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La comarca fa un pas endavant
en igualtat i diversitat sexual.
Aquesta setmana s’ha estrenat
el primer Punt LGBTI+ del Va-
llès Oriental, que s’ubica a Gra-
nollers amb l’objectiu d’oferir
informació i assessorament so-
bre els temes que afecten aquest
col·lectiu.

Els professionals que aten-
dran els vallesans i vallesanes que
s’apropin a aquest espai tractaran
aspectes generals com informa-
ció sobre entitats LGBTI+ o ges-
tió de denúncies i incidències
per LGBTIfòbia. 

A més, l’equipament vol con-
vertir-se en un punt de referèn-
cia en l’assessorament en pro-

cessos personals d'identitat se-
xual i de gènere, així com en l’a-
companyament a persones
transgènere, majors i menors
d'edat, que estiguin tramitant el
canvi de nom en la seva targeta
sanitària.

Aquest nou espai s’ubica a les
oficines del Centre d’Informació
i Recursos per a Dones (CIRD)
de Granollers, al carrer Portalet
número 4. L’horari d’atenció a la
ciutadania és de dilluns a di-
vendres de nou del matí a dues
del migdia i de quatre a dos
quarts de set de la tarda.

SUMA D’ESFORÇOS
La posada en marxa d’aquest
nou projecte es va formalitzar di-
marts amb la signatura d’un
acord entre la Generalitat i l’A-
juntament de Granollers. Durant
l’acte es va explicar que aquest

nou servei funcionarà com un es-
pai confidencial d’atenció per a
persones LGBTI+ que busquin
un espai on parlar, compartir i
resoldre dubtes. 

Aquesta iniciativa és la pri-
mera que es porta a terme al Va-
llès Oriental però forma part
d’una xarxa de Punts LGBTI+
que ja ha instal·lat la Generalitat
a 70 zones diferents de Cata-
lunya.

Per la seva part, la regidora
de Serveis Socials i Igualat de
l’Ajuntament de Granollers, Ma-
ria del Mar Sánchez, va concre-
tar que ja s’ha començat a for-
mar el personal del consistori en
matèria LGBTI i va afegir que es
farà una diagnosi per redactar
un Pla LGBTI amb l’objectiu
de tenir una visió més àmplia de
la situació en aquest àmbit dins
de la capital vallesana.

Suport multicolor
» La comarca obre el seu primer Punt LGBTI+ per informar i assessorar aquest col·lectiu
» Un dels àmbits principals que es tractarà serà la gestió de denúncies per LGBTIfòbia 

L’Ajuntament de Granollers i la Generalitat sumen esforços per fer realitat aquest nou servei. Foto: Ajuntament 

REACCIONS4Des de l’enti-
tat FLG-Associació de Famí-
lies LGBI valoren positiva-
ment l’obertura del primer
Punt LGBTI+ a la comarca.
Tot i això, la seva  presidenta,
Katy Pallàs, vdiu a Línia Va-
llès que “es tracta d’un pro-
jecte en estat embrionari, ja
que encara queda molt camí
per fer”.

En aquest sentit, Pallàs
concreta que una de les claus
per aconseguir que aquest
servei sigui efectiu és comptar
amb professionals preparats
que tinguin un coneixement
real del col·lectiu. “S’ha d’in-

cidir en la formació del per-
sonal per aconseguir que es
posin les ulleres roses i en-
tenguin tota mena de neces-
sitats, des de qüestions de
salut fins a impulsar la crea-
ció d’associacions entre els
ciutadans”, opina Pallàs.

D’altra banda, la presi-
denta de l’associació va la-
mentar la poca presència
d’entitats LGBTI a les co-
marques, ja que tota l’activi-
tat es concentra a Barcelona.
“Hi ha una carència enorme
que amb el pas del temps es-
perem que es vagi solucio-
nant”, conclou.

“És una bona iniciativa però
queda molt camí per fer”

Sònia Garcia
GRANOLLERS
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La lupa

per Francesc Reina 

Operació fred

Existeix a Espanya una brigada d'in-
vestigació policial que posa nom als ope-
ratius sense seguir més protocol que el
criteri de no donar pistes. Així doncs, les
operacions es coneixen públicament
per la inventiva o coneixement i les afi-
cions dels agents, o alguna novetat en el
transcurs de la investigació. Fins i tot les
més delicades solen identificar-se en al-
tres idiomes. També hi ha intervencions
que no donen per més i re-
ben l'apel·latiu de Cas.

L'operació Anúbis es va
batejar així amb motiu del
referèndum d'independència
declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional. L'operació
Estela va treballar en el des-
mantellament del frau de la Diputació de
Barcelona amb Salvador Esteve, ex-
president, de Junts x Catalunya. L'A-
gència de l'aigua es va veure implicada
amb alts càrrecs de Medi Ambient sota
les sigles de Convergència Democràtica
de Catalunya; l’exsecretari de relacions
internacionals, Victor Terradellas, abans
de proposar un exèrcit català, va ser in-
vestigat per relacions econòmiques sos-
pitoses amb ONG’s internacionals. So-
bre el cas 3% van informar d'un finan-
çament il·lícit del mateix partit. A la ma-
teixa bancada se li atribueix l'operació

Petrum, on alguns alcaldes i famílies del
nord i del sud català pagaven comissions
a fundacions properes a la seva conve-
niència. L'operació Catalunya segueix
oferint-nos sorpreses sobre la família Pu-
jol per tràfic d'influències, suborn, cor-
rupció i falsedats. L'home de confiança
de l'expresident Mas, que va ser treso-
rer de la formació esmentada, Daniel
Osàcar, al costat dels seus socis Rahola

Matutes, Prenafeta i Estivill, van ser acu-
sats per fraus milionaris en el cas Palau
de la Música i en algunes concessions
constructores d'edificis emblemàtics de
la Generalitat. L'operació Mercuri va de-
mostrar delictes urbanístics amb la
connivència de membres del partit so-
cialista; igual que el cas Pallerols, per frau
i malversació en els Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i la línia 9 del metro. El cas In-
nova va demostrar corrupció en càrrecs
del departament de Salut amb el concurs
de tots dos partits.

Hi ha operacions que no són oficials,

només deixen veure detalls de tant en
tant, a pinzellades. Són paisatges in-
complets. L'operació fred és un dispo-
sitiu que realitzen els ajuntaments quan
es preveuen temperatures properes als
0º. No hi ha delictes. Va dirigit a les per-
sones que viuen sense llar en un intent
d'evitar patiments grans, ja que es pre-
tén prevenir malalties i defuncions. Al
carrer es passa malament cada dia. A

més, la gent que dorm en
cotxes s'escapa dels comptes
dels serveis socials i els que
habiten locals i habitatges
ocupats encara més, aquests
no compten.

Les classes econòmica-
ment dominants i els polí-

tics poderosos evadeixen les seves ri-
queses per amagar en els paradisos fis-
cals que, abans i després de la llista
Falciani, s'estenen impunement per tot
el planeta amb la col·laboració d'enti-
tats financeres. Aquestes castes no
fan més que perjudicar greument als
seus conciutadans, ja que ens priven
del capital necessari per a distribuir
aquestes quanties equitativament en-
tre el conjunt de la població, impedint
dolosament el benestar i la prosperi-
tat de les poblacions més necessitades,
i el pitjor, insultant-les.

Les classes econòmiques dominants
evadeixen les seves riqueses, impedint

el benestar dels més necessitats

Una de las cosas que
más daño puede ha-

cer a Uber son los de-
rechos laborales de sus trabajadores. Si
los muchos taxistas que no trabajan por
cuenta propia fueran capaces de des-
vincularse de su patronal y movilizar-
se conjuntamente con los conductores
de Uber, ganaban todos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La repressió de l’1
d’octubre és un fet

provat i tangible. Iden-
tificable amb noms i cognoms de per-
sones de totes les edats afectades. Si
vol ser alguna cosa a la política cata-
lana, i més li valdria, el PSC hauria d’es-
menar el ministre d’Exteriors del go-
vern espanyol, Josep Borrell.

@quimnadal

El que confunde la cri-
sis del taxi contra Uber

y Cabify con un conflicto
de progreso tecnológico en vez de un
conflicto de derechos laborales o no
está entendiendo nada o lo hace con
toda la intención. Esto no va de apli-
caciones y vehículos de último mode-
lo, va de neoliberalismo salvaje.

Bolsonaro dice en Da-
vos que va sacar la

“ideología” de la econo-
mía brasileña. Acto seguido anuncia
privatizaciones, bajadas masivas de
impuestos y liberalizaciones, que como
todo el mundo sabe no tienen nada de
ideológico. Y después añade que Lati-
noamérica ya no será de la izquierda.

@carlosecue@Helena_VillarRT@suma_cero

Els semàfors

Generalitat
La Generalitat va inaugurar aquesta

setmana el primer Punt LGBTI+ del
Vallès Oriental. Aquest nou servei,

que s’ubica a Granollers, té l’objectiu
d’oferir tota mena d’informació i as-
sessorament sobre diversitat sexual. 

pàgina 3

Medasil
Els veïns del carrer de la Teixidora del
barri Can Filuà de Santa Perpètua han
aconseguit un compromís per negociar
la pujada del preu del lloguer dels seus

habitatges de protecció oficial amb l’em-
presa propietària del bloc, Mediasil. 

pàgina 20

Aj. de Martorelles
L’Ajuntament de Martorelles va posar

dissabte la primera pedra del futur
Centre Polivalent la Vinya de Carrencà

amb un acte emotiu que va comptar
amb la participació de les entitats lo-

cals, les autoritats i els veïns del poble. 
pàgina 19
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Vist a les xarxes

Podem surt de Canviem Mollet 
i anuncia una llista pròpia1

2
Els veïns de Can Filuà es planten: 
de 400 a 800 euros en el lloguer

Un veí de Montornès ingressa 
a presó per apunyalar la seva parella

La restauració de l’edifici incendiat 
de la Llagosta s’allargarà deu dies

El Vallès Oriental suma 3.000 
habitants durant l’últim any

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

Les claus

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.

Línia Vallès estrena un nou
web totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Vallès fa
un pas endavant en l’àmbit digi-
tal. Recentment ha posat en mar-
xa un nou web renovat i inter-
connectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal ma-
nera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

En aquests dies convulsos en què,
als independentistes, la política
espanyola ens les endinya de tots
colors, es fan una sèrie de pro-
postes que posen els pèls de
punta. Per Pablo Casado s’ha d’a-
plicar el 155 a perpetuïtat, s’ha
d’endurir el règim de presons pels
independentistes, pels de la Gür-
tel i altres casos del PP no en diu
res, il·legalitzar els partits inde-
pendentistes i lliurar el territori
de fanàtics racistes i supremacis-
tes. Es podria fer una proposta:

Espanyols! Des de Catalunya
ens fem càrrec que no es pot con-
tinuar així, que ja no podeu su-
portar més la càrrega política i
econòmica que suposa anar trans-
ferint any rere any diners cap a
Catalunya, insolidària amb la
resta del territori espanyol. Com
diu Carmen Maura, s’ha d’aturar
aquesta sagnia, ja n’hi ha prou,
que es posen negres per mor d’a-
questa infàmia. Per això ens vo-
lem independitzar, per alliberar-
nos d’un país que no para de
ploriquejar demanant almoines
sense parar. Mai en tenen prou.
Que si infraestructures, que si ba-
lances fiscals, que si immersió lin-
güística, que si Mossos, que si TV3
i Catalunya Ràdio. És un no parar!

Espanyols, una vegada des-
lliurats d’aquesta sangonera que
no para de xuclar-vos els vostres
diners, viureu com Déu! Gaudireu
d’una vida rica i plena. Ho ente-
neu no? Si us plau, poseu-vos les
piles i, treballant de valent, entre
tots ho podrem aconseguir. Pa-
raula que, per part nostra, hi abo-
carem totes les nostres capacitats
i energies per deixar-vos tranquils
i en pau d’una vegada. Vinga som-
hi! Anem per feina!

Deslliurem-la
per Jordi Lleal 

@vicentmontagud: Rafael Murúa, 34 años,
primer periodista asesinado en México en
2019. Era director de la radio comunitaria
Radio Kashana. Lo han matado a tiros.

@NicoFul: Els CDR col·lapsant la Gran Via
i agredint cotxes i conductors al centre
de Barcelona! Terrorisme! Ah, no, tranquils,
que són taxistes. No passa res.

#GranViaOcupada

@sergifarrecon_d: Ter Stegen, Arthur,
Sergi Roberto, Dembélé, Aleñà i ara De
Jong. Rejovenir l’equip amb garanties d’è-
xit sense deixar de competir!

#FitxatgeEsperat #LlibertatdExpressió

Per què tanta por al debat?
per Jordi Seguer (Ara Parets ERC)

En les darreres setmanes, l'al-
calde socialista de Parets, Fran-
cesc Juzgado, ha hagut de re-
córrer a un informe 'no vincu-
lant' del Secretari Municipal
per justificar la seva negativa a
celebrar un Ple Extraordinari -
sol·licitat per quatre dels cinc
grups de l'oposició- per donar
suport a Jordi Turull i demanar
la llibertat dels presos i exiliats
polítics.

Certament l'actitud de Juz-
gado ha estat novament de mol-
ta covardia, de manca de corat-
ge per no voler afrontar un de-
bat públic sobre la situació que
pateix un veí del nostre poble
que va compartir cadira en el
plenari entre 1995 i el 2003.

Sempre he defensat que en
aquesta vida s'ha de poder par-
lar de tot. Una de les riqueses de
la nostra democràcia és la con-
frontació d'idees i el debat entre
persones que pensen diferent.
No permetre-ho en els mitjans
públics o en els òrgans col·legiats
és una clara limitació dels drets
dels regidors de l'oposició que
van ser escollits amb molts més
vots tots -tots junts- que el par-
tit que governa Parets en solitari,
el PSC.

Per tot plegat, des d'ERC
hem promogut la modificació
urgent del Reglament Orgànic
Municipal, un instrument que
ha estat utilitzat aquest mandat
de manera restrictiva.

Per què tanta por al debat

públic? Per què tanta por a re-
conèixer la situació que pateixen
els presos i exiliats polítics?

Ja seria hora que l'alcalde i
el grup socialista deixés de pen-
sar en els interessos electorals i
fes un gest d'humanitat amb la
família del que va ser conseller
del govern català i exportaveu de
CiU a l'Ajuntament de Parets.

Al marge de les diferències
polítiques, primer ha de ser la
dignitat de les persones i està
clar que Juzgado prefereix obe-
ir la direcció nacional del PSC i
no solidaritzar-se amb aquells
que estan patint la repressió de
l'Estat. Si no, no s'entendrien de-
terminats silencis o el fet de no
voler condemnar, sense anar
més lluny, la detenció de dos al-
caldes de la CUP sense cap
mena d'ordre judicial.

L'accés a l'alcaldia ha trans-
format completament Juzga-
do, que la nit de l'1 de novembre
de 2017 va personar-se a l'habi-
tatge particular de Turull i que
el 2 de novembre deia: «Prou
d'empresonar, les mesures pre-
ses per la Justícia no fan més que
agreujar la solució del problema
a Catalunya. No les compartei-
xo, demano que els posin en lli-
bertat».

Què ha canviat des d'ales-
hores? Doncs que en aquell mo-
ment l'alcalde titular era Min-
gote, a Madrid manava el PP de
Rajoy i, a Parets, el PSC gover-
nava  amb Urtusol del PDECAT.
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SOCIETAT4Una errada admi-
nistrativa per part de la plata-
forma Integració Ronda Sud a
l’hora de comunicar els talls
reivindicatius que farien a la
Ronda Sud durant els pròxims
mesos va fer que dilluns no po-
guessin tallar la carretera com
ho fan de manera habitual des
de fa temps.

“Quan vam fer els tràmits
vam posar 2018 en lloc de 2019
i dilluns ens vam trobar que el
dispositiu policial per fer la ma-
nifestació no estava preparat”.
D’aquesta manera explica Cati
Manso, portaveu d’Integració
Ronda Sud, a Línia Vallès l’ori-
gen del problema. “La nostra
sensació és que s’han aprofitat
del nostre error per evitar que
ens manifestéssim perquè era
evident que ens havíem equivo-
cat d’any però ningú ens va dir
res”, afegeix Manso.

Un cop assabentats de l’e-
rrada, els membres de la plata-

forma van tornar a fer els tràmits
pertinents i, segons assegura
Manso, dilluns vinent els talls a
la Ronda Sud es reprendran
amb normalitat. “Només ens
han fet perdre un dia de protes-
ta però els nostres ànims estan
més forts que mai perquè ens
sentim molestos amb aquesta si-

tuació i sortirem al carrer a cri-
dar encara més fort”, apunta
Manso. Respecte a la reunió
amb la Generalitat que la plata-
forma espera des de fa mesos per
tractar temes relacionats amb la
Ronda Sud, la portaveu del
col·lectiu concreta que encara es-
tan a l’espera de ser convocats.

Els talls es reprendran dilluns vinent de manera habitual. Foto: Twitter

Un error administratiu suspèn
un dels talls a la Ronda Sud
» Integració Ronda Sud no es va poder manifestar dilluns

» La plataforma veïnal critica que ningú els va advertir de l’error

La CUP torna a destinar part
del seu sou al  ‘Retorn social’

SOCIETAT4La Crida per Gra-
nollers-CUP va presentar di-
marts una nova convocatòria
de Retorn social, un programa
que ajuda econòmicament a en-
titats i col·lectius locals o co-
marcals que tinguin quelcom a
dir en l’àmbit social.

Els fons que utilitza el partit
per finançar els premis que es re-
parteixen, procedeixen dels in-
gressos públics que obtenen per
part de l’Ajuntament com a grup
municipal. “Volem retornar els

diners que considerem excessius
del que transfereix el consistori
als grups municipals”, van con-
cretar des de la CUP.

La presentació de candida-
tures estarà disponible fins al
pròxim 28 de febrer i la resolu-
ció del concurs es farà pública a
finals de març. Les entitats i as-
sociacions que vulguin participar
han de treballar en àmbits com
la participació, l’empoderament,
la transformació social o la cons-
trucció d’una xarxa comunitària.

SOCIETAT4La Porxada va pre-
sentar dilluns un nou enllume-
nat que vol destacar els ele-
ments arquitectònics principals
d’aquest edifici emblemàtic.
Aquest nou sistema d’il·lumina-
ció es pot controlar mitjançant
una aplicació mòbil.

El projecte s’ha basat a subs-
tituir l’anterior l’enllumenat que
hi havia, i que només responia a
les necessitats bàsiques d’il·lu-
minació, per nous projectors de
leds de menor consum que acon-

segueixen un estalvi energètic
d’un 70%. A més, el fet de dis-
posar d’una intensitat llumino-
sa regulable afavoreix que es
redueixi el seu impacte visual en
l’estructura de fusta. 

D’altra banda, per posar en
valor l’element patrimonial que
fins ara restava en un segon ter-
me, s’han instal·lat un total de 30
focus per il·luminar les colum-
nes, i 8 projectors lineals per a les
encavallades. Tota la nova ins-
tal·lació d’enllumenat, la fun-

cional i l’ornamental, està con-
trolada mitjançant tecnologia
bluetooth, i es poden programar
i ajustar les escenes i progra-
macions des d’un comandament
a distància o des d’una aplicació
mòbil. 

Aquest projecte s’emmarca
dins del Pla Director d’Il·lumi-
nació del Patrimoni Arquitectò-
nic de Granollers, que preveu fer
aquest tipus de reforma en altres
estructures de la ciutat com l’e-
difici de l’Ajuntament.

La CUP va presentar dimarts la nova edició de ‘Retorn Social’. Foto: Twitter

La Porxada estrena il·luminació

Homenatge | Commemoració dels bombardejos
Durant aquesta setmana, l’Ajuntament culminarà el projecte d’instal·lació

de senyals en forma de rajoles als indrets del municipi que es van veure afec-
tats pels bombardejos i els atacs que va patir la ciutat els anys 1938 i 1939.
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El programa ‘Dnit’ barreja
música, màgia i teatre

CULTURA4El Gra ha presentat
aquesta setmana les noves pro-
postes del programa Dnit, diri-
gides a un públic jove que bus-
ca una oferta d’oci nocturn al-
ternatiu a la ciutat. L’entrada a
tots els espectacles és gratuïta i
està oberta a tothom.

La màgia serà l’encarregada
d’encetar el programa amb l’es-
pectacle Caminant per la màgia
d’Eduard Juanola. L’artista ofe-
rirà diferents números de màgia
mental, efectes d’il·lusionisme i
altres sorpreses amb un toc
d’humor que ja ha passat a ser
marca de la casa per a Juanola.
La cita serà avui a les nou de la
nit al Gra.

Divendres 15 de febrer li to-
carà el torn a l’intèrpret Mike La-
Motta, que oferirà un concert
que traslladarà els espectadors

per la música folklòrica d’al-
guns racons del món. 

LaMotta oferirà un especta-
cle titulat Los intocables, que es
basa en la idea que l’artista es
transforma en un detectiu privat
per enfrontar un nou cas que el
durà per molts dels paisatges
musicals de la primera meitat del
segle XX.

L’última proposta que oferi-
rà el programa Dnit serà l’obra
Paradigma de Bea Insa, que es
podrà veure divendres 8 de
març. L’espectacle teatral ex-
plica les aventures de quatre
personatges femenins que aca-
ben descobrint que no són tan
diferents com semblen. Les pro-
tagonistes són una executiva
farmacèutica, una dona enca-
rregada de la neteja d’un despatx
i una mare primerenca. 

CULTURA4Embolics, amor, en-
giny i música. Aquests són els in-
gredients de la comèdia La im-
portància de ser Frank, que
arribarà avui a les nou de la nit
al Teatre Auditori. L’espectacle,
que ha aconseguit exhaurir totes
les entrades, compta amb un
repartiment d’actors encapçalat
per David Verdaguer, Miki Es-
parbé i Laura Conejero.

Després de triomfar amb
una moderna adaptació del Don
Joan de Molière, el director Da-
vid Selvas torna als escenaris
amb aquesta versió lliure de La
importància de ser Frank. Els
espectadors podran gaudir d’u-
na comèdia musical i festiva que
posa sobre la taula una reivin-
dicació en contra de les con-
vencions socials. L’obra va ser
l’última que va escriure el dra-
maturg irlandès Oscar Wilde.

APOSTA LOCAL
El Teatre Auditori continuarà
amb força el cap de setmana
amb una aposta local. Es tracta
de l’espectacle Recordem, que
barreja sardanes, danses i can-
çons amb l’objectiu d’oferir una
proposta global que recordi la
cultura musical i folklòrica de
Catalunya. El públic podrà veu-
re diumenge en directe el resul-

tat d’aquesta suma d’esforços
entre quatre entitats locals com
són la Cobla Ciutat, l’Esbart
Dansaire, la Colla Sardanista i la
Coral Emsemble Aedea. 

En aquest sentit,  el granollerí
Marc Tost, de la Coral Emsem-
ble Aedea, va explicar que “co-

ordinar-nos tots plegats ha estat
una experiència nova, i alhora un
esforç, que teníem moltes ganes
de fer realitat”.

Per la seva part, Ricard Sau-
rí de l’Agrupació Sardanista, en-
titat que ha ideat i impulsat la
proposta, va assegurar que la
seva intenció era  posar en valor
l’excel·lència musical de la ciu-
tat”. Finalment, des de la Cobla
Ciutat de Granollers van apun-
tar que l’obra ofereix “grans pe-
ces de la història de la música ca-
talana, totes relacionades d’al-
guna manera amb Granollers”.

L’obra d’Oscar Wilde es podrà veure aquesta nit al Teatre Auditori. Foto: TAG

‘La importància de ser Frank’
exhaureix totes les entrades

El Teatre Auditori
posarà el punt final 
al cap de setmana amb
l’espectacle ‘Recordem’
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POLÈMICA4Canviem va de-
nunciar dimarts queixes veïnals
pel fum que genera la caldera de
biomassa instal·lada al Pavelló
Municipal de Plana Lledó. Per la
seva part, l’Ajuntament va ex-
plicar a Línia Vallès que el sis-
tema compleix amb la normati-
va i que “el fum no és tòxic ni su-
posa cap perill per a la salut dels
veïns de la zona”.

Segons va explicar Canviem,
alguns veïns del barri haurien
constatat l’existència d’un fum
“espès” de forma continuada
durant el dia i la nit. “L'alçada a
la qual surt des de la xemeneia
de la caldera fa que vagi direc-
tament a les finestres dels blocs
d'habitatges més propers, im-
pedint que els veïns puguin obrir
les finestres per les molèsties evi-
dents que això provoca”, van
assegurar des de Canviem.

D’altra banda, l’Ajuntament
va concretar a Línia Vallès que
segons els tècnics municipals, la

caldera de biomassa respecta la
normativa de distàncies, la qual
estableix que la sortida de fums
ha de situar-se en un punt on se
superi l’alçada màxima de qual-
sevol edifici.

Respecte a la generació de
fums, el consistori va apuntar
que es tracta d’un procés natu-

ral de combustió. “Aquest fum té
la mateixa composició que el
que es produeix en altres ins-
tal·lacions com ara les estufes de
llenya. En tot cas, en les quanti-
tats produïdes i per la forma com
es dispersa, no és tòxic ni supo-
sa cap perill per a la salut dels
veïns”, van concloure.

Imatge del fum que genera la caldera de biomassa. Foto: Canviem

Canviem alerta sobre un “fum
espès” que molesta el veïnat
» Surt de la caldera de biomassa del Pavelló de Plana Lledó

» El consistori diu que compleix la normativa i que “no és tòxic”

Robatori a punta de pistola 
en una botiga de Can Borrell

SUCCESSOS4Commoció al ba-
rri de Can Borrell pel robatori a
punta de pistola que va patir una
botiga ubicada al carrer Gallecs
la setmana passada. 

Els fets es remunten a dijous
de la setmana passada, quan a
primera hora de la tarda va en-
trar un home amb la cara tapa-
da i amb una pistola a la mà a
una botiga ubicada al carrer Ga-
llecs del barri Can Borrell.

En el moment de l’atraca-
ment, la dependenta estava sola

al local i després d’amenaçar-la,
el lladre va agafar l’efectiu que te-
nia la dona i els diners de la cai-
xa. Finalment, el delinqüent va
fugir ràpidament de la botiga.

Un cop alertats els serveis
d’emergència, els agents d’in-
vestigació policial es van apropar
al local per tal de buscar proves
que poguessin donar alguna pis-
ta sobre la identitat del lladre o
que ajudin en l’evolució de la in-
vestigació que estan portant a
terme els Mossos d’Esquadra.

URBANISME4A petició dels co-
merciants del carrer Gaietà Vin-
zia, l’Ajuntament ha decidit ajor-
nar les obres de millora d’a-
quest tram fins a l’estiu. L’ob-
jectiu és que les actuacions ur-
banístiques afectin el menys
possible a les campanyes co-
mercials de les botigues ins-
tal·lades en aquesta zona.

La reforma prevista al carrer
Gaietà Vinzia preveu la renova-
ció de tot el paviment amb ele-
ments antilliscants i més resis-

tents, l’ampliació d’alguns trams
de les voreres i la millora de la
zona destinada al pas de vianants
al carrer.

Tal com va anunciar l’Ajun-
tament en el seu moment, aques-
tes obres havien de començar
després de la campanya de Na-
dal i de rebaixes però, final-
ment, no s’iniciaran fins als me-
sos d’estiu. 

El motiu és la queixa per
part dels comerciants en relació
a les conseqüències negatives

que poden tenir les obres en les
seves campanyes.

D’altra banda, la reforma va
suscitar les crítiques d’ERC la
setmana passada, ja que el par-
tit va opinar que es tractava d’u-
na proposta “precipitada”. “Ens
hem assabentat per la premsa i
la proposta no ha passat per la
Taula de Mobilitat, tot i que
aquest últim detall no ens es-
tranya perquè fa temps que de-
nunciem que la Taula de Mobi-
litat  no és operativa”, van dir.

Els Mossos estan investigant la identitat del lladre. Foto: Arxiu

Victòria per als comerciants

Política | Moció per protegir l’interior del Tabaran
El PDeCAT presentarà una moció a l’Ajuntament per demanar l’estudi i la protec-

ció dels elements interns de l’edifici del Tabaran, ja que actualment només està
protegida la part de la façana i ja han començat els treballs previs al seu enderroc. 
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Padilla i Planellas ocuparan els
primers llocs a la llista d’ERC

POLÍTICA4ERC va presentar
dilluns dues dones que ocupa-
ran els primers llocs de la can-
didatura del partit en les pròxi-
mes eleccions municipals. Es
tracta d’Isabel Padilla i Marina
Planellas.

Segons va afirmar la forma-
ció a través d’un comunicat, una
de les seves prioritats és fer “una
llista cremallera, amb paritat
total”. En aquest context, van
presentar el nom de les dues do-
nes que estaran als llocs de sor-
tida per ser regidores a la can-
didatura d’Ara Mollet. 

“Presentem la Marina Pla-
nellas i la Isabel Padilla, dues do-
nes de procedències i d'edats di-
ferents, que ajudaran a fer una
candidatura més semblant al
Mollet que volem representar”,
van afegir.

D’una banda, Padilla va néi-
xer a Almeria però va arribar a
Mollet l’any 1964. Actualment
viu al barri de l’Estació del Nord
i va presidir l’Associació de Do-
nes Àgora durant deu anys. 

Padilla també va treballar en
el departament de Serveis So-
cials i va presidir durant el da-
rrer any l’Associació de Veïns i
Veïnes de l’Estació Nord. A ni-
vell personal, la nova cara
d’ERC es defineix com una
amant de la lectura, els cavalls
i les passejades.

D’altra banda, el partit va
presentar a Marina Planellas,
una jove de 21 anys que estudia
Magisteri i que és monitora de
l’esplai Tuareg de la ciutat. En el
seu àmbit personal, es defineix
com a “feminista, animalista i ve-
getariana”. 

SOCIETAT4Un grup de veïns i
veïnes, que asseguren no ser
militants del PSC ni tenir cap
vinculació directa amb el partit,
van presentar aquesta setmana
una recollida de signatures que
van engegar fa un mes per tal de
mostrar el seu suport a l’alcalde,
Josep Monràs, de cara a les prò-
ximes eleccions. De moment,
porten unes 400 firmes i el seu
objectiu és anar personalment a
l’Ajuntament per entregar el do-
cument a Monràs.

Una de les persones que va
idear aquesta iniciativa és Pepi
Muñoz, una veïna de Mollet de
tota la vida que explica a Línia
Vallès com va sorgir la propos-
ta. “Va ser abans de Nadal, du-
rant una reunió entre amics on
vam treure el tema de les pròxi-
mes eleccions. Tots vam coinci-
dir que ens agradaria que Mon-
ràs tornés a ser el nostre alcalde
però no teníem clar si es pre-
sentaria com a candidat”. 

Va ser justament en aquest
context que els vuit molletans i
molletanes van decidir fer la
seva aportació i començar a re-
collir firmes per mostrar el seu
suport a l’alcalde. “Som gent
molt diferent, que no formem
part de cap partit polític i que se-
gurament en altres temes o en al-

tres eleccions polítiques no ens
posaríem d’acord, però per a
Mollet ho tenim clar”, afegeix
Muñoz.

“EN BONES MANS”
En aquest sentit, la veïna apun-
ta que les persones que van ori-
ginar aquesta iniciativa estan
contentes amb la gestió que
Monràs està portant a terme a la
ciutat. “Sentim que a Mollet l’al-
calde es preocupa pels aspectes
més importants i que, en defi-
nitiva, estem en bones mans”. De
cara a les pròximes eleccions,

aquest grup de veïns vol conti-
nuar dipositant el seu vot de con-
fiança en Monràs. “Creiem que
ha intentat complir totes les ex-
pectatives durant els anys que ha
sigut alcalde i que encara pot
aportar més a la ciutat”, opinen.

Per aquest motiu, han enge-
gat una campanya de recollida
de signatures que ja compta
amb el suport de 400 persones.
El seu objectiu és entregar el do-
cument a Monràs però, segons
comenta Muñoz, l’Ajuntament
encara no els ha anunciat el dia
que ho podran fer.

Imatge d’arxiu de l’alcalde, Josep Monràs. Foto: Diputació

Un grup de veïns recull firmes
per donar suport a Monràs
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Parets

Protesta per un suposat atac
feixista a un veí del poble

SUCCESSOS4El CDR de Parets
s’ha fet ressò d’un atac suposa-
dament feixista que va patir un
veí del poble la setmana passa-
da. Per mostrar el seu suport a
la víctima, avui es farà una con-
centració a la plaça de la Vila a
partir de les set de la tarda. 

Els fets es remuntarien al
passat dijous, quan un comer-
ciant del poble va fer fora del seu
establiment a un individu que
mostrava simbologia neonazi.
Un cop va tancar el seu negoci,
el veí de Parets va anar a buscar
el seu cotxe a l’aparcament situat

a prop del parc de la Linera
però dues persones encaputxa-
des l’estaven esperant. Aquests
individus el van fer caure a terra
i el van colpejar repetides vega-
des abans de marxar. Segons va
expressar el CDR de Parets en un
comunicat, “sembla bastant cla-
ra la motivació política de l’a-
gressió”. “El feixisme, ja sigui en
forma d’encaputxats o d’acti-
tuds intolerants, no hauria d’e-
xistir en una societat que aspira
a consolidar-se amb uns mí-
nims valors de comunitat”, van
afegir els membres del CDR.

CULTURA4Ja està tot preparat
per gaudir aquest cap de set-
mana de la Festa Major d’Hi-
vern. El programa inclou més
d’una trentena d’activitats que
abasten tota mena d’actes cul-
turals, lúdics i tradicionals pen-
sats per a tots els públics.

El tret de sortida es donarà
avui amb el CantaParets!, el re-
cital dels alumnes de P5 de les
escoles del municipi, a partir
de dos quarts de set de la tarda
al poliesportiu Joaquim Rodrí-
guez. El mateix dia però una
hora i mitja més tard, el Teatre
Can Rajoler acollirà el lliurament
de les Medalles de la Vila, que
enguany recolliran Pere Comas
i Josep Maria Mauri a títol in-
dividual, i el Club Handbol de
Parets com a entitat.

Una de les cites més espera-
des pels veïns i veïnes serà la Fira
Parets Medieval, que s’instal·larà
durant tot el cap de setmana a la
plaça de la Vila i al parc la Lli-
nera. Dins d’aquesta activitat, es
podrà veure una exhibició de fal-
coneria i diferents espectacles iti-

nerants de bufons malabaristes.
A més, els assistents podran
gaudir de la Trobada de Bestia-
ri i la Desfilada Infernal, així com
de diferents actes musicals a
càrrec del grup Maraca Soul o
Los 80 Principales.

La Festa Major d’Hivern con-
tinuarà dilluns amb la seva fa-
ceta més solidària gràcies al re-

capte de sang que organitzarà al
matí el Banc de Sang al polies-
portiu Joaquim Rodríguez.

Els actes clouran dilluns a les
set de la tarda amb l’obra com-
memorativa del 22è aniversari
del Centre Cultural Can Rajoler,
Alguns neixen estrellats, que
comptarà amb l’actuació del re-
conegut actor Joan Pera.

Dilluns es podrà veure una comèdia de Joan Pera. Foto: Twitter

Arriba la Festa Major d’Hivern
amb una trentena d’activitats

Acte | Reunió per decidir la ubicació definitiva de la Sínia
ERC va anunciar aquesta setmana que dijous 7 de febrer se celebrarà una Junta de
Portaveus extraordinària per debatre la ubicació definitiva del nou edifici de l’Insti-
tut la Sínia, el qual s’ubica en aules prefabricades a Can Fradera des de fa vuit anys.
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Sant Fost renova els senyals
viaris més deteriorats

URBANISME4L’Ajuntament de
Sant Fost continua fent tasques
de manteniment de les carrete-
res i vies més deteriorades del
poble. Aquesta setmana, s’ha
renovat la senyalització horit-
zontal del Polígon Industrial i de
les parades de l’Albus.

D’aquesta manera, el con-
sistori vol posar en valor la se-
guretat tant dels conductors
com dels vianants que passen
per aquestes dues zones del
poble, ja que la senyalització
presentava clars signes de de-
teriorament.

De manera paral·lela, s’estan
portant a terme treballs de poda
a diferents punts del poble. En
total, s’han podat uns 1.500 ar-
bres de l’espècie Acer Negundo.
Durant les tasques de manteni-
ment, s’han hagut de treure una
vintena d’arbres que estaven
malalts i, en algunes zones, s’han
deixat les soques que seran re-
tirades pròximament.

Les restes vegetals que s’han
produït durant les tasques de
poda s’han acumulat en un solar
municipal i s’aprofitaran per a al-
tres zones enjardinades.

URBANISME4Martorelles va
posar dissabte la primera pedra
del Centre Polivalent la Vinya de
Carrencà amb un acte emotiu
que va comptar amb la partici-
pació de les entitats locals. Ca-
dascuna d’elles va aportar un ob-
jecte representatiu de la seva tas-
ca i la va introduir en una càp-
sula del temps que es va enterrar
amb la primera pedra.

En total, més d’una vintena
d’entitats van passar una rere
l’altra per tal de deixar constàn-
cia en el temps de la seva activi-
tat al poble. Després, l’alcalde,
Marc Candela, va introduir una
carta escrita per ell mateix, el da-
rrer número de El Lledoner, l’a-
cord del Ple per a l’aprovació del
projecte del Centre Polivalent i
una mostra de les monedes de
curs legal actuals.

Tot seguit, Candela va ser
l’encarregat d’introduir la càp-
sula del temps a la primera pe-
dra del nou equipament i cobrir-
la amb quatre palades de sorra
abans de dedicar unes paraules
als veïns i veïnes que no es van

voler perdre aquest acte. A més,
es va comptar amb la presència
dels arquitectes de l’obra, Nil
Brullet i María Morilla, i de l’ad-
ministrador de la constructora
Certis, Ramon Blázquez.

INICI DE LES OBRES
Amb aquest gest es va donar
llum verda a les obres que co-

mençaran a donar forma al nou
Centre Polivalent, un equipa-
ment cultural que substituirà les
emblemàtiques carpes de l’En-
velat a Martorelles. 

Segons van assegurar fonts
municipals, els moviments de
terres per a la construcció d’a-
quest nou espai s’iniciaran en
dues setmanes.

L’acte va comptar amb la participació dels veïns i veïnes. Foto: Ajuntament

Martorelles posa la primera
pedra del nou Centre Polivalent

Obres | Martorelles sancionarà l’empresa Cobra
El Ple de Martorelles va aprovar dilluns per unanimitat l’aplicació d’u-
na sanció de gairebé 4.000 euros a l’empresa Cobra per la demora en
l’execució de les obres de construcció de l’Espai Cívic de Can Sunyer. 
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Santa Perpètua

La Llagosta

CULTURA4Les novel·les El ve-
rano que cambió mi vida, de
May Bonner, i Nadando en un
cubo de acelgas, de Sandra Pe-
querul, han estat els llibres que
més s’han prestat a la Bibliote-
ca de la Llagosta el 2018. Preci-
sament, les dues obres, són d’au-
tores locals.

Segons el director de la Bi-
blioteca de la Llagosta, Ángel
Fernández, “els autors i autores
locals han aconseguit un alt re-

gistre de préstecs gràcies al Club
de Lectura de la Biblioteca i el se-
guiment que fem”.

A banda dels llibres de les au-
tores llagostenques, els docu-
ments més consultats durant
l’any passat van ser el còmic
Bola de Drac i diferents revistes
especialitzades en moda com
Burda o Patrons. En total, du-
rant el 2018, l’equipament va re-
gistrar uns 15.000 préstecs i va
sumar 14 nous usuaris.

POLÍTICA4Després d’un “ex-
tens i profund debat en els da-
rrers mesos”, EUiA va anunciar
divendres que es desvincula de
La Llagosta en Comú per “dis-
crepàncies amb les altres com-
ponents sobre com construir un
espai unitari i dificultats evi-
dents d’entesa”. El partit també
va avançar que no es presenta-
rà a les pròximes eleccions mu-
nicipals.

Segons van explicar des
d’EUiA, “la repetició reiterada
d’actituds que en lloc de sumar
resten” en relació amb els altres
membres de La Llagosta en
Comú han provocat “un gran es-
gotament entre les persones que
conformen el partit”, les quals
han “estat treballant i apostant
fermament per construir espais
de treball conjunts”. 

La suma d’aquests factors
ha fet que EUiA no se senti
identificada “ni amb el projecte,
ni els continguts ni les formes”

de La Llagosta en Comú. Sobre
la seva retirada en les pròximes
eleccions municipals, el partit va
apuntar que “era una decisió
necessària per salvaguardar una
manera de fer i entendre la po-
lítica al municipi”.

Però les persones que con-
formen EUiA van assegurar que
no es desvincularan de la políti-
ca local. “Seguirem treballant
per a la construcció d’un espai

unitari que sigui capaç de gene-
rar una candidatura plural i for-
ta que esdevingui una alternati-
va al nefast govern actual”, diuen. 

Finalment, Virgínia Jimé-
nez, membre de la direcció lo-
cal d’EUiA, va puntualitzar que
“per responsabilitat política”, les
dues regidores de la formació
continuaran la seva tasca al si
del grup municipal d’ICV-EUiA
fins que acabi el mandat.

Imatge d’arxiu d’un dels actes que va organitzar EUiA al poble. Foto Twitter

EUiA abandona La Llagosta en
Comú per ”dificultats d’entesa”

Els llibres més prestats a la
Biblioteca són d’autores locals

SOCIETAT4Després de diferents
protestes, els veïns del carrer de
la Teixidora del barri de Can Fi-
luà han aconseguit un compro-
mís per negociar la pujada del
preu del lloguer dels seus habi-
tatges de protecció oficial. L’em-
presa propietària del bloc ha
convocat les famílies afectades a
una reunió dimecres 6 de febrer.

Segons va explicar Àngel
Ponce, representant del grup
de veïns, a Línia Vallès, aques-
ta novetat aporta una mica de
llum a la seva situació, ja que al-
guns dels afectats havien de pas-
sar a pagar de 400 a 800 euros
mensuals. “Aquesta reunió serà
l’inici de les negociacions amb
algú a l’altre costat de la taula
que tingui capacitat per decidir”,
va afegir. De cara a afrontar
aquesta trobada, Ponce va con-
cretar que els veïns estan pre-
parant propostes “que ens pu-
guin satisfer a tots”.

Tot i això, el representant de
les famílies del bloc de pisos va
assenyalar que les posicions de

la propietària i els llogaters “es-
tan allunyades” però va recordar
que “els pisos són de protecció
oficial i que en alguns casos la
quantia supera el preu mitjà de
lloguer d'un pis a Santa Perpè-
tua”. D'altra banda, diferents
famílies afectades per aquesta si-

tuació es van reunir dimarts
amb la directora de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, Ju-
dith Gifreu. Ponce es va mostrar
“decebut” de la trobada, ja que la
Generalitat va expressar que
l'increment pot ser una aberra-
ció però no poden fer res. 

El veïnat ha fet diferents protestes per denunciar la seva situació. Foto: Línia

Primera victòria per als veïns
del bloc de pisos de Can Filuà

Urbanisme | Comença el reasfaltatge de tres carrers
Aquesta setmana han començat les tasques de reasfaltatge dels carrers de la Ver-
ge de Montserrat, Jaume Balmes i Jacint Verdaguer. L’objectiu d’aquesta actua-
ció és solucionar els problemes de deteriorament que presenten aquests trams.

Trànsit | Noves places de zona vermella al poble
L’Ajuntament ha senyalitzat una trentena de noves places de zona verme-
lla a l’aparcament situat al carrer de Joaquim Malats, davant de l’edifici
de joves. L’objectiu és afavorir la mobilitat dels vehicles en aquesta zona.

SOCIETAT4La Biblioteca Josep
Jardí va rebre un 8,3 de pun-
tuació mitjana segons els resul-
tats de l’enquesta que va fer l’A-
juntament per conèixer els equi-
paments del poble millors valo-
rats pel veïnat.

El rànquing continua amb el
Casal de la Gent Gran i els camps
de futbol municipals, que acon-
segueixen un 7,9. Per la seva
part, els Centres Cívics reben un
7,8 i el Pavelló i les piscines
municipals segueixen de prop
aquests equipaments amb un 7,7

de puntuació. D’altra banda, un
dels recintes que obté una pitjor
valoració entre el veïnat és el
Mercat Municipal, tot i que apro-
va amb un 6,8.

Pel que fa als serveis edu-
catius, la majoria de les perso-
nes entrevistades es mostren
molt o bastant satisfetes i el
mateix passa amb les línies de
bus interurbà i els serveis sa-
nitaris al poble. En canvi, el
servei de Rodalies de Renfe
suspèn l’enquesta ciutadana
amb un 4,5 de puntuació.

La Biblioteca és l’equipament
millor valorat pel veïnat
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Montornès

SUCCESSOS4Divendres passat,
l’Ajuntament anunciava l’arri-
bada del Ratoncito Pérez al poble.
El consistori li donava la ben-
vinguda a aquest popular perso-
natge, que porta regals als nens
i les nenes quan els cauen les
dents, i li havia instal·lat una pe-
tita casa en un racó de la vila (que
no va anunciar).

Poc més d’un dia després,
des del mateix perfil de Twitter
municipal que havien fet servir

per donar la benvinguda a aquest
simpàtic rossegador, el consistori
anunciava que l’entrada a casa
seva havia patit un incident. Ben
entrada la nit, la teulada i l’esca-
leta d’accés eren al terra.

Tot i això, l’Ajuntament va
descartar la hipòtesi d’un atac
vandàlic i va apuntar que podria
ser “algun menor que va eludir la
vigilància dels pares”. La Briga-
da Municipal va posar-se en mar-
xa per reparar els desperfectes.

URBANISME4L’Ajuntament vol
conèixer el parer dels veïns
abans de dur a terme les remo-
delacions que calen al parc del
Sant Crist i a la plaça de la Cons-
titució. Des de fa uns dies, el con-
sistori ha obert dos processos
participatius paral·lels, que ro-
mandran oberts durant dues
setmanes, fins al pròxim dia 7 de
febrer. Els enllaços per poder vo-
tar es poden trobar en una de les
entrades més recents del portal
web municipal, tot i que les opi-

nions també es poden recollir a
l’Oficina d'atenció a la ciutada-
nia (OAC), situada a l’edifici de
l’Ajuntament.

D’aquesta manera, tothom
que estigui empadronat al poble
i que tingui 16 anys o més podrà
dir la seva. En el cas del parc del
Sant Crist, totes les propostes (es
podrà triar entre tres diferents)
inclouen millores en aspectes
com l’enllumenat, la instal·lació
de noves zones de joc per als
nens i les nenes i de noves por-

teries al camp de futbol o la re-
novació de bancs i papereres. 

El cas de la plaça de la Cons-
titució és similar. Els veïns poden
triar entre tres projectes dife-
rents, però que tenen elements
comuns, com millores en l’ac-
cessibilitat, la instal·lació d’ele-
ments lúdico-esportius o el can-
vi en la xarxa d’il·luminació.

Una imatge d’arxiu de la plaça de la Constitució. Foto: Google Maps

Dues reformes a la 
vila, a votació popular

Destrossen la casa del
Ratoncito Pérez en 24 hores

CULTURA POPULAR4La Colla
de Geganters va presentar, dis-
sabte passat, el programa d’acti-
vitats per celebrar el 30è aniver-
sari de la seva fundació. Seran un
total de 30 activitats, que es van
presentar de forma pública a la
sala d’actes de la Parròquia de
Sant Sadurní, on es van reunir els
representants de la colla, un cen-
tenar de veïns i, com a represen-
tants de l’Ajuntament, l’alcalde,
José Antonio Montero, i la regi-

dora de Cultura, Helena Ollé. La
consellera de Cultura de la Ge-
neralitat, Laura Borràs, també te-
nia previst visitar la vila, però no
va poder fer-ho per un contra-
temps d’última hora.

Entre les propostes per a tot

aquest anyus, hi ha activitats
poc habituals per als Gegants,
com un escape room, la partici-
pació en l’elaboració de catifes
per a la festivitat del Corpus, un
concurs a Instagram, fent servir
l’etiqueta #30AniversariGegant
o una exposició que es podrà vi-
sitar durant el mes de setembre
a Can Saurina.

Durant la presentació d’a-

quest calendari, Anna Medina,
l’actual cap de la colla, va fer una
repassada a la història de l’enti-
tat i alguns dels seus companys
van donar pistes sobre els esde-
veniments en els quals partici-
parà enguany la colla, que seran
el Carnaval, la Mitja, Sant Joan,
la Festa Major, la Marxa Popu-
lar o la festivitat de Sant Sadur-
ní, entre altres.

La colla es va fundar el 1989. Foto: Ajuntament

30 activitats per commemorar 
el 30è aniversari dels Geganters

Successos | Un mort per un atropellament a prop del Circuit
Un home va morir dilluns passat atropellat a la zona pròxima al Circuit. Els fets van passar

cap a quarts de set de la tarda, mentre creuava un pas de vianants, quan va rebre un cop d’un
cotxe que anava cap a Granollers. Els serveis d’emergència no van poder salvar-li la vida.

Reunió | Celebrada la primera sessió del Consell d'infants
L’assetjament escolar, conegut també com bullying, va ser el tema de la primera
trobada del Consell d’infants del poble. Està previst que, en les pròximes reunions
que se celebraran durant el curs, tractin temàtiques com el civisme o la igualtat.

LLEURE4L’Ajuntament, de la
mà de Montornès Educa, ha
posat en marxa una nova edició
del programa Eduquem i gau-
dim en família, un recull de
propostes familiars amb con-
tingut educatiu que es fan a la
vila. De moment, s’han anunciat
les que es farant durant el primer
trimestre d’aquest any.

El consistori ha ordenat les
activitats per blocs temàtics en el
díptic que ha penjat al web mu-
nicipal. Així, a partir de dos
quarts de sis d’aquesta tarda es

farà la primera xerrada, ano-
menada Alimentació saludable
en família, i que anirà a càrrec de
Funbrain, però aquest mes tam-
bé hi haurà propostes com un ta-
ller de contes (el dimarts de la
setmana que ve) o iniciatives
com el Cinemúsica, per a nens i
nenes que tinguin entre sis me-
sos i quatre anys.

El Centre Infantil Pintor Mir,
la Biblioteca o l’Espai Cultural
Montbarri són alguns dels equi-
paments culturals en els quals es
desenvolupa el projecte.

En marxa de nou el programa
‘Eduquem i gaudim en família’

El parc del Sant Crist i la
plaça de la Constitució
són els dos espais 
on es faran les obres

Una exposició, un
concurs a Instagram i
un ‘escape room’ seran
algunes de les propostes

Montmeló
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Obres a la carretera BV-1604
entre Lliçà de Vall i Parets

SERVEIS4La setmana passada,
la Diputació va anunciar que
posava en marxa una sèrie d’o-
bres de millora de la carretera
BV-1604, que uneix Lliçà de
Vall i Parets. En total s’invertiran
prop de 50.000 euros en les re-
formes d’aquest tram, d’uns 2,8
quilòmetres i, segons va anun-
ciar l’organisme, està previst
que les obres estiguin enllestides
en uns dos mesos, de manera
que cap a finals del mes de març
haurien d’haver acabat.

Aquestes actuacions estan
pensades per millorar les con-
dicions d’accessibilitat d’a-
questa via, ja que es remode-
laran 11 dels seus 23 passos de
vianants, es tornaran a pintar
i es renovaran nou dels passos
de vianants i també s’instal·la-
ran diferents dispositius acús-
tics en 12 semàfors repartits al
llarg d’aquest tram de la ca-
rretera, que han d’ajudar els
cecs en el moment que estiguin
creuant el carrer.

MOBILITAT4L’any 2018 es va
tancar amb un augment de pas-
satgers en el bus urbà de Lliçà
d’Amunt. Fa uns dies, Sagalés va
fer públiques les darreres dades
d’usaris d’aquest servei, que du-
rant els darrers 12 mesos van fer
servir 240.182 passatgers, una
xifra que significa un augment de
més de 20.000 veïns respecte de
l’any anterior. Aquesta dada, a
més, també és la millor xifra his-
tòrica d’aquest servei, que des
del passat 2015 ha acumulat di-
ferents pujades d’usuaris de for-
ma consecutiva.

En declaracions a El9Nou, el
regidor de Mobilitat, Manel Bus-
quets, va valorar positivament

aquest increment, relacionant-
ho amb la creació de noves línies

“que permeten arribar a gent on
abans no arribàvem”. Busquets
va posar l’exemple del servei a
demanda que s’ofereix als veïns
del barri de Can Farell a través
de la línia A4.

En aquest sentit, el mateix re-
gidor va assegurar que enguany
esperen mantenir el creixement
dels últims anys i va assegurar
que la posada en funcionament

de noves línies, com la que es va
estrenar a finals de 2018 que
connecta amb el parc comercial
de Can Montcau, o l’ampliació
del servei durant els diumenges
i les tardes dels festius.

Busquets també va explicar
que s’està treballant perquè al-
guna línia arribi a Palaudalba,
l’únic barri del poble per on en-
cara no en circula cap.

Un dels busos que circulen pel poble. Foto: Ajuntament

Creix el nombre d’usuaris 
del bus urbà de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt |Millán abandona les files del PP
A finals de la setmana passada, el regidor popular Francisco Javier
Millán va anunciar a l’alcalde que havia sol·licitat la baixa del PP.
Tot i això, mantindrà el seu seient al Ple, com a regidor no adscrit.

L’any 1999 va
començar a funcionar
la primera línia
d’autobús al poble

Una imatge d’arxiu de la via. Foto: Google Maps
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La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

SEGURETAT4La Policia Local de
l’Ametlla es modernitzarà amb
la futura adquisició d’un dron
que farà tasques de videovigi-
lància. L’aparell estarà dotat de
la màxima tecnologia a nivell
d’usuari, ja que serà similar a la
que fan servir els cossos de Mos-
sos i de la Policia Nacional.

A més, l’Ajuntament va
anunciar la instal·lació d’onze cà-
meres de videovigilància a punts
estratègics del poble. El seu ob-

jectiu serà fer un control de les
matrícules dels vehicles per de-
tectar les que coincideixin amb
una llista de cotxes sospitosos fa-
cilitada pels Mossos.

En aquest sentit, el dron do-
narà suport a aquestes càmeres
de videovigilància fent el segui-
ment del vehicle sospitós i, tam-
bé, s’utilitzarà en casos d’avisos
de robatori. D’aquesta manera,
l’aparell es desplaçarà al lloc
dels fets per ajudar la Policia. 

LA GARRIGA4L’alcaldessa de
la Garriga, Meritxell Budó, po-
dria substituir Elsa Artadi a la
conselleria de la Presidència,
segons va apuntar divendres el
diari Ara, si finalment Artadi for-
ma part de la llista de Joaquim
Forn a l’alcaldia de Barcelona.
Línia Vallès s’ha posat en con-
tacte amb l’Ajuntament per tal
de confirmar la notícia però
Budó ha preferit no fer cap de-
claració sobre el tema perquè, se-
gons han apuntat fonts munici-
pals, “encara no hi ha res tancat”.

Aquesta novetat arriba des-
prés que la diputada del PDeCAT,
Lourdes Ciuró, decidís que no as-
sumiria el departament de la Pre-
sidència perquè volia centrar-se
en la seva alcaldia a Sabadell. 

En aquest context, segons
va afirmar el diari Ara, el nom
que la cúpula de JxCat estaria
perfilant per substituir Elsa Ar-
tadi a la conselleria seria l’alcal-
dessa de la Garriga. Tot i això, la

mateixa font va aclarir que en-
cara no era una informació con-
firmada però que tot apuntava
que seria així. Per la seva part,
l’alcaldessa de la Garriga no ha
volgut confirmar la notícia a Lí-
nia Vallès, ja que ha explicat que
“de moment” no diria res.

EL CONSELL DE LA REPÚBLICA
Cal recordar que al desembre es va
fer públic que Budó serà una de les

integrants (i membre fundacional)
del Consell per la República, l’or-
ganisme impulsat per Carles Puig-
demont des de Brussel·les que es
va constituir al Palau de la Gene-
ralitat a finals d’octubre.

Les tasques que haurà d’as-
sumir Budó en aquest nou rep-
te al Consell per la República es-
taran vinculades amb àmbits
com el municipalisme o la coo-
peració, entre d’altres.

Imatge d’arxiu d’una trobada entre Puigdemont i Budó. Foto: Twitter

Meritxell Budó podria assumir
la conselleria de la Presidència

Un dron farà tasques de
videovigilància a l’Ametlla

LES FRANQUESES4El nou am-
bulatori de Corró d’Avall, situat
a l’Espai Can Prat, està gairebé
enllestit. L’últim pas de la re-
forma es farà en unes setmanes
amb la instal·lació de mobiliari
i equipament mèdic per part de
CatSalut.

Una delegació de l’Institut
Català de la Salut i de CatSalut
van visitar divendres el nou
equipament que constarà de
900 metres quadrats i d’un total
de 13 consultes. 

Aprofitant l’ocasió, l’alcalde
de les Franqueses, Francesc Co-
lomé, va posar sobre la taula la
necessitat de fer el trasllat des de
l’equipament de la plaça de l’A-
juntament fins a l’Espai Can
Prat com més aviat millor. 

En aquest sentit, els respon-
sables de l’Institut Català de la
Salut es van comprometre a do-
nar la data aproximada d’ober-
tura del nou ambulatori durant
el pròxim mes de febrer.

D’altra banda, Colomé va
plantejar una ampliació dels

serveis que complementen la
medicina de família com la pe-
diatria i, també, va exposar un
tema pendent: l’acord econò-
mic per a la cessió d’ús de les ins-
tal·lacions. Aquest tema es trac-
tarà en una futura reunió que ce-
lebraran l’alcalde del poble i el di-

rector del Servei Català de la Sa-
lut, Adrià Comella.

Durant la visita a les noves
instal·lacions, els responsables
de l’Institut Català de la Salut van
comprovar l’estat de les obres i
van concretar els últims detalls
del projecte amb els arquitectes.

Un moment durant la visita a les noves instal·lacions. Foto: Ajuntament

Últim pas per estrenar el nou
ambulatori de Corró d’Avall

La Garriga | S’inicia la reforma del camp de futbol
Aquesta setmana s’ha iniciat la instal·lació de la nova gespa del camp de fut-
bol de la Garriga, prèvia col·locació d’una base elàstica sobre el ciment que
ajudarà a amortir les caigudes, per tal d’evitar lesions entre els jugadors.

Acte | Primer vermut feminista
L’associació Mirall va organitzar dissabte el
seu primer vermut feminista a les Franqueses
per compartir un espai de trobada i conversa.

CANOVELLES4Amb l’objectiu
d’ajudar a famílies en situació de
vulnerabilitat a reduir el consum
energètic i millorar les condi-
cions als seus habitatges, Cano-
velles organitzarà dues sessions
informatives sobre aquesta te-
màtica.

La fundació Naturgy serà
l’encarregada d’impartir els ta-
llers, on es donaran claus i re-
comanacions per aconseguir mi-
nimitzar el cost energètic que
han d’afrontar les persones en
risc d’exclusió social.

D’aquesta manera, s’expli-
carà com entendre una factura
elèctrica, l’adaptació del con-
sum a les necessitats reals o els
ajuts que es poden demanar. 

La primera sessió se cele-
brarà dimarts vinent d’onze del
matí a l’una del migdia. Les per-
sones que no puguin assistir
aquest dia al taller, ho poden fer
dijous 31 de gener de dos quarts
de cinc a dos quarts de set de la
tarda. En els dos casos, el punt
de trobada serà el Teatre Audi-
tori Can Palots.

Estalvi energètic per a famílies
en situació de vulnerabilitat
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Comarca

CALDES4A principis d’aquesta
setmana, l’alcalde Jordi Solé va
visitar les obres del nou aparca-
ment soterrat per comprovat
l’estat actual d’aquests treballs.
Aquests dies s’està acabant de
repintar la senyalització horit-
zontal, s’està col·locant la reto-
lació informativa i d’emergències
i s’estan finalitzant els exteriors.

La inauguració d’aquesta
instal·lació està prevista per al
dissabte de la setmana que ve.

Jordi Solé visita
les obres del nou
aparcament

LA ROCA4A partir del mes que
ve, el Centre de la Gent Gran de
Santa Agnès de Malanyanes serà
l’escenari d’un taller que ensen-
yarà la gent gran del poble a fer
servir els smartphones, els telè-
fons intel·ligents.

Les sessions es duran a terme
tots els dissabtes (durant tres me-
sos) a partir de dos quarts de sis
de la tarda, i no caldrà inscripció,
sinó anar a l’equipament en el
moment de les classes.

Un curs sobre l’ús
d’smartphones’
per a la gent gran

SANT CELONI4L’edifici de l’an-
tiga escola Puigdollers acollirà la
nova seu de l’àrea de Serveis So-
cials municipals, i l’Ajuntament
ja ha posat en marxa els treballs
per reconvertir aquest vell cen-
tre acadèmic.

Les previsions amb les quals
es treballen des del consistori és
que les remodelacions estiguin
enllestides el juny. El pressupost
total és de 494.000 euros.

En marxa les
obres a l’antiga
escola Puigdollers

SANT ANTONI4Abans-d’ahir es
va fer l’acte de presentació de la
futura pista esportiva polivalent
del poble. El Patronat va ser
l’escenari escollit per donar a co-
nèixer els detalls d’aquest equi-
pament als veïns.

El poliesportiu es construirà
en el solar que hi ha entre l’escola
i la piscina municipal, i servirà
per acollir activitats, però tam-
bé perquè els clubs puguin en-
trenar i competir.

Presenten el
projecte de la
pista esportiva

SANTA EULÀLIA4L’Eulaliana,
el cicle de música clàssica del po-
ble, està a punt de començar la
seva vuitena edició. La sala Pau
Casals de la Biblioteca acollirà un
total de quatre concerts els dies
8 i 22 de febrer i 8 i 22 de març.

El Concert de Primavera amb
l’Orfeó de Sabadell, dirigit pel
Mestre Francesc d’Assís Pagès,
posarà en marxa el calendari
de concerts, que tindran un cost
de quatre euros cadascun.

Compte enrere
per al 8è cicle de
música clàssica

SANTA EULÀLIA4Des d’ahir a la
tarda ja es pot fer servir el nou
camí de vianants que s’ha cons-
truit a la carretera BV-1435, en-
tre el barri del i Lliçà d’Amunt.
Això ha de servir per millorar la
connexió entre aquest punt del
poble i la localitat veïna. 

Les obres (que també han
servit per col·locar separadors
entre la carretera i el pas) han
costat uns 688.000 euros.

La carretera
BV-1435 ja té un
camí de vianants

ESTUDI4Una enquesta ha evi-
denciat que els vallesans tenen
diferents hàbits a l’hora de con-
sumir aigua de l’aixeta. En con-
cret, es determina que a Mollet
es beu el doble de l’aixeta en
comparació amb altres munici-
pis propers com Granollers o la
Garriga.

En concret, un 40% de les
llars molletanes consumeixen
l’aigua directament de l’aixeta
mentre que a la Garriga i Gra-
nollers aquesta tendència es re-
dueix al 20%.

Aquestes dades s’extreuen
d’una enquesta de satisfacció
que Sorea, l’empresa gestora del
cicle integral de l’aigua, va fer al
Vallès Oriental entre agost i oc-
tubre del 2018.

UNA MITJANA DE NOTABLE
Un altre àmbit que es va avaluar
dins d’aquest estudi, va ser la
puntuació que donen els usuaris
a l’aigua que surt de la seva ai-
xeta. En aquest cas, les opinions
van ser més homogènies i Sorea
va aconseguir un notable de va-
loració mitjana entre totes les

persones consultades de la co-
marca.

Si analitzem els resultats
per municipis, Granollers és la
ciutat que dona una puntuació
més elevada. En concret, el 58%
dels enquestats d’aquesta po-
blació puntuen de 8 a 10 el seu
grau de satisfacció amb el ser-
vei que els ofereix la seva com-
panyia d’aigües. 

Pel que fa a Mollet i la Ga-

rriga, les dues zones coincideixen
en el fet que el 50% de les per-
sones consultades van atorgar un
notable a Sorea. 

Alguns dels aspectes que els
enquestats van remarcar més
positivament van ser la conti-
nuïtat en el subministrament, la
pressió amb la qual arriba a la
seva llar, l’atenció rebuda per
part de la companyia i la quali-
tat de l’aigua. 

Les dades s’extreuen d’una enquesta de Sorea. Foto: Arxiu

A Mollet es beu més de l’aixeta
que a Granollers o la Garriga

Els clubs Rotary impulsen 
un projecte solidari a Uganda
SOLIDARITAT4Els clubs Ro-
tary del Vallès Oriental han su-
mat esforços per una bona cau-
sa. Entre tots, i en col·laboració
amb l’ONG Petits Detalls, han
finançat una part de la cons-
trucció d’un pou d’aigua per
abastir 800 alumnes d’una es-
cola d’Uganda. 

Segons van explicar des de
Rotary Granollers, aquesta ini-
ciativa permetrà que els nens i
nenes puguin accedir a l’aigua

potable sense haver de caminar
quatre quilòmetres diaris, un iti-
nerari que presenta diferents
riscos per als infants com el se-
grest de nenes. Per aquest mo-
tiu, els clubs Rotary van anun-
ciar aquesta setmana amb or-
gull que les obres per fer reali-
tat aquesta fita ja havien co-
mençat. El cost total de la cons-
trucció és d’uns 40.000 euros i
les associacions vallesanes apor-
taran el 45% del finançament. 

Medi ambient | Nova campanya de sostenibilitat
El Consell Comarcal ha obert una nova convocatòria perquè empreses i admi-
nistracions públiques puguin unir-se al Compromís per la sostenibilitat Bios-

phere, una iniciativa que vetlla per la sostenibilitat en les empreses turístiques.
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Ja és una tradició que el BM Gra-
nollers, la Federació Catalana
d’Handbol i la Mútua de Grano-
llers facin pinya per alguna bona
causa. La d’aquest any era la
lluita contra l’alzheimer, i va tor-
nar a portar les dues seleccions
absolutes fins al Palau d’Esports
per jugar contra els dos equips
del BMG. 

I és que al marge dels resul-
tats esportius (sens dubte el me-
nys important d’aquesta cita ce-
lebrada el diumenge passat, amb
el primer equip masculí guany-
ant per 30-25 i el sènior femení
triomfant també per 28-22),
aquesta nova edició de Somriu-
res que curen va servir per re-
captar 6.000 euros que es desti-
naran a la investigació d’aques-
ta malaltia neurodegenerativa

que actualment impulsa la Fun-
dació Pasqual Maragall.

VIATGE A CASTELLÓ
Superat aquest dia solidari, els
dos equips del club tornen a la ru-
tina d’entrenaments i competi-
cions. Amb l’ASOBAL a punt de
posar-se en marxa de nou (la
gran final per succeir França

com a campió del món es juga-
rà demà passat a Herning), un
cop més és el sènior femení qui
atrau tots els focus.

El conjunt de Robert Cuesta
viatjarà a Castelló de la Plana per
jugar, demà a dos quarts de cinc
de la tarda, a la pista del cuer de
la Liga Guerreras Iberdrola, el
Balonmano Castellón.

El Granollers i la selecció femenina, abans de començar el partit. Foto: BMG

El Palau d’Esports torna 
a lluitar contra l’alzheimer

» La jornada Somriures que curen aconsegueix recaptar 6.000 euros
» El sènior femení del BM Granollers visitarà demà la pista del cuer

El CD la Concòrdia, campió
d’hivern de Segona Divisió

El CD la Concòrdia
de Dani Mosteiro ha
estat el millor equip
de la primera meitat

de la temporada. Les llagosten-
ques van tancar la primera vol-
ta amb un empat a Barcelona
contra el CFS Eixample (4-4), un
resultat que va permetre que les
blavetes es proclamin campiones
d’hivern, malgrat que ara mateix
comparteixin el lideratge de la lli-
ga amb el Xaloc Alacant. La di-
ferència de gols, favorable a les
llagostenques per una sola diana,
fa que la Concòrdia hagi acon-

seguit aquest títol honorífic, que
voldrà convertir en el real a finals
del mes de maig.

Així, doncs, l’equip ha conti-
nuat entrenant aquests dies per
preparar el primer partit d’a-
questa segona meitat del curs.
Per segona setmana consecutiva,
les llagostenques hauran de ju-
gar a domicili, ja que la setzena
jornada de la Segona Divisió les
portarà al Pabellón La Granja de
Saragossa, on jugaran demà
quan passin cinc minuts d’un
quart de set de la tarda contra el
cinquè, l’Intersala Promises.

Obren les inscripcions 
per a la 26a edició de la Mitja 

ATLETISME4L’organització de
la Mitja de Montornès-Mont-
meló-Vilanova-La Roca, que en-
guany se celebrarà per 26a ve-
gada el pròxim diumenge 24 de
març, ja ha obert el període d’ins-
cripcions per a aquesta cursa i per
a la prova de sis quiòmetres que
es disputarà el mateix dia als
carrers de Montornès.

Així, tothom que vulgui posar-
se a prova en una de les proves
atlètiques per excel·lència de la
comarca pot omplir el forumla-
ri que s’ha habilitat al portal
www.mitjamontornes.com. Els

organitzadors tancarien aquest
procés si en qualsevol moment se
superessin els 4.000 inscrits.

BONES CAUSES
La prova, com és habitual, tindrà
un marcat caràcter solidari. Així,
una part del que s’aconsegueixi
amb les inscripcions es donarà a
la Creu Roja per a diferents pro-
jectes d’inserció laboral; la cursa
també ajudarà a fomentar l’esport
i l’atletisme base, ja que part d’a-
quests imports ajudaran al man-
teniment de l’escola del Club At-
lètic Montornès.

Triomfs de Molletense i Mollet
per començar la segona volta

FUTBOL4La segona meitat del
curs comença amb bons resultats:
tant la UD Molletense com la
UE Mollet van aconseguir gua-
nyar en els seus respectius en-
frontaments de l’última jornada,
el cap de setmana passat.

El conjunt blanc-i-vermell
manté el ritme que marquen els
equips de la zona alta gràcies a la
seva victòria al Germans Gon-
zalvo contra l’Atlètic Sant Pol
(3-1). És el vuitè triomf en els úl-

tims 10 partits del Mollet, que
demà visitarà el camp del Besòs
Barón de Viver de Barcelona.

Per la seva banda, el Molle-
tense va aconseguir guanyar un
partit molt disputat al camp d’un
rival directe, l’FC Valldoreix (2-3)
diumenge passat a Vallvidrera.
Els de la Zona Sud sumen 26
punts (són vuitens) i demà a dos
quarts de cinc de la tarda rebran
la visita del penúltim, el Young
Talent de Badalona.

Montmeló | El Mou-te per l’esclerosi arriba demà passat al Circuit
Una cursa atlètica, una de patins, una de bici i una altra de patinets o bicis elèctriques. El Circuit

serà l’escenari, durant el matí de demà passat, del Mou-te per l’esclerosi múltiple, una nova 
jornada esportiva i solidària pensada per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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L’Estadi Municipal
de la Feixa Llarga de
l’Hospitalet acollirà,
demà passat a les 12
del migdia, el partit

més atractiu de la vint-i-cinque-
na jornada de la Tercera Divisió.
L’EC Granollers de Jose Solive-
lles, que fa cinc jornades que no
perd, es veurà les cares contra un
equip concebut i parit per pujar
a Segona B, el líder de la lliga, el
Centre d’Esports l’Hospitalet.

De fet, l’equip de Xavi Molist
és el primer clasificat des del
passat cap de setmana, quan grà-
cies al 0-1 aconseguit a Llagoste-
ra, va arrebatar aquesta condició
al conjunt gironí.

Guanyar a la Feixa Llarga
serà un repte majúscul per al
Granollers, ja que només l’Hor-
ta ha pogut vèncer a casa de
l’Hospi fins ara (per 1-2, a prin-
cipis de novembre de l’any pas-
sat). Les baixes més sensibles de
l’ECG per a aquest partit seran les

dels seus dos tècnics, ja que tant
Solivelles com el seu segon Mi-
guel Ezequiel van ser expulsats
per protestar en el darrer partit
contra la UE Sants.

UN PUNT I MOLTA POLÈMICA
Les targetes vermelles que van
veure els dos entrenadors van ser
en l’últim partit al Municipal,
que va acabar en taules (1-1) i amb
els blancs indignats amb l’ac-

tuació arbitral, arribant a recla-
mar tres penals. De fet, després
dels 90 minuts, Solivelles va dir
que és trist “que la Federació
tingui àrbitres que es riguin de
nosaltres i que ens amenacin”.

El partit contra el conjunt
barceloní s’havia posat de cara
ben aviat, amb un gol de Joel Ca-
ñaveras al minut 9, però Luis
Gaudioso empataria de penal
poc abans del descans.

Un moment de l’empat de la setmana passada. Foto: ECG

L’EC Granollers tanca el mes
amb un partidàs a l’Hospitalet

Taules del CH Caldes en la
seva visita al Citylift Girona

Un punt per començar
la segona volta. Di-
marts passat, el CH
Caldes va empatar en

la seva visita a la pista del cuer, el
Citylift Girona (1-1), un resultat
que fa que els d’Eduard Canda-
mi cedeixin la quarta posició de
la classificació al Noia.

La primera meitat va ser un
pèl freda, amb poques oportuni-
tats clares per als dos equips, tot
i que el Caldes va intentar portar
la iniciativa en el joc. El partit, es-
pecialment en el primer tram, va
ser de baixa intensitat, i els àrbi-
tres només van haver de xiular
una falta durant el primer temps.

Cap al setè minut de la re-
presa, però, el matx es va animar.

Álvaro Giménez va trencar l’em-
pat aprofitant un refús del porter
local després d’una bona jugada
personal d’Alexandre Acsensi,
però l’alegria va durar poc al
bàndol arlequinat, ja que Enric
Torner restabliria l’empat (i
col·locaria un resultat que ja no
es tornaria a moure) amb un
xut potent poc més d’un minut
després del gol calderí.

L’equip ha tornat a la feina per
preparar l’últim enfrontament
del mes, un partit que és, de fet,
el més esperat de la temporada.
Serà dimarts que ve, a un quart
de 10 de la nit, a la Torre Roja,
quan el Caldes rebrà la visita del
líder de la lliga, l’invicte Barça
Lassa d’Edu Castro.

Èxit de participació en el 9è
duatló Ciutat de Granollers

ATLETISME4Ja és un clàssic de
les proves atlètiques de la co-
marca. Diumenge passat, el Cir-
cuit va tornar a ser l’escenari del
Duatló Ciutat de Granollers, que
es va celebrar per novena edició
i que va aconseguir reunir més de
500 participants en les seves di-
ferents categories.

La pluja que va caure durant
tot el matí al traçat montmeloní
va fer encara més èpica la prova
que va coronar com a campions
Jordi García, del CN Badalona,
en categoria masculina i Anna
Godoy en la femenina.

El triomf de García (amb una
marca final de 55 minuts i 31 se-
gons) va ser d’aquells especial-

ment dolços, ja que el segon
classificat, el sub23 Víctor Agui-
lera, de l’Associació Esportiva
Rockets, només trigaria quatre
segons més en completar el re-
corregut. El tercer en discòrdia va
ser el romanès Robert-Zsolt Bu-
dai, del CET Distance.

Per la seva banda, Godoy va
quedar-se molt a prop de baixar
de la marca psicològica d’una
hora. La barcelonina va aturar el
cronòmetre en aquesta hora i 49
segons, mentre que la segona
classificada, Helena Moragas del
CN Montjuïc, va arribar a la
meta gairebé 15 segons després.
Marta Romance, de l’AE Roc-
kets, completaria el podi.

» Els riberencs es van col·locar líders de la lliga guanyant a Llagostera
» Els blancs van empatar al Municipal de Granollers contra el Sants

Un gran segon quart fa que el
Mollet guanyi a Castelldefels

La segona volta
ha començat amb
un bon resultat.
El CB Mollet de

Josep Maria Marsà va aconseguir
una victòria de gran prestigi diu-
menge passat al pavelló de Can
Vinader contra el BBA Castell-
defels (63-69) en un partit que es
va decantar a favor dels molletans
gràcies a un extraordinari segon
període (15-27). El CBM va haver
de suar de valent per frenar les
ofensives d’un equip que s’ha
classificat per a les semifinals de
la Lliga Catalana EBA.

Bernat Álvarez i Lluís Jacas,
amb 14 i 12 punts cadascun, van
ser els referents ofensius del con-
junt molletà al Baix Llobregat. El
Mollet va capturar menys rebots
i va tenir un pitjor percentatge en
tirs de camp i tirs lliures, però va
tornar a casa amb la victòria.

L’equip s’ha quedat ara com
a únic perseguidor del Pardinyes
(l’UBSA va perdre de forma sor-
prenent contra el Martinenc), i
demà a les vuit del vespre, el CB
Mollet tancarà el primer mes de
l’any rebent la visita del cuer, el
Vive El Masnou.

Va ser el primer partit de la segona volta. Foto: Kilian Càtedra
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M I K IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
Ha format part de l’última edició del concurs musical

Famosos

Representarà Espanya a Eurovisión 
El cantant de Terrassa interpretarà la cançó ‘La venda’

Agraeix el suport dels seus fans  
L’audiència va votar Miki per anar a Eurovisión

QUÈ HA FET?

Carme Portaceli és l’encarregada de di-
rigir aquesta adaptació d’una novel·la
que critica els patrons de gènere i de
classe de l’Anglaterra victoriana. Ariad-
na Gil representa l’heroïna romàntica
més inclassificable, acompanyada
d’actors com Abel Folk, Joan Negrié,
Pepa López o Jordi Collet.

Al Lliure de Gràcia de Barcelona.

Jane Eyre (una autobiografia)
Charlotte Brontë

Les aventures d’un policia francès, el
detectiu Jules Magret, enmig d’una
Barcelona en plena Guerra Civil, l’hi-
vern del 1936. El comissari arriba a Ca-
talunya en cerca de l’anarquista Llibert
Tarrés, però el que es troba és un país
on regna el caos. L’obra va ser la guan-
yadora del V Premi Memorial Agustí
Vehí, que atorga el festival Tiana Negra.

Magret i els anarquistes
Francesc Puigpelat

Movistar estrena una nova sèrie de
producció pròpia, que arriba de la mà
dels creadors de La casa de papel. La
trama planteja un triangle amorós: les
vides de dues dones (Alejandra i Veró-
nica) s’entrecreuen després del suïcidi
del marit d’una d’elles (Óscar). L’altra és
la seva amant, i la vídua comença un
viatge per intentar trobar respostes.

El embarcadero
Álex Pina i Esther Martínez Lobato

El Tàpies més polític
Fins al 24 de febrer es pot visitar a la Fundació Antoni Tàpies
l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’, que trasllada l’es-
pectador a l’etapa que va del 1946 al 1977, on l’artista va fer
el seu propi recorregut des de la postguerra i la dictadura

fins a les acaballes del franquisme i la transició democràtica.
Amb més de 50 grans obres, l’exposició mostra com era pos-
sible ser modern sota un règim feixista que sistemàticament
reprimia qualsevol intent d’exercir la llibertat que pregonava
la modernitat crítica. El recorregut de la mostra és discontinu
i està marcat per moments icònics i esdeveniments crucials.    

| Resident Evil 2
Anys després de la seva aparició, un dels clàssics d’aquesta

coneguda saga de zombies arriba a la PS4 i la XBOX 360.

No t’ho perdis
Tot i que ‘Operación Triunfo’ va acabar abans de Na-
dal amb Famous com a guanyador, el concurs musi-
cal encara tenia pendent triar l’artista que represen-
tarà Espanya a Eurovisión. Amb aquest objectiu, diu-
menge 20 de gener La 1 va emetre una gala perquè
alguns dels triunfitosde l’última edició interpretessin

les cançons que des del programa es proposaven
per participar a Eurovisión el pròxim mes de maig.

Finalment, la votació de l’audiència va decidir que el
guanyador fos Miki amb el tema La venda, compo-
sat per Adrià Salas de la Pegatina. El cantant, natural
de Terrassa, es va mostrar molt il·lusionat per aques-
ta oportunitat a través de les seves xarxes socials, on

va agrair el suport dels seus seguidors. D’aquesta
manera, Miki haurà de viatjar el 18 de maig a Tel

Aviv (Israel), on intentarà aconseguir la millor pun-
tuació amb una cançó festiva que barreja l’estil de la

rumba catalana amb un toc d’ska.

La fitxa

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Recentment el partit d’extrema dreta
Vox ha posat una denúncia contra el
cantant de Pepet i Marieta, Josep Bor-
des, per "exhibicionisme" per un stripte-
asedurant un concert a Castelló. Da-
vant aquests fets, el grup ha decidit res-
pondre amb el llançament d'un nou vi-
deoclip, Que nos quiten lo bailao, tema
que formarà part del seu pròxim EP.

Que nos quiten lo bailao
Pepet i Marieta

Viu en línia
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DEMÀ 26 DE GENER
12:00 Més enllà dels miralls és un espectacle-

jornada que convida tothom a conèixer l’in-
terior del teatre i a gaudir d’un espectacle de
titelles. / Teatre Auditori.

AVUI 25 DE GENER
17:00 Una tarda per al record: des de les cinc,

la ciutat farà una sèrie d’actes de comme-
moració en el marc del 80è aniversari del bom-
bardeig franquista durant la Guerra Civil. / Di-
ferents carrers i places de Mollet.

DIMECRES 30 DE GENER
19:30 Bruixes, dones sàvies i trementinaires, serà

el nom de la conferència per a nens i nenes
que tinguin més de 9 anys. La coordinarà Da-
vid Martí, autor del llibre Les Bruixes d'Arnes.
/ Biblioteca Can Mulà.

DEMÀ 26 DE GENER
MONTMELÓ La sala Polivalent acull l'estrena a

Catalunya d'aquest espectacle sobre l'euta-
nàsia, produït per Alberto San Juan i Jordi Évo-
le. És una reflexió entorn de la vida i la mort
(20:00). / Sala Polivalent.

DIUMENGE 27 DE GENER
CANOVELLES Una jornada per al record: des de

les cinc, la ciutat farà una sèrie d’actes de com-
memoració en el marc del 80è aniversari del
bombardeig franquista durant la Guerra Ci-
vil (14:15). / La Doma de la Garriga.

AVUI 25 DE GENER
LES FRANQUESES Aquesta tarda està preparada

la sessió anomenada Espai Zero. Punt de tro-
bada, amb activitats per a joves que tinguin
entre 12 i 30 anys (17:30). / Sala Serra - Co-
operativa.

DILLUNS 28 DE GENER
PARETS Els millors ritmes arriben a la ciutat. Com

cada dilluns, es farà una nova sessió del curs
de DJ que coordina el Servei de Joventut
(18:00). / Casal de joves Cal Jardiner.

DIMARTS 29 DE GENER
CALDES Partit d’hoquei patins corresponent a

la dissetena jornada de l’OK Lliga entre el Re-
cam Làser CH Caldes i l’FC Barcelona (21:15).
/ Pavelló de la Torre Roja.

MARTORELLES L’escriptora Najat el
Hachmi visita el poble per participar
al Club de lectura amb L’últim patriarca.
/ Biblioteca Montserrat Roig.

Najat el Hachmi visita el Club
de lectura de Martorelles

Avui 25 de gener a les 18:30

Demà passat es farà una visita co-
mentada a l’exposició De París a Nova
York, que va dels pre-impressionistes
fins a l’odissea americana. / Museu
Abelló.

Una visita comentada a la
mostra ‘De París a Nova York’
Diumenge 27 de gener a les 12:00

El Banc de Sang i Teixits torna a con-
vocar una nova matinal solidària per
recollir donacions, de veïns de la ciu-
tat i de la resta de la comarca. /Hos-
pital General.

Una matinal de donacions 
de sang a l’Hospital General

Dilluns 28 de gener al matí

MOLLET Partit de bàsquet correspo-
nent a la quinzena jornada del grup C-
B de la lliga EBA entre el CB Mollet i el
Masnou. / Pavelló Plana Lledó.

El CB Mollet tanca el mes
rebent el Vive El Masnou
Demà 26 de gener a les 20:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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