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NisriN El BEjNouNi

Primer nadó de l’any. De Cardedeu i també 
de la comarca. Filla d’immigrants marro-
quins Nisrin El Bejnouni ha nascut a l’Hos-
pital General de Granollers i es farà gran 
a Cardedeu. Per un moment m’he imagi-
nat el recorregut vital de la Nisrin. Els seus 
pares es van conèixer a la universitat, al 
seu país: el Marroc. Desprès tots dos van 
emigrar. Primer el pare. Després la mare. 
Tenen un altre fill. Una història comuna a 
molts dels qui han marxat del seu país a la 
recerca d’un treball, d’una vida millor. De 
gran la Nisrin podrà mostrar orgullosa la 
portada de dilluns d’aquest periòdic. Abra-
çada per la seva mare aquesta primera car-
dedeunca haurà de tirar endavant en una 
societat complexa, complicada. No pinten 
bé les coses per la generació de la Nisrin. 
Desigualtats socials més accentuades. Difi-
cultats econòmiques. Els seus pares hauran 
de treballar de valent. La Nisrin creixerà a 
Cardedeu, anirà a l’escola, es farà adulta. 
Qui sap. Les noves societats s’han de fer de 
la barreja de cultures i orígens. La segona 
generació dels qui han vingut de fora han 
d’ajudar a construir un món  més just. Qui 
sap. Potser en un futur l’alcaldessa del meu 
poble es digui Nisrin El Bejnouni. Qui sap. 
Felicitats als pares. Sort a la Nisrin. 

32.277 aturats

Aquest es el número d’aturats que hi ha 
al Vallès Oriental. En el darrer any l’incre-
ment ha estat per sobre de la mitjana cata-
lana. El percentatge de gent aturada es de 
prop del 16%. No és una bona notícia. Tot 
el contrari. És una dada preocupant. Molt. 
Potser quan es parla de números i no els hi 
posem cara, ni noms, ni cognoms, la tragè-
dia ens pot sembla menor. Quan apropem 
la dada comencem a conèixer la dura con-
juntura econòmica. La crisis afecta a tot-
hom però sobretot als qui tenen contractes 
en precari i als que encara no han pogut 
accedir a una primera feina. 32.377 aturats. 
Números dolorosos. Històries amargues. 
Moments difícils. 

Vallès oriENtal tElEVisió

La colla dels blaus de Granollers ha donat 
el Premi Home dels Nassos a entitats o per-
sones per la seva bona o mala feina durant 
l’any passat. Entre els nominats hi havia 
Vallès Oriental Televisió per la desorien-
tació o desencís d’una programació que ha 
deixat de ser només granollerina. És cert 
VOTV ara té vocació comarcal. Cosa que no 
hauria de ser dolent. Tot el contrari. S’ha 
de consolidar un projecte i una programa-
ció per aconseguir no defraudar a ningú. 
Fer-la interessant als ulls de telespectador 
granollerí malgrat estigui feta amb una 
nova mirada: la comarcal. I ha d’agradar 
també als ulls de la gent de Caldes, de la 
Garriga, de les Franqueses, de la Roca, de 
Canovelles... El nou mapa de la televisió 
de proximitat s’ha d’ajustar. Es va fer en 
època de bonança econòmica i  son molts 
els operadors privats que ja han dit que els 
projectes comarcals són inviables. Moment 
de transició. VOTV fa una bona feina. Els 
seus continguts tenen qualitat. Únicament 
ha de tenir el temps necessari per reajustar 
la sintonia: comarcal. 
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La molletana va fer vaga de fam durant nou dies en suport a la franja

Teresa Sala: “A Gaza els falta el 
més bàsic per culpa del bloqueig”

Mollet del Vallès

Josep Villarroya

La molletana Teresa Sala, membre 
de la plataforma Aturem la Guer-
ra, ha posat fi aquest dimarts a la 
vaga de fam que va iniciar el dia 
27 de desembre al Caire en suport 
a la franja de Gaza, que pateix el 
bloqueig del govern israelià. Sala, 
juntament amb centenars més de 
persones de tot el món, va partici-
par en l’anomenada Marxa per la 
Llibertat de Gaza, que volia posar 
de relleu la precària situació que 
viuen els palestins de Gaza quan 
es complia justament un any de 
l’atac de l’exèrcit israelià. No van 
aconseguir, però, trencar el blo-
queig perquè el govern d’Egipte no 
va permetre ni sortir del Caire la 
immensa majoria de participants.

Davant la negativa del govern 
egipci a deixar arribar els manifes-
tants fins la frontera amb Gaza, a 
Rafah, una trentena de persones, 
entre les quals hi havia Hedy 
Epstein, de 85 anys, supervivent 
dels camps d’extermini nazi, van 

decidir fer vaga de fam. Teresa Sala 
va decidir afegir-s’hi i va mante-
nir el dejuni voluntari fins aquest 
dimarts, quan va arribar a casa 
seva. A partir d’ara, altres activistes 
propalestins agafaran el relleu de la 
protesta.

Des del seu domicili a Mollet, 
Sala explicava aquest dijous que a 
poc a poc es va recuperant tot i que, 
de moment, només menja aliments 
líquids. El mateix dimarts li van fer 
una revisió a l’Hospital de Mollet i 
encara espera els resultats. “Em van 
dir que estava bé, que havia perdut 
una mica de massa muscular, però 
que la meva salut no s’havia ressen-
tit”. Al Caire, un metge palestí ja 
l’havia advertit del risc de perllon-
gar el dejuni molt de temps.

Teresa Sala explica que la marxa 
va servir per posar de nou en el 
primer pla informatiu la situació 
que viuen els habitants de Gaza. “A 
la franja no funciona res; els manca 
el més essencial per culpa del blo-
queig, aliments, roba, medecines. 
La majoria de la gent no ha pogut ni 
refer les cases destruïdes fa un any 

perquè Israel no deixa passar ni un 
gram de ciment”.

Sala diu que, malgrat l’actitud 
tancada del govern d’Egipte, l’opi-
nió pública d’aquell país els va 
donar suport i que entre els partici-
pants hi havia de moltes religions. 
“Vaig estar parlant fins i tot amb un 
rabí. El moviment pretenia explicar 
quina era la situació. No era qües-
tió d’islàmics, ni de cristians, ni de 
jueus. Es tractava de conscienciar 
les institucions i els pobles”. 

“Ha estat una experiència dura, 
però reconfortant. M’ha donat 
molts ànims per seguir amb movi-
ments com la plataforma Aturem la 
Guerra, on estem fent moltes coses, 
tot i que a vegades no se’n faci prou 
ressò”, diu Sala.

La majoria dels participants a la 
Marxa per la llibertat de Gaza no 
van poder sortir d’El Caire, però 
alguns van poder arribar fins a 
Al-Aris, a uns 30 quilòmetres de la 
franja. Entre els participants també 
hi havia el molletà Àlex Anfruns 
que formava part de la delegació 
francesa.
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Teresa Sala aquest dijous a la plaça Prat de la Riba de Mollet. Va arribar dimarts de Gaza i es recupera de 9 dies de vaga de fam

Un telèfon recollirà les 
queixes de veïns de Sant 
Celoni per qüestions de 
mobilitat a la via pública
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni ha 
posat en marxa un telèfon per 
recollir de manera més directa 
queixes dels veïns relacionades 
amb problemes de mobilitat a la 
via pública o accessibilitat. El telè-
fon és el 93 864 12 18 i és un dels 
compromisos adoptats per l’Ajun-
tament en el marc de la primera 
Diada de la Gent Gran que es va 
fer el dia 9 d’octubre.

CiU de Mollet 
allarga l’exposició 
“Convergència 
Solidària”
Mollet del Vallès

El comitè executiu local de CiU de 
Mollet ha decidit allargar l’expo-
sició de diorames que sota el títol 
“Convergència Solidària” ha mun-
tat a la Sala Fiveller. La mostra es 
podrà visitar encara fins al dijous 
14 de gener. Fonts de la federació 
han indicat que l’exposició, que 
forma part d’una campanya de 
recollida d’aliments, ha rebut la 
visita d’unes 200 persones cada dia. 

L’Ametlla promou 
la recuperació de 
l’ús de les llavors 
tradicionals
L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla ha orga-
nitzat una xerrada per promoure la 
recuperació de llavors tradicionals 
en els conreus que es farà el dia 
15 de gener a 2/4 de 8 del vespre 
al Casal Gent Gran, a l’edifici de 
Can Munyanyola. “Les llavors tra-
dicionals solucions antigues per a 
un futur incert” serà el títol de la 
conferència que farà l’enginyera 
agrònoma Ester Cases.


