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Entrevista a
Núria Marín, 
presidenta de
la Diputació
de Barcelona

“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
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Irene Solà passa virtualment
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la seva última novel·la

Lacomarcaclamacontrael
dolorós tancamentdeNissan
Treballadors i alcaldes protesten per una decisió que afecta 3.000 empleats directes i 20.000 d’indirectes pàg 10
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Un estiu incert: hi haurà 
pla B en lloc de les Festes 
Majors cancel·lades?
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Imatges com aquestes no es repetiran aquest estiu. Fotos: Instagram (@mosia i @joangorchs) i Twitter (@Siscu_Cule)

Aquest estiu no veurem com
l’enxaneta alça la mà en arribar
al cim del castell, ni els gegants
dansar pels carrers a ritme de ba-
tucada, ni haurem de fugir de les
flames del correfoc i tapar-nos la
cara perquè no ens cremin les es-
purnes. Tampoc podrem ballar
sardanes amb els avis més pro-
fessionals del poble o seguir el re-
corregut del correbars. 

Ens quedarem sense un drac
que balla, sense cridar a pulmó
durant els concerts dels grups de
versions i sense gaudir totes les
cançons que sonen a la disco mò-
bil. No ens despertarà al matí la
cercavila i no ens il·luminarà al
vespre la llum dels focs artificials.

No hi haurà nits de teatre, ni es-
pectacles al carrer, ni vermuts
populars, ni riuades de gent
amb cervesa a la mà, ni records,
ni trobades fortuïtes, ni festes
que s’allarguen fins a l’hora d’es-
morzar…

Adeu i fins a l’any que ve.
Amb aquesta frase s’han aco-
miadat la majoria de Festes Ma-

jors de la comarca a causa de la
Covid-19. Cerdanyola, Ripollet i
Barberà ja han anunciat que
aquest estiu no celebraran la
seva Festa Major. És per això que

Línia Vallès ha volgut conèixer
si els ajuntaments vallesans es
plantegen un programa alter-
natiu per no deixar l’estiu sense
cultura. 

Des de l’Ajuntament de Cer-
danyola han explicat a Línia
Vallèsque, “desgraciadament i a
causa de la normativa sanitària
que compromet qualsevol acti-
vitat en la qual participi un nom-
bre elevat de persones”, aquest
estiu els cerdanyolencs s’en-
frontaran a uns mesos “deserts”
de cultura i activitats lúdiques.
“Recuperarem les activitats a
partir del setembre i durant l’es-
tiu es proposarà alguna cele-
bració virtual”, comenten des
de l’Ajuntament de la ciutat,
fent referència a les activitats vir-
tuals que s’estan preparant per
celebrar el Dia internacional
LGBTQ perquè els veïns puguin

celebrar conjuntament aquest
dia d’orgull a les xarxes socials. 

En el cas de Ripollet, els
veïns del municipi també s’han
quedat sense la tradicional cele-
bració del 28 al 31 d’agost, però
la Comissió de la Festa Major ha

instat la Taula de Ciutat pel Pla
de Xoc “a treballar el buit cultu-
ral que deixa la Festa Major i a
reinventar una oferta d’activitats
per a aquest estiu”, demanant a
les entitats locals que treballin
per adaptar les seves activitats a
la futura programació cultural de

Ripollet. La intenció del municipi
de seguir endavant amb les ce-
lebracions culturals en moments
d’incertesa ha quedat demos-
trada quan aquest mes l’Entitat
Cultura i Tradició ha mantingut
la celebració del Corpus i els
Espais amb encant, decorats
amb catifes i flors, i s’ha pogut
gaudir de l’espectacle de l’Ou
com balla a l’absis de l’Església
de Sant Esteve.

A la cancel·lació de les Festes
Majors se sumen uns mesos de
males notícies per al món cultu-
ral. El trist tancament dels únics
cinemes de Cerdanyola -El Punt-
i la cancel·lació de grans activitats
culturals, com el Festival Inter-
nacional de Teatre Infantil, un es-
deveniment que s’ha convertit
en un punt de referència dins del
gènere teatral familiar a tot l’estat,
en són alguns exemples.

Els cerdanyolencs
s’enfrontaran a uns
mesos “deserts” 
de cultura i activitats 

Cerdanyola, Ripollet i
Barberà ja han anunciat
que aquest estiu no 
hi haurà Festes Majors
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A fons

Júlia Gamissans
CERDANYOLA

Unestiu atípic
» Quin pla B tenen previst els municipis vallesans per substituir les Festes Majors cancel·lades?
» Cerdanyola admet que no preveu reprendre les activitats culturals fins al mes de setembre
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Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia

amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs pú-
blics tancats. Turisme a tope, però afo-
rament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del ca-
pital, oi?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per

a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Tra-
pero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per des-
obediència.

@andreajvilloria

Dice Vox que esta pan-
demia evidencia que la

sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta cri-
sis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fue-
ra, va a ir contagiando al resto.

M’és igual si els de la
Nissan no es manifes-

ten en català o si un ar-
tista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o soli-
daritzar-te amb altres persones. Estima-
la parlant, no buscant diferències. Can-
sat de polèmiques estúpides i inne-
cessàries.

@jmangues@nu_alabao@ECaliz_

Els semàfors

‘Para y Por Chloe’
Una familiar propera de la Chloe, l’An-
gie Riera, veïna de Cerdanyola, ha enge-
gat la campanya Para y Por Chloe desti-
nada a recollir diners per ajudar la nena
en la lluita contra la Displasia epitelial
intestinal, una malaltia minoritària. 

pàgina 8

Candela Andújar
La jove davantera barberenca ha reno-
vat el seu contracte amb el Barça fins a
finals de juny del 2022. Andújar s’ha

guanyat un lloc en el primer equip en la
temporada de la seva estrena i encara té

un repte al davant: la Champions.
pàgina 12

Nissan
El gegant asiàtic ha anunciat que des-

mantellarà les seves fàbriques de Catalu-
nya, cosa que ha generat una allau de crí-
tiques. El Vallès Occidental està particu-
larment afectat pel tancament de la plan-
ta de Montcada, on treballen molts veïns. 
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L’oportunitat de la reconstrucció

El Vallès necessita reactivar-se. Després
de la pandèmia de la Covid-19, hem de
ser capaços de promoure un gran pac-
te de comarca per impulsar mesures a
tots els nivells per recuperar el territo-
ri i, sobretot, per poder donar suport als
milers de famílies que han rebut l’im-
pacte de la pandèmia. No només un im-
pacte econòmic, sinó també un impacte
emocional que ha deixat petjada en cen-
tenars de famílies vallesanes. 

Necessitem actuar conjuntament.
Reconstruir. Reactivar. Reinventar.
Reiniciar les polítiques co-
marcals adaptant-les a la
nova situació creada per la
Covid-19. Fer-ho des del
consens i la voluntat de tre-
ball, més enllà de partidis-
mes i interessos particu-
lars. La ciutadania es mereix
una resposta ràpida i concreta. El Va-
llès no pot esperar. 

Les dades a 1 de juny ens indiquen
que encara hi ha més de 92.600 per-
sones afectades per un ERTO a la co-
marca, una de cada tres persones as-
salariades. La taxa d’atur s’enfila de
nou fins a més del 13%. I darrere de
cada xifra hi ha una cara, una família
que veu com s’accentua la seva situa-

ció de vulnerabilitat. La pandèmia ha
impactat de ple en sectors com la res-
tauració, el comerç o la indústria,
però també en la cultura, els esports,
l’educació o el lleure. 

És ben cert que la nostra comarca és
diversa i que cada municipi necessita
accions concretes i particulars per re-
fer-se. Però cal que el territori vagi a una
i desenvolupi polítiques compartides en
un full de ruta comarcal. Que marquem
unes línies d’actuació que ens perme-
tin empoderar-nos com a territori,

buscar finançament en altres admi-
nistracions superiors i a Europa, posi-
cionar-nos com a destí industrial, em-
presarial o turístic. Garantir l’equitat i
la màxima eficiència dels serveis públics
d’atenció social i de protecció. Articu-
lar noves fórmules de concertació pu-
blicoprivada per avançar en aquesta
nova realitat postcovid-19. Sense per-
dre de vista que l’emergència sanitària

no ha finalitzat i que el nostre sistema
sanitari ha de poder donar resposta a
situacions futures. 

Hem d’atendre les noves demandes
de la societat per una reconstrucció jus-
ta, sense deixar ningú enrere i abocant
esforços en aquells col·lectius que ho
han passat més malament durant l’e-
mergència sanitària: gent gran, in-
fants, dones en situació de vulnerabi-
litat, famílies en situació de pobresa. 

En un món més globalitzat que
mai, l’acció local és imprescindible per

poder reconstruir i  encarar
també aquesta nova situació
com una gran oportunitat.
L’oportunitat de poder re-
construir des de la base de
la responsabilitat ambiental,
d’incorporar els Objectius
de Desenvolupament Sos-

tenible i reforçar la Responsabilitat
social d’administracions i empreses.
L’oportunitat d’apostar per una ocu-
pació de qualitat i insistinen la neces-
sitat de dignificar sectors com l’atenció
a les persones i a la gent gran. L’opor-
tunitat d’impulsar la digitalització del
territori i de construir ciutats circulars,
amb més espai per les persones.

L’oportunitat de reinventar el Vallès. 

En un món més globalitzat que mai, 
l’acció local és imprescindible per 

reconstruir i encarar aquesta nova situació 
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Safata d’entrada

Gente que no dijo nada sobre la
conveniencia de echar a Miquel
Buch a pesar de haber criminali-
zado a los manteros.

Gente que no dijo nada cu-
ando Ada Colau puso a Albert
Batlle (PSC) al cargo de seguri-
dad y los echó de Barcelona en
una maniobra inhumana, sin
ofrecerles alternativa alguna.

Gente que no se enfadó cu-
ando la misma Ada Colau prefi-
rió tomar los tres votos de un ra-
cista que expulsó a miles de
gitanos asentados en Francia,
antes que compartir la alcaldía
con ERC.

Gente que defiende al PSOE
a pesar de haber bloqueado y
amenazado barcos de salva-
mento marítimo ocasionando
cientos de muertes.

Gente que ahora, de pronto,
son antirracistas. Pero solo lo son
por lo que está pasando en Esta-
dos Unidos, porque ni siquiera
tienen la decencia de cambiar su
perspectiva y aceptar lo que está
pasando en nuestra propia casa.

Pajas y vigas
per Mani Martínez

Un objectiu, diferents estratègies
per Jordi Lleal 

A Catalunya, els independen-
tistes tenen un problema que
sembla irresoluble. Hi ha par-
tits que el seu objectiu és acon-
seguir la independència, hi ha
enquestes que determinen que
un 80% dels ciutadans vol-
drien un referèndum, i altres
que estableixen que ERC podria
obtenir 37 escons; JxCat, 31 i la
CUP, 6. En total, serien 74 es-
cons i la majoria absoluta és de
68, així que es pot entendre que
hi ha majoria al Parlament per
proclamar la independència.

Fins aquí és el raonament
hipotètic, però si hi ha diver-
gències en quin partit faries
confiança per aconseguir-la
això ja són figues d’un altre pa-
ner. Ja no es tracta de qui vol la
independència, sinó de qui vol
governar per conduir el procés,
i aquí sorgeixen les desavinen-
ces per triar el camí i els pro-
cediments a seguir. Molts ciu-
tadans n’estem fins al monyo de

les baralles de pati d’escola en-
tre uns i altres, a vegades dient-
se el nom del porc. Així, no és
d’estranyar que organitzacions
civils com Òmnium i l’ANC, per
citar les més importants pel
nombre d’associats, hagin agru-
pat tanta gent, com també els
CDR, cansats de trifulgues que
no porten enlloc.

Esquerres, centredreta, cen-
tre, socialdemòcrates, anar-
quistes, antisistema, comunis-
tes i tots aquells que vulguin la
independència de Catalunya, si
us plau, ajunteu-vos en una
coalició per tenir la majoria.
Després, es proclama la inde-
pendència unilateralment i se-
guidament es convoquen elec-
cions per saber qui tindrà més
vots, i qui obtingui la majoria ja
tindrà el poder per governar se-
gons el seu programa. 

La independència només
l’aconseguirem entre tots i sen-
se exclusions!

Les millors
perles

Un cocodril podria estar rondant el riu Pisuerga a prop de Va-
lladolid. O potser es tracta d’una llúdriga. El cas és que un
biòleg de la zona va identificar petjades compatibles amb les

del rèptil, però ara els experts no es posen d’acord i l’animal en
qüestió (sigui quin sigui) continua sense aparèixer...

D’actor porno a xaman. Aquesta és la curiosa evolució de
Nacho Vidal, que va ser detingut a principis de mes per la
seva presumpta implicació en la mort d’un fotògraf du-

rant un ritual després de donar-li verí de gripau. El mataroní està
en llibertat provisional però continua investigat per homicidi.

Nou anys rebent pizzes que no ha demanat. És la situació que
ha denunciat un jubilat belga que assegura que viu amb por
i que també rep kebabs i hamburgueses, tot i no haver fet

cap comanda. Aquest podria ser el somni de molta gent, però per a
ell s’ha convertit en un autèntic malson.

Després de més de 300 anys, s’han trobat restes de l’ano-
menat ‘meteorit Barcelona’. Es tracta de l’artefacte que va
caure el dia de Nadal de l’any 1704 a Terrassa, i del qual

no se n’havia trobat cap fragment des d’aleshores. Fins ara, 
gràcies a un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La fòbia de Donald Trump a les mascaretes comença a ser força
preocupant. L’altre dia va visitar una fàbrica de testos sense
portar-ne (malgrat que tota la plantilla anava completament

equipada per evitar contagis de coronavirus) i va obligar a llançar
part de la producció de la planta.

A les xarxes

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.

@QuicoSalles: L’Arasa, de l’ARRO Barcelona,
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó. Se’l
considera culpable de dos delictes de le-
sions pel desallotjament de plaça Catalunya.

#CondemnenArasa

@SergiMaranya: La Fiscalia del Suprem
investigarà si el rei Juan Carlos I va come-
tre delictes després del 2014 per l’AVE a la
Meca. 

#ElBorbóInvestigat #AdeuAPauDonés

Balcons confinats, liles 
i combatius a Ripollet1

2 Un any després

La lluita de la petita Chloe 
contra una malaltia minoritària

Es disparen les peticions 
d’aliments a la Creu Roja

Un tiroteig a Montcada i Reixac 
trenca el silenci del confinament

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència de
la Diputació, seria molt tranquil i po-
dríem culminar molts projectes i
ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat dels
ajuntaments perquè puguin tirar en-
davant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi ha-
via una dificultat evident i no era fà-
cil, i així ho vaig reconèixer. Però ca-
lia governar un problema que no s’es-
tava governant. Per això vaig alçar la
veu en defensa de la gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-

llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les de-
cisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el mà-
xim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. Això és així,
diguin el que diguin.

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.

Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que
han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi
de fases, creu que potser ara s’es-
tà anant massa ràpid en la des-
escalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
van compassades amb els canvis de
fase. Comparteixo que no ens po-
dem passar de prudència ni tam-
poc posar en perill el que hem
aconseguit fins ara, perquè ha cos-
tat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-

nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat molt complicats a nivell
polític. Molts retrets, acusacions
creuades...
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, s’hi troba còmode i
podria aspirar a més o, Diputació
a banda, prefereix seguir-se de-
dicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

Aquesta entrevista es va fer 
dimarts 9 de juny a l’Hospitalet.

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Foto: Eduardo Corria

Entrevista Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

“Declarar persona
non gratauna
consellera o qui sigui
no és el meu estil”

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET
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Irene Solà presenta la seva
última obra a Cerdanyola 

CULTURA4L’escriptora Irene
Solà i el seu llibre Canto jo i la
muntanya balla van visitar du-
rant el mes de maig de manera
virtual el Cafè amb Lletres que ce-
lebra cada mes l’Ajuntament cer-
danyolenc i que es pot seguir en
directe per l’Instagram institu-
cional. Solà va conversar de la
seva última obra amb la perio-
dista i guionista Anna Guitart.
Durant aquesta sessió en direc-
te d’Instagram van parlar d’a-
questa novel·la, on els personat-
ges principals són la natura i la
muntanya. A Canto jo i la mun-

tanya balla prenen la paraula
fantasmes, dones d’aigua, nú-
vols, bolets, gossos i cabirols que
habiten entre Camprodon i Prats
de Molló (Pirineus). Una zona
d’alta muntanya i de frontera
que conserva la memòria de se-
gles de lluita per la supervivència. 

La novel·la ha estat guar-
donada recentment amb el Pre-
mi de Literatura de la Unió
Europea 2020. Abans ja havia
guanyat el Premi Cálamo 2019
en la categoria ‘Otra Mirada’ i
el quart premi Llibres Anagra-
ma de Novel·la.

SOCIETAT4Una familiar prope-
ra de la Chloe, l’Angie Riera, una
veïna de Cerdanyola, ha engegat
la campanya Para y Por Chloe a
GoFundme.com destinada a re-
collir diners per ajudar la nena en
la lluita contra la Displasia epi-
telial intestinal, una malaltia es-
tranya i minoritària.

“Et somriu i és tota vida. Té tan-
ta força i energia que se’t trenca el
cor”, explica Riera a Línia Vallès
quan expressa el patiment i la frus-
tració que senten la nena i els seus
pares davant d’una malaltia cròni-
ca que a dia d’avui no té una solu-
ció clara. “No et donen una cura de-
finitiva. La Chloe s’ha d’engreixar i
s’alimenta a través del tòrax mit-
jançant nutrició parenteral. L’únic
que sé és que el ritme i els dies de
vida els marca la petita”, diu Riera.

Riera ha viscut amb els pares
de la Chloe les anades i vingudes
a l’Hospital Sant Joan de Déu, on
han tractat la petita amb molta
professionalitat i estima des del
primer moment. “La meva cosi-
na germana viu a Figueres i jo a
Cerdanyola. És per això que

aquests dies ella i el seu marit
s’han quedat a casa meva”, acla-
reix Riera, fent referència a la
proximitat del seu domicili amb
l’Hospital.

Riera vol deixar clar que la re-
collida de diners no és per pagar
els serveis mèdics de la Chloe. “La
campanya l’he promogut per co-
brir les necessitats dels pares. La

Chloe d’aquí res necessitarà anar
a Madrid perquè li practiquin di-
versos trasplantaments d’òrgans,
ja que alguns li comencen a fallar.
Tot això significa un cost molt ele-
vat per a la seva família entre des-
plaçaments i allotjaments”, diu.
Ara mateix, Para y Por Chloeha
recollit un total de 4.022 euros
entre un centenar de donants.

La Chloe amb el seu somriure característic. Foto: Angie Riera

La lluita de la petita Chloe
contra una malaltia minoritària

Habitatge | La PAH diu no als desnonaments  
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Cerdanyola i Ripollet es
van concentrar a principis de juny davant dels jutjats de Cerdanyola per exigir
que no es reprenguin els desnonaments amb la tornada de l’activitat processal.

Irene Solà en una imatge d’arxiu. Foto: Institut Ramon Llull
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La solidaritat dels voluntaris
en la lluita contra la pandèmia
SOCIETAT4Durant l’emergèn-
cia sanitària provocada per la
Covid-19 i l’entrada en vigor de
l’estat d’alarma, l’Associació de
Voluntariat de Protecció Civil de
Barberà del Vallès ha col·laborat
activament a la ciutat i ha facili-
tat la coordinació de l’Ajuntament
amb la Policia Local. 

És per això que el consistori
ha volgut agrair ara els esforços
altruistes dels veïns de la ciutat i
fer valdre la seva tasca durant les
darreres setmanes. Una tasca
que ha estat multidisciplinària,
perquè els voluntaris han coor-

dinat l’arribada del EPIs; s’han
dedicat a informar de la norma-
tiva de mobilitat a la població du-
rant les diferents fases del confi-
nament; han visitat i portat men-
jar a la gent gran que es trobava
aïllada o sola; han col·laborat ac-
tivament amb les tasques dels
Serveis Socials; s’han encarregat
de la retirada dels residus de les
persones amb diversitat funcio-
nal; han participat en les rondes
d’agraïment i han estat sempre al
peu del canó per ajudar els veïns
i veïnes a superar de la millor ma-
nera possible la crisi sanitària.

HABITATGE4El mes passat Línia
Vallès informava de l’incendi al
pàrquing de l’edifici de la ronda
Santa Maria 213, on resideixen 90
famílies, que van decidir no aban-
donar els seus domicilis en cap
moment, tot i les dotacions de
Bombers. 

La qüestió és que més d’un terç
de les famílies que viuen en aquest
bloc de pisos, en mans de la SA-
REB, es troben ocupant i com-
parteixen una mateixa preocupa-
ció: l’estat deficient que té l’es-
tructura d’aquest bloc.

La membre de l’oposició i ex-
regidora d’Habitatge, Sandra Ra-
mos, explica a Línia Vallèsque l’e-
difici està actualment en mans del
banc dolent perquè durant el go-
vern d’Ana del Frago (PSC), i
amb “l’excusa del dret a superfí-
cie”, es va vendre el bloc a la pro-
motora Proviure de la Caixa, des-
prés de la fallida de la qual s’ha
quedat la gestió del bloc la SAREB. 

El portaveu de Podem a Bar-
berà, David Clarà, lamenta a Lí-
nia Vallèsque el bloc està en unes
condicions “més que  deficients”.

“Nosaltres hem presentat una
moció per recuperar la gestió
municipal del bloc i deixar d’ig-
norar un edifici que no té les con-
dicions mínimes d’habitabilitat”,
afirma Clarà. 

D’altra banda, Ramos recor-
da que després de l’incendi les fa-
mílies de l’edifici es van quedar
sense aigua perquè es van so-
breescalfar les canonades i la

gestora va decidir tallar l’aigua per
evitar inundacions. “Això va dei-
xar famílies sense aigua i amb fe-
rum d’aigües fecals estancades”,
remarca. 

Ara mateix, l'Ajuntament de
Barberà no té constància que hi
hagi cap falta de subministra-
ment a l’edifici i les treballadores
socials treballen per reallotjar les
persones vulnerables. 

Una imatge d’arxiu de l’edifici de Santa Maria 213. Foto: Google Maps 

L’oposició posa el crit al cel per
l’edifici de Santa Maria 213

Oci | Unes vacances amb casals d’estiu a Barberà 
L’oferta de casals d’estiu a Barberà del Vallès seguirà existint tot i la normativa

sanitària de la Covid-19. Es tracta d’una oferta conjunta de propostes d’activitats
lúdiques, adreçades a infants i adolescents i adequades a les franges d’edats.  
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Ripollet

Osuna s’uneix a les protestes 
dels treballadors de Lidl

LABORAL4A principis de juny
els treballadors del Lidl de Mont-
cada i Reixac, entre els quals hi
ha molts ripolletencs, van blo-
quejar l’entrada i la sortida dels
camions a la plataforma logísti-
ca de la companyia al municipi. 

L’acció s’emmarcava en una
vaga convocada pels treballadors
de la majoria d’aquests centres
d’alimentació a Catalunya. Els
empleats denuncien que la com-
panyia no respecta les limita-
cions d’aforament; no garan-
teix els equips de protecció
adients i reobre seccions com la

de la venda de productes tèxtils
sense seguir els protocols ne-
cessaris. També l’acusen d’in-
complir l’acord signat al princi-
pi de l’estat d’alarma, en el qual
la companyia es comprometia a
pagar les hores extra al 150%. 

És per això que l’alcalde de
Ripollet, José Maria Osuna, es va
sumar a la protesta davant del
centre de logística de Montcada
i Reixac i va recordar al Consell
d’Administració de Lidl que “el
benefici empresarial no pot pas-
sar per davant de la seguretat i
la protecció de la plantilla”.

ECONOMIA4Sota el crit cons-
tant de “Nissan no es tanca”, els
alcaldes dels municipis afectats
pel tancament de la multinacio-
nal japonesa –Barcelona, Mont-
cada i Reixac i Sant Andreu de la
Barca– van marxar a mitjans de
juny al costat dels treballadors
que es quedaran sense feina.
La gran concentració de l’11 de
juny a Barcelona se sumava a les
accions que el Comitè d’Em-
presa de Nissan està organitzant
durant la vaga indefinida.  

La marca japonesa va arribar
a Catalunya als anys vuitanta
quan la companyia va adquirir
una participació de l’empresa
Motor Ibérica SA, que poc des-
prés va convertir-se en Nissan
gràcies a la bona rebuda del
cotxe Patrol. Molts veïns de Ri-
pollet i d’altres municipis valle-
sans van veure en la multina-
cional una feina garantida per a
tota la vida.     

Per desgràcia, a finals de
maig, la marca d’automòbils va
anunciar que tancava les tres
plantes que té a Catalunya, dei-

xant sense feina 3.000 treballa-
dors directes i més de 20.000 de
manera indirecta.  

En aquest context, els treba-
lladors, els sindicats i els alcal-
des de les poblacions perjudica-
des tenen clar que no deixaran
que Nissan marxi sense lluitar.
És per això que l’Ajuntament de
Ripollet i el seu batlle, José Ma-

ria Osuna, han mostrat el seu
malestar per la notícia del tan-
cament de la fàbrica i estan do-
nant el seu suport als treballa-
dors de la companyia. Osuna ha
explicat als empleats locals de
Nissan que des del consistori ri-
polletenc s’està treballant en un
pla d’acompanyament social i la-
boral i en la recerca d’ocupació. 

Marxa lenta de Nissan a Barcelona, l’11 de juny. Foto: Aj. de Montcada i Reixac

Nissan: un abans i un després 
a l’economia  vallesana

Tradició |Ripollet celebra la festa del Corpus virtualment 
L’entitat Cultura i Tradició es va assegurar que els ripolletencs gaudissin dels 

Espais amb encant que s’omplen de flors i catifes durant el Corpus. L’entitat va
organitzar una exposició en línia amb fotografies dels anys anteriors.  
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Si una cosa funciona, no la toquis.
Aquesta màxima és la que sem-
bla que s’ha aplicat el Cerdanyo-
la CH per confeccionar la planti-
lla del sènior femení que, la tem-
porada que ve, a banda de les
competicions estatals tornarà a
jugar a Europa. De fet, abans que
es posi en marxa el curs 2020-21,
el Sarda haurà de jugar la fase fi-
nal de la Copa de la Reina, pre-
vista per al mes de setembre al
pavelló de Riazor (la Corunya).

I és que a principis d’aquest
mes, tot just quan va acabar la
primera setmana, l’entitat ja ha-
via confirmat les renovacions de
Gemma Solé, Joana Xicota, Noe-
lïe Paredes, Dai Silva, Marina Su-
rós, Laia Pera (que seguirà sent
la capitana del Sarda), Maria
Figuerola i Júlia Canal (a les
quals cal afegir els reforços pun-
tuals que arriben des del filial, en
funció de les necessitats de cada

partit), de manera que Carles
Marín tindrà els mateixos efec-
tius (si no hi ha cap alta) que
aquesta passada.

MATEU, NOU COORDINADOR
Per altra banda, a mitjans del mes
passat el club va confirmar la de-
signació de David Mateu com a
coordinador de tots els equips fe-
menins de la base del club. Ma-
teu també és l’assistent de Marín
en el primer equip, de manera

que és una figura clau per ges-
tionar les futures jugadores que
poden arribar al sènior.

FITXATGES PER AL MASCULÍ
Paral·lelament, també s’està fent
feina de despatxos per al primer
equip masculí de Nacional Ca-
talana. David Martínez (ex del
Taradell) i Ot Planes (que arri-
ba procedent del Lleida Llista
Blava) són dos dels reforços per
al Sarda 2020-21.

La plantilla 2020-21 serà igual (o molt semblant) a la del curs passat. Foto: CCH

El Cerdanyola CH 
aposta per la continuïtat

Pau Arriaga
CERDANYOLA

La barberenca Candela
Andújar renova amb el Barça
FUTBOL4Una de les jugadores
amb un futur més brillant, la
barberenca Candela Andújar, se-
guirà a la primera plantilla del
Barça, com a mínim durant les
dues pròximes temporades. El
passat dijous 11 el conjunt blau-
grana va anunciar la renovació
del contracte de la davantera,
que acabava el seu vincle con-
tractual a finals d’aquest mes i
que havia cridat l’atenció d’alguns
dels clubs més grans de la lliga i
també de l’estranger.

La ‘19’ blaugrana ha aconse-

guit consolidar-se en la rotació de
Lluís Cortés en una temporada en
la qual el club ha incorporat
noms com Jennifer Hermoso al
front d’atac. En la temporada
del seu debut amb el primer
equip, la futbolista de Barberà ha
tingut 15 aparicions a la lliga
(dues d’elles com a titular). 

Andújar també ha tingut mi-
nuts a la Champions, competició
que el seu equip encara té opcions
de guanyar i que es jugarà en for-
mat de Final a Vuit entre Sant Se-
bastià i Bilbao a finals d’agost.

Futbol sala | L’FS Ripollet celebrarà el seu campus d’estiu
Des del passat dia 8 i fins al dia 24 d’aquest mes, l’FS Ripollet admet inscripcions per

al seu campus d’estiu. El pavelló Joan Creus serà l’escenari de les activitats (com a
màxim hi haurà 80 inscrits) que es faran entre el dia 29 d’aquest mes i el 31 de juliol.

Andújar s’ha consolidat en la seva estrena amb el primer equip. Foto: FCB

| 12

Esports



13 | 

A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del micode Patti Smith en català, grà-
cies al traductor Martí Sales i al Club Edi-
tor. Es tracta de la novel·la autobiogràfi-
ca que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi Na-
tional Book per Just Kids. El llibre, que co-
mença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Viu en línia

Llibres

L’any del mico
Patti Smith

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a His-
tòries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

Teatre

Històries d’Europa
Teatre Lliure

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de co-
mençar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el sin-
gle Nubes) i ha comptat amb la col·labo-
ració d’El Guincho, conegut pels seus tre-
balls amb artistes de la talla de Rosalía.

Música

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Po-
dría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’u-
na festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una ex-
periència que la canviarà per sempre.

Pelis i sèries

Podría destruirte
Michaela Coel

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comen-
cen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb
l’obertura de diverses exposicions que havien quedat

paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un

detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un

any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

À N G E L  L L À C E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser presentador de TV, actor i director
Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Famosos

Fitxar per TVE
Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’ 

Expectació pel nou programa 
Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà

disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles per-
sones que tothom associa a la televisió. Des que
va fer de professor d’interpretació a la primera

edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu

cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sem-
pre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·le-
lament, no ha deixat de desenvolupar la seva ca-
rrera d’actor i director de teatre, amb obres com

La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fit-
xatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el

muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ECONOMIA LOCAL

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos: 
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA

SALUT

MEDI AMBIENT

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

i ALIMENTACIÓ

Optar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de

la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.

Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens per-
met gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de tempo-
rada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàn-
dards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’ac-
tual situació”. 

Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys im-
pacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2. 

L’aposta per la proximitat

En temps de crisi, és encara més important 
donar suport als productors i comerços locals 

Les claus

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments 
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”

Els productes de km 0, com que no han de fer 
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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