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EL 9 NOU

Agraïment a Can Millet

OPINIO
Bústia

La família de Rosa Fontseca Planell, que ha mort
el passat 6 de juny, us volem donar les gràcies,
família Millet i cuidadores de la Residència Can
Millet, per tots aquests anys en què heu tingut
cura de la nostra mare. No va ser una decisió fàcil,
ara fa vuit anys, ingressar-hi la mare. Els fills ens
havíem cregut capaços de cuidar-la pels nostres
propis mitjans fins al final, però no va ser així.
Vam comptar temporalment amb l’ajuda del Centre de Dia del Casal de la Visitació, institució a
la qual tenim també molt a agrair, però quan els
trasllats diaris es van fer pràcticament impossibles, no hi havia altra solució que una residència
definitiva. A Can Millet les instal·lacions lluminoses de l’edifici nou, el tracte franc de la direcció i
sobretot el magnífic jardí ens van convèncer per
confiar-hi la mare.
Han estat moltes tardes de visita a Can Millet.
Han estat molts els avis i les àvies entranyables que
hem conegut, i també tantes bones cuidadores que
no direm noms, per por de deixar-nos-en alguna.
Han estat moltes anècdotes en la, a vegades difícil, convivència de nens de més de 80 anys. I també
hem estat espectadors de molts adéus, fins que ens
ha tocat a nosaltres. Conscients serenament que ja
estàvem en els seus últims dies, i no desitjant més
que un final plàcid, els carinyosos comiats de les
cuidadores ens han emocionat fins a les llàgrimes.
Continueu tenint la mateixa cura de la gent
gran. Molt agraïts.
Família de Rosa Fontseca Planell
L’Ametlla del Vallès

Negociacions a l’Ametlla
Arran del govern tripartit sorgit a l’Ametlla del
Vallès, fruit del pacte polític entre ERC, Ametlla’t i L’Ametlla en Comú Podem, des de Junts per
l’Ametlla volem expressar a tots els ametllatans i
ametllatanes la relació dels fets i negociacions succeïdes cronològicament durant aquests dies.
Com a segona llista més votada després de les
eleccions municipals del 26 de maig passat, vam
obrir el diàleg amb les altres dues forces polítiques
més votades. Ens vam decidir per ser proactius i
convocar nosaltres les reunions. Vist que ERC, tot i
essent la primera força, no feia el pas, i no assumia
la responsabilitat de liderar aquestes negociacions.
La primera reunió vam mantenir-la amb ERC, el
dissabte 1 de juny, però l’única proposta que ens
va traslladar ERC va ser el seu interès a treballar
per un pacte “tripartit”, on el nostre grup no estava
contemplat, ni hi tenia espai. La segona reunió que
vam celebrar va ser amb la tercera força, Ametlla’t,
el dilluns 3 de juny. En aquesta primera reunió, ells
ens van fer arribar una sèrie de propostes pel que
fa a la gestió de l’Ajuntament, les quals eren innegociables a l’hora d’establir un possible futur pacte, a la vegada que vam acostar postures en relació
amb diversos àmbits municipals.
Seguidament, el dijous 6 de juny, vam rebre
únicament una trucada telefònica d’ERC que ens
comunicaven que ara sí que estaven disposats a
negociar amb nosaltres sempre que el nostre cap
de llista, Andreu González, i la número 3 de la llista, Teresa Bada, fessin un pas al costat i renunciessin al seu escó de regidors. Ens va semblar una
proposta del tot incomprensible i poc democràtica
i no vam voler seguir negociant amb aquesta força,
sobretot per respecte als 1.075 votants que ens han
fet confiança.
A continuació, ens vam tornar a reunir amb
Ametlla’t, el dilluns 10 de juny, per tal de consensuar un projecte de poble conjunt i treballar per
arribar a una entesa en maneres de fer, temàtiques
i prioritats. En aquesta reunió vam posar sobre la
taula en tot moment un tracte d’igual a igual amb

Agraïment i felicitació
Moltes vegades, per fets diversos al llarg de la
vida, es reben felicitacions de caires ben diferents i totes, normalment, solen arribar amb
bones paraules, millors desitjos i demandes
diverses que a vegades són impossibles de poder
complir. Aquest no vol ser el cas. Tot el contrari.
Aquesta felicitació i reconeixement vol ser una
sincera, encoratjadora expressió que surt del
cor, i de veritat . Vull felicitar tot l’equip humà
que formen el grup de treball del departament
d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital de
Granollers. En primer lloc, pel seu treball, la seva
professionalitat, el seu tracte amb els malalts i
pel seu saber fer i estar. I, en segon lloc, pel seu
20è aniversari que recentment –just la setmana
passada– van celebrar. Moltes felicitats!
També agraïment: un agraïment i reconeixement personal a les persones que formen aquest
grup humà per la tasca que porten a terme dia a
dia, anant als domicilis on hi ha malats derivats;
un agraïment pel somriure i la bona cara que porten sempre al davant, malgrat tots els inconvenients que hi ha de ben segur a l’hora de fer les
visites domiciliàries; un agraïment pel tracte i la
professionalitat. Quan el malalt o malalta veuen
la Montse, la Miel, l’Ana, la Valeria, la Rebeca,
la Núria, la Lisa, l’Àngela –i no vull deixar-me’n
cap perquè totes tenen el meu més sincer agraïment i de la meva mare, per descomptat– per fer
que sigui molt més agradable i suportable haver
d’utilitzar cinc vegades en dos anys aquest bon
servei .
He tingut ganes d’escriure i de poder fixar
en un paper els sentiments que surten de dins i
transmetre’ls a tantes persones com sigui possible. Fer palès el que moltes vegades diem quotidianament, “Hi hem de ser a les verdes i a les
madures.” I avui crec, sincerament, que toca les
madures i saber agrair la feina ben feta no ha de
significar cap esforç .
Gràcies, moltes felicitats i per molts anys!
Joan Estapé Mas

Divendres, 21 de juny de 2019

per al seu cap de llista. Tot i això, considerem que
per al cap de llista d’Ametlla’t aquest no era un problema i ens consta que hagués formalitzat aquest
pacte la mateixa nit de les eleccions.
Tots i els rumors escampats per altres grups arran
de les negociacions amb Ametlla’t, aquests són els
veritables passos de les negociacions, que es van
dur a terme amb el silenci necessari per dialogar
sense interferències de cap tipus. Ara, finalitzat el
procés de negociacions, volem expressar que en cap
moment la nostra formació hauria exigit a ningú
que fes un pas al costat, perquè el nostre projecte no és de noms concrets sinó de grup, de llista i,
sobretot, de projecte, i això ens demostra que sí,
que tenim maneres diferents de fer i d’actuar.
Aprofitem aquest espai per afirmar que respectem la voluntat ciutadana i que continuarem treballant de forma ferma i decidida per millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Ara des
de l’oposició, seguirem apostant pels ametllatans i
ametllatanes com l’únic motor de la nostra política.
Dolors Ferrer,
membre de la llista de Junts per l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

Estimar bé
“Mama, vull que m’estimis, però no tant”, li diu
un nen de 6 anys a la seva mare. Imagino que imaginareu què és el que hi ha al darrere de les seves
paraules, oi? Aquesta pandèmia de la sobreprotrecció que ens ha envaït. Però estimar molt, no és sinònim d’estimar bé. Estimar bé, de manera saludable,
té més a veure amb acceptar l’altre tal com és, i no
tant a voler convertir-lo en algú perfecte, o a estar
tot el dia a sobre, pendent de cada moviment, dubte o malestar, com si la nostra única missió de pare i
mare fos que els fills sempre haguessin d’estar feliços i contents. Crec que els nanos necessiten que
els donem permís per poder sentir-se malament,
almenys de tant en tant.
La felicitat dels nostres fills i filles no depèn
només de nosaltres, de la mateixa manera que la
nostra felicitat no pot dependre només de la dels
nostres nanos, perquè la pressió que ells senten es
converteix en insuportable. Ensenyem als infants
la lliçó més important, que cadascú és el responsable de la seva pròpia felicitat. Així que preparemlos per aquesta responsabilitat, entrenem-los en la
seva autonomia per no ser dependents dels altres,
que siguin forts i valents per atrevir-se a fer coses
noves, especialment a l’estiu, quan les oportunitats
es multipliquen.
Aquestes vacances que practiquin cada dia l’estimar-se i agradar-se a si mateixos, acceptant-se tal i
com són perquè un dia siguin capaços d’estar bé...
per estimar bé.

Granollers

Cristina Gutiérrez Lestón
Santa Maria de Palautordera

un repartiment de l’alcaldia, ja que considerem que
la diferència entre les tres primeres forces és molt
minsa i s’ha de respectar la decisió del poble ametllatà i treballar per consensuar programes, temàtiques i maneres de fer sempre pensant en el millor
per al nostre poble.
Malauradament, el passat dijous 13 de juny al
matí ens van notificar que la seva voluntat final era
de donar suport a la candidatura d’ERC i fer possible un tripartit a l’Ametlla. Malgrat aquest resultat
final, ens van exposar que dins el seu grup hi havia
diversitat d’opinions, ja que hi havia distintes persones que veien amb bons ulls la nostra proposta i que consideraven que el tracte rebut per part
nostre era molt millor que el que els oferien ERC,
ja que, tal com ens van explicar, les reunions amb
ERC eren buides de propostes i pobres de contingut. El tema realment important i innegociable per
part d’ERC era mantenir els quatre anys d’alcaldia
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FAQS
Fer un Referèndum per preguntar si volen ser independents o no és lícit en una democràcia. Polític =
dedicat a la política; pres preventiu = a no condemnat; quan és empresonat = pres polític; diputat =
immunitat; judici polititzat = acusació articular de
partits, per exemple, Vox. Tornar a anomenar-los, a
ara, diputats europeus... Crec que el fet de recollir
la seva acta no és només competència jurídica d’Espanya. Col·lateralment també ho és del Parlament
europeu. I encara més per als exiliats, que la haurien de recollir a Europa, ja que hi resideixen. No, no
és exclusivament d’Espanya...
Lluís Ferrer
Figaró
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