir que la seva mà dreta
serà la també granollerina Me-
ritxell Corbera. La nova tresore-
ra d’Òmnium Vallès Oriental
serà Maria Taulats, veïna de Cal-
des de Montbui.

Clàudia Garcia,
nova presidenta
d’Òmnium Vallès

SOCIETAT4L’Ajuntament de les
Franqueses, l’associació APADIS
i un grup de voluntàries han tre-
ballat de forma conjunta per
donar roba per a aquelles per-
sones que més ho necessiten.

Les voluntàries portaran les
peces que recullin al local d’A-
PADIS, que visitaran tècnics de
Polítiques Socials per determi-
nar quines peces es donaran a les
persones amb menys recursos.

Les Franqueses,
solidària amb qui
més ho necessita

PARTICIPACIÓ4Aquest estiu tots
els veïns i veïnes empadronats a
l’Ametlla i que tinguin 16 anys o
més estan convidats a participar
a l’enquesta local sobre l’econo-
mia de la vila que organitza la re-
gidoria d’Hisenda en col·labo-
ració amb la Universitat de Bar-
celona. Aquest estudi econòmic
municipal forma part del procés
participatiu dels Pressupostos
2022, i té com a objectiu millo-
rar la hisenda local.

L’Ametlla farà 
una enquesta 
sobre economia

CULTURA POPULAR4La Festa
Major de la Garriga d’aquest any
comptarà amb una cinquantena
d’activitats descentralitzades amb
reserva prèvia d'entrada per com-
plir amb totes les garanties sa-
nitàries establertes.

Si no hi ha cap contratemps
sanitari greu que obligui a mo-
dificar-la, la celebració es posa-
rà en marxa divendres que ve i els
actes s’allargaran fins al dimarts
3 d’agost.

La Festa Major
de la Garriga,
descentralitzada

CANOVELLES4Des de principis
d’aquesta setmana, l’Ajuntament
de Canovelles té oberta la convo-
catòria per demanar subvencions
per pagar les obres per fer acces-
sibles els habitatges on viuen per-
sones dependents o bé gent gran.

Les peticions s’han de fer
des de l’apartat de tràmits elec-
trònics que hi ha al portal web de
l’Ajuntament, com a molt tard el
dia 13 del mes que ve.

Ajudes per a obres
d’accessibilitat 
als habitatges

MEDI AMBIENT4D’ençà que ha
començat l’estiu (el dia 21 del
mes passat), els Bombers han
hagut de treballar per apagar 22
incendis a la comarca. La su-
perfície total calcinada ha estat
de prop de tres hectàrees (uns
30.000 metres quadrats), se-
gons les dades que ha facilitat re-
centment la Diputació.

De fet, aquest mes, el més in-
tens pel que fa a focs (Olesa de
Montserrat, Castellví de Rosa-
nes, Llançà i Collserola, entre al-
tres) ha estat en el que menys
ocasions han hagut d’intervenir
els Bombers al Vallès Oriental. I

és que 15 d’aquests incendis van
registrar-se durant la recta final
de juny, mentre que la resta han
estat en aquest juliol.

La immensa majoria del que

s’ha cremat (1,9 de 2,9 hectàrees)
són matolls, mentre que la res-
ta són arbres i terrenys de cultiu
agrícola. El foc més gran que han
hagut d’apagar els Bombers va
ser el de Montornès del dia 25
del mes passat, mentre que el
l’incendi forestal més impor-
tant d’aquest estiu ha estat el que
va castigar Sant Feliu de Codines
el passat dilluns 5.

TOTA PRECAUCIÓ ÉS POCA
D’ençà que ha començat la tem-
porada estival, les administra-
cions, els Bombers i Protecció Ci-
vil incideixen en la difusió de
missatges a la població sobre la
cura que cal tenir per no provo-
car incendis. Les altes tempera-
tures i les poques plugues que
han caigut fan que el risc de foc
sigui molt elevat.

Un dels focs, el passat dia 15, a Santa Perpètua. Foto: Bombers

El Vallès ja ha patit 22 focs 
durant el primer mes d’estiu

Canvis en el toc de queda per
a alguns pobles de la comarca
SOCIETAT4Si els tribunals hi do-
nen llum verda, des d’avui alguns
municipis de la comarca on el toc
de queda nocturn no era vigent
el tindran i d’altres veuran com
passa el contrari.

Així, l’Ametlla, la Garriga,
Sant Celoni i Santa Eulàlia de
Ronçana podrien veure com dei-
xen d’aplicar-s’hi les restriccions
de circulació de veïns a les nits,
mentre que Santa Maria de Pa-
lautordera seria un poble que s’a-

fegiria a la llista de viles on està
prohibit ser al carrer entre la 1 i
les 6 de la matinada.

D’aquesta manera, les prin-
cipals ciutats del Vallès Oriental
segueixen afectades per aquesta
mesura (Granollers, Mollet, Pa-
rets, Les Franqueses, Cardedeu,
Canovelles i la Llagosta, entre al-
tres, fins a un total de 23 muni-
cipis), mentre que en quedarien
fora 16 pobles, comptant els qua-
tre esmentats anteriorment.

Indústria | Pla per potenciar el sector de l’automoció
Durant la darrera sessió del Ple telemàtic de la Taula Vallès Oriental Avança es

va presentar un nou pla de treball per al sector d’automoció de la comarca.
Hauria de fer que es creés una Taula d’Automoció, amb agents públics i privats.

Els incendis registrats 
a la comarca aquests
dies han calcinat prop
de tres hectàrees

Dos agents de policia. Foto: ACN
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El patinador Pau García va ser
profeta a casa seva. El paretà, que
actualment competeix amb l’Ar-
tistic Skating Cunit, és el nou
campió d’Espanya de patinatge
artístic absolut després d’haver
estat el millor en l’estatal que es
va disputar el cap de setmana
passat al poliesportiu municipal
Joaquim Rodríguez.

D’aquesta manera, García
estrena el seu palmarès sènior,
després d’haver estat campió del
món júnior en dues ocasions i
campió d’Europa en diferents
categories durant els anys de la
seva formació.

Pere Marsinyach, del CPA
Cardona (i un dels grans domi-
nadors de la modalitat en els úl-
tims anys), i Kilian Gomis, del
CAT Montemar, van ser el segon

i el tercer classificat de la cita, res-
pectivament.

MÉS BONS RESULTATS LOCALS
La bona feina del patinatge pa-
retà, a més, va veure’s en els re-
sultats obtinguts pels esportistes
del Club Patí Parets. D’aquesta
manera, Sílvia Rodríguez va fre-
gar el podi sènior, però finalment
va ser cinquena. 

Pel que fa als júniors del

CPP, Bruno Marco va pujar al
tercer calaix del podi, mentre que
el seu company Pau Berbegal va
ser sisè. Aina Martín i Carla
Méndez van ser sisena i setena,
respectivament, també en la ca-
tegoria júnior.

La presidenta del CPP,  Mati
Gamero, i el regidor d’Esports,
Alejandro Villena, van felicitar-
se per l’organització del cam-
pionat, el cinquè des del 2004.

García (al centre) amb el seu trofeu. Foto: Ajuntament de Parets

Pau García es proclama 
campió estatal de patinatge
» El paretà domina la competició, disputada el cap de setmana
passat al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de la ciutat

Macedònia del Nord, primer
viatge europeu del BMG

Dimarts passat el sè-
nior masculí del Balon-
mano Granollers va co-
nèixer que el seu primer

rival en l’EHF European League
serà l’HC Prolet 62 de Macedònia
del Nord.  Aquesta primera eli-
minatòria per als granollerins, a
més, ja té dates: l’anada està
prevista per al darrer cap de set-
mana del mes d’agost, mentre
que el següent serà la tornada,
que es jugarà al Palau d’Esports.

Antonio Rama ha valorat po-
sitivament el sorteig (especial-
ment el fet de poder resoldre la

sèrie a casa), tot i que ha apuntat
que “serà un equip complicat de
superar, perquè la lliga de Ma-
cedònia té equips forts, contun-
dents i molt, molt durs”.

El Prolet va tancar la tempo-
rada 2020-21 en la tercera posi-
ció a la lliga del seu país, per dar-
rere del Vardar i de l’Eurofarm
Pelister, i té menys experiència
que el BMG en competicions
continentals (serà el cinquè cop
que en disputa). Els granolle-
rins, per la seva banda, tornen a
Europa després d’una absència
de dues temporades.

Campanya d’abonaments 
i mercat intens al CB Mollet

Fa uns dies va ser
el calendari i ara
són els moviments
de mercat i la cam-

panya d’abonaments: el Club
Bàsquet Mollet segueix fent mo-
viments de cara al curs 2021-22
a LEB Plata.

Pel que fa a les renovacions i
les incorporacions, després de
confirmar que Josep Maria Mar-
sà continuarà a la banqueta i in-
corporar l’interior Ignasi Belver
(del CB Cornellà), el club de Pla-
na Lledó ha renovat Marc Pagès,
ha recuperat el pivot José Coego,

ha anunciat l’extensió del con-
tracte d’Àngel Soto i ha fitxat el
base Carles Marzo (ex CB Prat).

Paral·lelament, des de prin-
cipis de mes està en marxa una
campanya d’abonaments per-
què l’afició pugui acompanyar l’e-
quip, sempre que la situació sa-
nitària ho permeti, en l’emocio-
nant aventura que emprendrà el
curs que ve. El passi de tempo-
rada costa 40 euros, i dona dret
a entrada als 13 partits de la
fase regular i les possibles pro-
mocions d’ascens o descens que
pugui haver d’afrontar l’equip.

Les semifinals i la final del
Mundial femení, a Granollers
HANDBOL4Des d’ahir és ofi-
cial: el Palau d’Esports de Gra-
nollers serà l’escenari de les se-
mifinals i de la final del Mundial
femení d’handbol que es dispu-
tarà entre els dies 2 i 19 de de-
sembre d’aquest any.

De fet, la competició es juga-
rà en sis seus (Granollers, Barce-
lona, Badalona, Lleida, Tarrago-
na i Castelló de la Plana) i estava
previst que els partits decisius es
juguessin a la capital del país

però finalment, per la situació ge-
nerada per la Covid-19, la Fede-
ració Internacional d’Handbol
(IHF) ha decidit canviar els tres
darrers partits a una instal·lació
“més acotada, amb unes presta-
cions que s’ajusten més a les ne-
cessitats actuals”, segons expli-
quen des de l’Ajuntament. 

El consistori, doncs, ja tre-
balla en les tasques de planifica-
ció de tots els partits que es ju-
garan a la ciutat.

Aquesta temporada tornarà l’EuroBMG. Foto: BMG

Foto: Ajuntament de Granollers

Waterpolo | El CNG, novè a la Lliga Catalana femenina
La temporada 2020-21 ha acabat amb una novena posició per al sènior femení

del CN Granollers en la Lliga Catalana de waterpolo. Les granollerines van
assolir aquesta classificació final després de guanyar el Minorisa (12-6).

Pau Arriaga
PARETS
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Les T de Teatre celebren el seu trentè ani-
versari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen re-
lació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtada-
ment ressuscita. 
Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Delicades
Alfredo Sanzol

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un de-
sert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

Música

El documental Summer of Soulha acon-
seguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundan-
ce. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cul-
tura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.

Pelis i sèries

Summer of Soul
Questlove

Un desert de colors
Amulet

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona

ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exer-
ceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem
cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràcti-
ca vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu

Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis ar-
reu del món, entre els quals el

Goya a millor direcció novella de
l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que refle-
xiona sobre les relacions familiars
en un moment de tensió que coin-
cideix amb la collita”, ha avançat 
Simón en declaracions a l’ACN.

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’ 

Famosos

Rodar una nova pel·lícula
Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

Expectació pel nou film
Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva cons-
ciència cada vegada més fràgil, i s’ima-
gina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tigerés la seva his-
tòria, la història d’una dona forta.

Llibres

Moon Tiger
Penelope Lively
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu

dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BURILLES I LLUMINS

DEIXALLES

FOCS ARTIFICIALS

BARBACOES

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

i MEDI AMBIENT

Les altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest es-
tiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són

més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recent-
ment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o inten-
cionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar si-
tuacions de risc. 
En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bà-

sics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obli-
gacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urba-
nitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització. 

Què no fer a la muntanya i al bosc

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe

Les claus

No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis

No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires

Fo
to

: A
rx

iu

Fo
to

: P
ex

el
s

No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
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