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Les campanyes de seguretat vià-
ria s’intensifiquen cada any però
sembla que no n’aprenem. Al Va-
llès Oriental va augmentar un
29% les víctimes mortals a les ca-
rreteres durant el 2018 respec-
te de l’any anterior, una xifra que
suposa la pèrdua de 18 persones.

Les dades s’extreuen d’un
estudi que ha fet públic el Servei
Català de Trànsit, on la comar-
ca surt mal parada en relació
amb altres zones properes com
el Vallès Occidental, que ha re-
gistrat un decreixement d’un
18% de les víctimes mortals a les
carreteres. 

Amb l’objectiu de fugir de la
fredor que transmeten aquestes

xifres, Línia Vallès ha parlat
amb la delegada a Catalunya
de l’associació Stop Accidents,
Elisabeth Ivars. “No existeix una
causa concreta que justifiqui
l’augment dels accidents però sí
que és cert que actualment l’ús
del mòbil al cotxe és una epidè-
mia: la gent no veu el perill real
que hi ha darrere d’escriure un
Whatsapp”, concreta. 

A l’associació Stop Accidents
sí que coneixen les conseqüèn-
cies que pot tenir qualsevol dis-
tracció al volant, ja que atenen
diàriament víctimes d’accidents
viaris i familiars de persones
que han perdut la vida a la ca-
rretera. “Els oferim ajuda psico-
lògica i assessorament jurídic,
perquè en un moment tan deli-
cat, pots prendre decisions que
et poden perjudicar”, explica
Ivars. Un altre dels àmbits que

abasten és la prevenció dels ac-
cidents, una tasca que porten a
terme a través de xerrades a les
escoles i de la presentació de víc-
times d’accidents de trànsit als
programes de recuperació de
punts de les autoescoles. 

Segons Ivars, aquesta última
activitat “és molt potent”, perquè
fa que persones que ja han in-
fringit les normes de trànsit po-
sin cara i ulls a les víctimes d’ac-
cidents mortals. Una de les ide-
es que els voluntaris intenten
transmetre als assistents és que
la situació que tenen ells (pèrdua
de punts o de carnet) és reversi-
ble, però la seva no. 

“Una de les frases que diem
és que ells pensen que la cadira
dolenta és la seva (la de l’auto-
escola) però en realitat és millor
que canviar-la per una cadira de
rodes tota la vida”, conclou Ivars.

Tendència a l’alça
» La comarca registra un 29% més de morts per accidents de trànsit respecte de l’any anterior
» Stop Accidents apunta que actualment “l’ús del mòbil mentre es condueix és una epidèmia”

La C-35 és el tram que registra més víctimes mortals a la comarca. Foto: Línia Vallès

PREVENCIÓ4A més de xi-
frar en un 29% l’augment de
víctimes mortals a les carre-
teres del Vallès Oriental, l’es-
tudi del Servei Català de Tràn-
sit també apunta que el tram
més perillós de la comarca és
la C-35.

En aquest sentit, el De-
partament de Territori i Sos-
tenibilitat ha començat aques-
ta setmana el canvi de senyals
de límit de velocitat amb l’ob-
jectiu de passar dels 100 qui-
lòmetres per hora als 90. 

Els nous senyals s’estan
instal·lant al tram de la C-35
entre Parets i Granollers i a la

C-59 entre Palau-solità i Ple-
gaments i Caldes. Aquesta
nova normativa persegueix
l’objectiu de reduir els acci-
dents per excés de velocitat i
augmentar així la seguretat
viaria.

D’altra banda, el Teatre
de Can Gomà de Mollet va
acollir ahir la jornada Canvi
de marxa, una proposta per
conscienciar els joves sobre la
importància de la conducció
segura a través d’una repre-
sentació teatral. En total, uns
500 alumnes dels centres
educatius de la ciutat van as-
sistir a l’activitat. 

La C-35, el tram més 
perillós de la comarca

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL

En Portada
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Segons una enquesta
interna feta per Co-

missions Obreres, més
del 40% dels seus afiliats són inde-
pendentistes. I no crec que m’equivo-
qui dient que una grandíssima majoria
estan a favor de la llibertat dels presos.
Javier Pacheco, què fas? Per què gires
l’esquena a la teva pròpia gent?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hem avançat molt
amb la sensibilitat con-

tra les mostres de racis-
me. Fins i tot evitant el racisme banal
i “simpàtic”. En els àmbits “correctes” ja
no es diu “negret”, “moritu”.... Bona no-
tícia. Però amb els xinesos, es continua
amb el to de menyspreu. Amb el fit-
xatge de Wu Lei s’ha vist.

@XavierFina

Una institució cultu-
ral realment integrada

en un barri i, per tant,
útil a la societat és aquella que posa
per davant les necessitats del barri on
està als interessos de la mateixa ins-
titució. El mateix Macba és el que
hauria d’haver renunciat a la Miseri-
còrdia fa temps.

El meu fill (10 anys) es
troba a l’escola (pública)

amb un amic. Tots dos
parlen català a casa, però entre ells veig
que parlen castellà. M'estranya i els ho
demano, per curiositat. "És que el cas-
tellà és l'idioma del cole". Després,
que si la immersió i la discriminació del
castellà.

@oscarcatradio@xcervantes1@eduardvoltas

La lupa

per Francesc Reina 

La retòrica del greuge

El gran Félix Rodríguez de la Fuente ens
va deixar dit que el que més diferencia la
nostra època d'altres és la nostra cultu-
ra d’escombraries. El plàstic i el verí a la
sang poden amb tota la tecnologia que
pretenen vendre'ns. El món es mor per
la cobdícia d'uns llestos; el dany am-
biental per vendre una diminuta joia és
un acte que no té paraules. Només ens
adonem quan ho fan davant
de casa nostra, com els agri-
cultors que per l'ús de pesti-
cides "recomanats" tenen fa-
miliars malalts de càncer.

La vida humana és una
possibilitat però no és una
certesa i encara que les coses
puguin tenir preu, els éssers vius ens de-
vem a la dignitat. D'aquí la importància
de crear vincles i fer florir el mutualis-
me de la dependència. No està tan clar
que siguem autònoms. L’amargor de les
circumstàncies revela que la fragilitat ens
compromet, en la tendra infància, a la
vellesa, o en incapacitats per malaltia o
accidents. El treball domèstic té valor.
Cert economista anglès el segle passat va
comentar amb certa sorna que pagar a
una criada comptava en el sistema eco-
nòmic nacional però casar-se amb ella
faria que aquest treball desaparegués
dels comptes. L'aportació invisible de la

cura que durant tota la vida ens aporten
fonamentalment les dones passa ben
desapercebut.

Tot el que s'ingressa per turisme es
gasta en compra d'energia. Moltes po-
lítiques energètiques quan es requalifi-
quen, sovint criminalment, són gestio-
nades per empreses, aquestes que dei-
xen a famílies sense electricitat. Ni més

ni menys que 56 companyies de gas pro-
voquen l'escalfament global, aquelles que
presenten els desastres com a causes na-
turals inevitables per després descobrir
que darrere hi ha l'estafa depredadora.

El valor de les coses no és només allò
que té preu. Produïm valor malgrat els
segles d'economia capitalista que no-
més segueixen indicadors expressats en
termes monetaris. Si en una economia
el que no s'expressa en preu no té va-
lor, es menysprea una de les majors
fonts d'energia que interactua al costat
de la natura i altres espècies vives, la
vida humana.

Per posar un exemple, sense abe-
lles la pol·linització desapareix. Si no
té valor econòmic, no hi ha impacte per
mesurar-la i no ens adonem. Pitjor en-
cara, el que sí que es comptabilitzen
són les destruccions com a forma de ri-
quesa: per un riu contaminat cal gas-
tar diners en serveis de depuració; la
guerra és el sentit bèl·lic més cru que

fa créixer els millors nego-
cis. Tenir salut no fa aug-
mentar el Producte Interior
Brut (PIB), tot el contrari,
és la malaltia la que mobi-
litza les empreses farma-
cèutiques. Una dada cu-
riosa per perversa, les as-

segurances de vida mesuren quant val
una persona o una part del seu cos per
xifrar la seva quantia.

Les decisions polítiques afecten el
desenvolupament humà si es prioritzen
els guanys dels mercats i els especula-
dors... Serà necessari prendre més
consciència de les coses, el que s'expli-
ca o no s'explica. Les catàstrofes de re-
cursos finits no es compensen amb di-
ners. La lògica del domini és el des-
perfecte, l'avaria, una mena d’autisme
cruel que no l’importa la precarietat dels
altres. Margaret Thatcher va arribar a
dir que la societat no existeix.

Si en una economia el que no s’expressa
en preu no té valor, es menysprea una de
les majors fonts de riquesa: la vida humana

Els semàfors

Aj. Granollers
L’Ajuntament de Granollers torna a ad-
herir-se a la Marató d’estalvi energètic,
una iniciativa a favor del medi ambient

que fomenta la reducció del consum
d'electricitat, d’aigua i de gas en dife-

rents equipaments municipals. 
pàgina 9

Generalitat
L’Ajuntament de Santa Perpètua ha de-
nunciat la manca de resposta per part
de la Generalitat en relació a la seva

consulta sobre els problemes de mobili-
tat que pot causar la construcció a Bar-

berà d’un centre logístic d’Amazon. 
pàgina 20

Igualtat Montornès
Després de la commoció que es va viure

a Montornès per l’agressió masclista
que va patir una veïna el 7 de gener, la

Taula per la Igualtat del poble ha convo-
cat el dia 25 de cada mes una protesta
en contra d’aquest tipus de successos. 

pàgina 22



5 | 

líniavallès.cat1 de febrer del 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

 



1 de febrer del 2019

| 6

líniavallès.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Podem surt de Canviem Mollet 
i anuncia una llista pròpia1

2
Meritxell Budó podria assumir 
la conselleria de la Presidència

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

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

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Les millors
perles

L’alcaldessa de Madrid, Manuel Carmena, ha explicat que a fi-
nals de desembre es va trencar el turmell durant un sopar a
casa seva amb Iñigo Errejón, que en aquell moment era candi-

dat de Podemos a la presidència de la Comunitat de Madrid. Car-
mena es va fer la lesió mentre duia una safata de panades.

Polèmica a Filipines. Una proposta de llei per rebaixar l’e-
dat de responsabilitat criminal dels 15 als 9 anys ha pro-
vocat molta controvèrsia al país. La idea té el suport del

president Duterte, que creu que pot ser una solució perquè els
grups criminals no facin servir nens per cometre delictes greus.

Cristiano Ronaldo ha acabat pagant 18,8 milions de multa a la
Hisenda espanyola després de reconèixer ser culpable d’ha-
ver comès quatre delictes fiscals durant la seva etapa de ju-

gador del Madrid. Ronaldo també va pagar 360.000 euros més
perquè el seu nom segueixi sense tenir antecedents penals.

El xef José Andrés, un dels personatges més influents dels
Estats Units, està impulsant aquests dies la iniciativa
‘ChefsforFeds’ per donar menjar als gairebé 800.000 fun-

cionaris dels Estats Units que s’han quedat sense sou després
del tancament del govern a causa del bloqueig del Congrés.

Un 62% dels britànics afirma que el procés de sortida de la Unió
Europea els fa sentir-se infeliços, segons un sondeig de l’em-
presa de demoscòpia YouGov. Un 11% dels enquestats també

afirma que el Brexit ha tingut un impacte fort sobre el seu estat de sa-
lut mental, mentre que un 32% se sent afectat en menor mesura.

A les xarxes

@apuente: Que el juicio produzca un cor-
rimiento de tierras entre los catalanes si-
milar a la sentencia del Estatut es un
riesgo altísimo para el Estado.

@carlosbaraibar: Que els treballadors
d'Uber i Cabify comparteixen més de la
seva lluita amb els taxistes que amb les se-
ves empreses no s'ha dit prou.

#LesVTCMarxen

@carlotaperea: Em molesta tant Junque-
ras donant lliçons de moral des de la presó
als que van marxar com Puigdemont per-
donant-li la vida fins després del judici.

#PolèmicaEntrePartits #JudiciAlProcés

Últimament, a Espanya s’ha
desfermat una dèria. Catalunya
és la culpable de tot el que és
dolent per Espanya. Com fa se-
gles ho eren els jueus, ara ho
som els catalans.

Des d’Aragó se’ns ha tractat
de depredadors dels seus tre-
sors, que en el seu moment es
van salvar de la venda i de la
deixadesa. Moltes obres d’art
eren de parròquies de la Franja
de Ponent que depenien del bis-
bat de Lleida i que gràcies a una
hàbil maniobra al Vaticà, van
passar a dependre de la diòcesi
d’Aragó. A Andalusia varen
acomiadar, onejant banderes
espanyoles i amb cants de: “A
por ellos!” a centenars de poli-
cies que marxaven cap a Cata-
lunya per reprimir, de forma
salvatge, els votants de l’1-O. A
l’Assemblea d’Extremadura el
PP, C’s i el PSOE voten a favor
de l’aplicació del 155 a Catalu-
nya quan convingui i el temps
que els hi sembli. Madrid (com
a centre del poder polític i eco-
nòmic) va pressionant tot el
que calgui per continuar el ju-
dici estafa contra els nostres lí-
ders polítics i socials. 

Segur que hi ha espanyols
que no participen en aquesta
disbauxa i la critiquen, però
malauradament la gran majoria
ja els va bé l’actual estat de les
coses. La defensa de la sagrada
unitat d’Espanya i les seves es-
sències estan per sobre dels
Drets Fonamentals, que sigui
un Estat de Dret i un exemple
de Democràcia.

Amb amics espanyols d’a-
questa mena, no ens calen en-
emics. Adéu-siau!    

Quins amics
per Jordi Lleal 

Provisionals
per @ModernetdeMerda    

Hi ha un home de 21 anys.
Obre la porta del bar, s'asseu
de qualsevol manera en un
dels tamborets de la barra i
demana una cervesa. No l'hi
duen al moment. Per fer
temps, sense ser-ne massa
conscient, gira el cap i es que-
da mirant una estona, amb
l'expressió una mica perduda,
l'esquizofrènia lumínica de la
màquina escurabutxaques. Li
duen la cervesa. Torna a la re-
alitat amb aquella embranzi-
da exagerada pròpia dels en-
surts, i comença a beure-se-la.

Aparca la cervesa uns se-
gons i treu el mòbil. Entra a
Instagram. Fa like a això, like
a allò. Busca algú concret i de
seguida el dóna per repassat.
Torna a la cervesa. Un home
gran se li posa al costat, de-
mana la mateixa cervesa que
ell i es posa a parlar amb l'a-
mo del bar. No li interessa la
conversa, centra l'atenció amb
el mòbil una altra vegada i es
distreu mirant vídeos -la ma-
joria, videoclips- a Youtube.

Entre glop i glop, veu una
noia objectivament guapa
unes taules més enllà. Que
guapa, pensa. La mira i la
remira, però de seguida rep
un Whatsapp de no sé qui i es
posa a mirar i remirar el que
li diuen. Li diuen de quedar.
Una copa i potser cine des-
prés, o al revés, un pla im-
provisat, és igual, fer alguna

cosa. Diu que sí, torna a mi-
rar la noia, contesta altres
Whatsapps i fa un nou glop.
La cervesa ja no està tan fre-
da com abans.

Fins ara no havia vist la tele
que penja de la paret, a la
cantonada de la dreta. Una tele
antiga a més no poder, però
que encara és capaç de pro-
jectar programes, sèries i in-
formatius. Ara projecta
aquests últims. Parlen d'uns
tals Jordi Cuixart i Jordi Sánc-
hez, que són a la presó des de
no sé quan per no sé què del
procés. No hi para massa aten-
ció. Li sonen els noms però no
sap de què va tot allò.

Hi ha un home de 21
anys. S'acaba la cervesa, fa
una última repassada a Ins-
tagram, d'aquelles fetes per
inèrcia, i s'endinsa una mica
més els auriculars a les ore-
lles abans de marxar. Es posa
música en mode aleatori i
surt del local. El pare de la
criatura de dos mesos que ha
acabat morint a l'Hospital
de la Vall d'Hebron, el que
ara escolta trap mentre tra-
vessa la porta, el que va con-
fessar haver maltractat una
vegada i una altra el seu fill,
el que ara comença a liar-se
una cigarreta distretament,
deixa que el sol se li estampi
a la cara i comença a cami-
nar, disposat a continuar
gaudint de la seva llibertat.

Les claus
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Granollers

EDUCACIÓ4Més enllà dels lli-
bres de text i de les lliçons teò-
riques, ser professor suposa una
implicació emocional amb els
alumnes. Amb l’objectiu de for-
mar els mestres en aquest àmbit,
Granollers va acollir dimecres  el
cicle de conferències Emotour,
que va comptar amb la partici-
pació de més de 200 professors
de tota la comarca.

La sala Francesc Tarafa va ser
el punt de trobada dels assis-
tents, que van poder gaudir de
xerrades gratuïtes de la mà de
professionals experts en el món
de l’educació i de les emocions. 

La primera conferència que
va obrir la cita es va titular Els
motius pels quals els mestres
han de tenir cura de les seves
emocions per ser influencers
dels seus alumnes. En aquest
cas, les ponents Eva Bach, pe-
dagoga i escriptora, i Montse Ji-
ménez, professora de secundà-
ria i formadora, van oferir les

claus principals per tal de trac-
tar els estudiants des de l’em-
patia. Després d’aquest primer
apropament al món de les emo-
cions, el cicle va posar sobre la
taula altres temes com la relació
de la neurociència amb l’educa-
ció o la importància de fomentar
la creativitat a l’aula.

L’Emotour és una iniciativa
impulsada per La Granja, una
granja escola situada a Santa
Maria de Palautordera per on
passen cada any més de 18.000
infants i joves d'escoles de tota
Catalunya. Les pròximes parades
d’aquesta cita seran a Manresa,
Lleida i Andorra.

Una de les xerrades de l’Emotour a Granollers. Foto: Emotour

200 professors aprenen com
gestionar les emocions a l’aula
» La ciutat va acollir un cicle de xerrades sobre aquesta temàtica

» La iniciativa està impulsada per una granja escola de Palautordera

Segueixen paralitzats els talls
a la Ronda Sud dels dilluns

PROTESTA4La plataforma In-
tegració Ronda Sud va haver
de cancel·lar els talls de dilluns
a la Ronda Sud, tal com va pas-
sar la setmana passada, perquè
encara arrossega problemes amb
el permís necessari per dur a ter-
me les protestes. 

La portaveu de la plataforma,
Cati Manso, va declarar la set-
mana passada a Línia Vallès
que els talls previstos per aquest
dilluns es farien amb normalitat
perquè ja havien comunicat l’e-

rror que havien comès a l’hora de
demanar el permís. Però aques-
ta setmana s’han emportat de
nou una sorpresa, al conèixer
que fins que no es formalitzi
aquest nou tràmit, no podran re-
prendre les mobilitzacions dels
dilluns.

A l’espera que aquest docu-
ment arribi, els membres d’In-
tegració Ronda Sud continuaran
organitzant els talls a la carretera
tots els dijous i les bicicletades
mensuals.

MEDI AMBIENT4La Marató
d’estalvi energètic arrencarà la
seva quarta edició al febrer amb
la participació de cinc equipa-
ments de la ciutat: el Museu de
Granollers, el Museu de Ciències
Naturals, l'edifici de l'AISS, el Ci-
nema Edison i l'Espai Cangur. 

L'objectiu d’aquesta iniciati-
va és reduir un 10 per cent el
consum d'electricitat, aigua i
gas en relació amb la despesa del
febrer passat. Un propòsit que
s'aconsegueix cada any amb la

implantació de bones pràcti-
ques, com ara reduir les hores de
climatització, tancar els llums o
modificar els horaris de neteja
per aprofitar al màxim la il·lu-
minació natural. 

D’aquesta manera, el pro-
jecte compta amb la implicació
de tot l'equip de treballadors i
dels usuaris i usuàries de cada
equipament, els quals han pro-
posat la majoria de les accions
d'estalvi durant la preparació de
la campanya.  

Com a novetat, la quarta Ma-
rató de l'estalvi energètic suma
un nou propòsit. Amb el lema
Planta't contra el canvi climà-
tic, s'informarà i sensibilitzarà
sobre la funció positiva de les
plantes a l'hora de millorar la
qualitat de l'aire en espais inte-
riors. Aquesta iniciativa està
ideada per l’empresa granolle-
rina Origen i compta amb la
participació d’altres municipis
com Barcelona, Hospitalet, Es-
plugues o Sabadell.

Una de les mobilitzacions de la plataforma veïnal. Foto: Twitter

Marató d’estalvi energètic

Memòria | Ruta pels espais bombardejats a la ciutat
La plaça de la Font Verda serà el punt de sortida, diumenge a les dotze del

migdia, d’una ruta pels espais de la ciutat que van ser bombardejats durant el
mes de gener de 1939, els quals van causar la mort d’una trentena de persones.
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VallèsBot proposa utilitzar
robots per millorar els parcs

TECNOLOGIA4La segona edició
del VallèsBot es va presentar
dilluns al Centre Tecnològic de
Roca Umbert. Durant l’acte, es
va explicar que aquest any l’ob-
jectiu serà millorar els parcs de
la ciutat a través de la creació de
robots o altres tecnologies.

Aquest projecte tecnològic i
de robòtica compta amb la par-
ticipació d’una vintena de cen-
tres educatius de primària i de
secundària de Granollers, Ca-
novelles, la Roca i, per primera
vegada, les Franqueses. 

Segons va explicar l’alcalde
de Granollers, Josep Mayoral,
durant la presentació de la se-
gona edició del VallèsBot, la
idea és teixir una xarxa de treball
entre escoles i municipis per
millorar l’entorn a través de les
noves tecnologies. En aquesta

ocasió, Mayoral va concretar
que es posarà la mirada “en l’es-
pai natural, en els parcs i en l’ac-
ció de la tecnologia sobre el te-
rritori”.

A partir d’aquest moment, els
alumnes que participin en
aquesta iniciativa començaran a
treballar per elaborar robots o al-
tres propostes tecnològiques per
millorar els parcs de la ciutat. El
resultat es podrà veure el pròxim
29 de maig, dia en què se cele-
brarà la segona edició del Va-
llèsBot al parc del Congost.

PRIMERA EDICIÓ
El projecte va néixer l’any passat
i va comptar amb la participació
de 800 alumnes de diferents
municipis que van presentar so-
lucions tecnològiques per resol-
dre problemes de mobilitat.

CULTURA4El cap de setmana
promet gràcies a les propostes
que oferirà a partir d’avui el Te-
atre Auditori. Dues de les ac-
tuacions més esperades seran el
concert dels Pets, que han ex-
haurit entrades, i l’espectacle
de bombolles a càrrec de la com-
panyia de Pep Bou.

Amb la intenció de presen-
tar en directe el seu nou disc
Som, els Pets pujaran a l’esce-
nari del Teatre Auditori avui a
les nou de la nit. El grup ha
aconseguit des de fa uns dies es-
gotar les entrades del seu con-
cert a Granollers, un senyal que
evidencia les ganes que té el pú-
blic de veure en directe una de
les formacions referents en el
panorama musical català.

La seva dilatada carrera ha
estat el preludi del seu trànsit cap
a un pop cada vegada més refi-
nat i menys festiu. D’aquesta
manera, la seva nova gira pre-
senta un treball eclèctic i acurat,
on els assistents tenen un paper
important. 

Pel que fa al títol del seu nou
àlbum, Som, fa referència a la
supervivència del grup, que se-
gueix en actiu després de més
de 30 anys damunt dels esce-
naris. Però també té una lectu-
ra política, ja que segons asse-

guren els membres del grup, vol
transmetre la idea de “reafir-
mació de país”.

ALTRES PROPOSTES
El cap de setmana continuarà
demà al Teatre Auditori amb una
proposta teatral. En aquest cas,
es podrà gaudir de l’obra El
preu. La funció, protagonitzada
per Pere Arquillué, Ramon Ma-
daula, Lluís Marco i Rosa Re-
nom, mostra l’enfrontament en-
tre dues persones i les conse-
qüències que poden tenir les
nostres decisions. 

Finalment, diumenge arri-
barà l’espectacle de bombolles de
sabó de Pep Bou. Aquest artista
fa més de 40 anys que fascina
grans i petits a través d’un llen-
guatge singular: un teatre poètic
i visual farcit de bombolles ple-
nes de llums i ombres. 

Després de l’èxit de Clinc!,
amb més de 300 actuacions
arreu del món, Bou emprèn un
nou viatge amb el show Bloop,
protagonitzat per un duet ple de
comicitat i peripècies que està
format pels artistes Eduardo
Telletxea i Agustí Sanllehí. 

Els Pets presentaran avui el seu disc ‘Som’. Foto: TAG

Els Pets i Pep Bou amenitzaran
el cap de setmana a Granollers
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POLÈMICA4Nou episodi del
conflicte que enfronta l’Ajunta-
ment i Al Huda. La comunitat
musulmana va presentar diven-
dres una denúncia al Contenciós
de Barcelona per tal de reivin-
dicar l’entrega de la llicència
d’obres del seu local del carrer
Àngel Guimerà, el qual és pro-
pietat de l’entitat però que està
precintat per decisió municipal
des de fa anys.

Segons explica el represen-
tant d’Al Huda, Ahmed Balg-
houch, a Línia Vallès, aquesta
mesura arriba després que la co-
munitat musulmana fes les al·le-
gacions pertinents a la notifica-
ció que el passat mes de juliol va
emetre l’Ajuntament dient que
els denegava la llicència d’o-
bres. “Com que no hem obtingut
cap resposta a les nostres al·le-
gacions, hem decidit fer un pas
més i denunciar el cas al Con-
tenciós de Barcelona”, concreta
Balghouch. A l’espera que la de-

nuncia avanci, el portaveu de la
comunitat musulmana afirma
que continuaran ocupant les vo-
reres properes al local que tenen
al carrer Sant Ramon tots els di-
vendres durant la seva pregaria
com a forma de protesta.

El serial entre Al Huda i el
consistori es remunta a l’any

2013. En aquella època l’Ajun-
tament va impedir l’obertura
del local de l’entitat musulmana
just abans del Ramadà després
d’una modificació del POUM,
que va prohibir obrir nous cen-
tres de culte al nucli urbà. A tall
de protesta, l’entitat va fer les
pregàries davant del consistori.

Un dels documents que formen part de la denúncia. Foto: Al Huda

Revifa el conflicte: Al Huda
denuncia l’Ajuntament

» La comunitat reivindica la llicència d’obres del seu local
» Balghouch diu que continuaran ocupant el carrer per resar

S’inunda temporalment un
tram del carrer Berenguer III 

SUCCESSOS4El carrer Beren-
guer III es va inundar tempo-
ralment diumenge com a con-
seqüència de dues fuites d’aigua
consecutives que van deixar sen-
se servei un centenar de veïns i
veïnes de la zona.

Els fets es remunten a les set
del matí de diumenge, quan la
Policia Local va rebre l’avís d’un
veí que alertava sobre una fuita
d’aigua al número 116 del carrer
Berenguer III. A més de la in-
undació que va provocar aquest

succés, una cinquantena d’u-
suaris es van quedar sense aigua
durant el període de temps que
Sorea va estar treballant a la
zona per reparar l’avaria causa-
da pel trencament d’una cano-
nada. Al voltant de l’una del
migdia, es va donar per solucio-
nat el problema però llavors va
succeir el mateix en un altre
tram del carrer i 50 usuaris més
es van quedar sense aigua. Fi-
nalment, la situació es va resol-
dre a les sis de la tarda. 

SOCIETAT4L’Ajuntament va re-
fermar aquesta setmana el seu
compromís amb la gent gran de
la ciutat explicant que ha trans-
mès a la Generalitat la necessi-
tat de disposar de més places pú-
bliques a les residències adre-
çades a aquest col·lectiu.

En concret, l’alcalde, Josep
Monràs, va explicar que durant
una reunió recent que va man-
tenir amb el secretari d’Afers So-
cials i Famílies, Francesc Iglesies,
va reclamar que s’aprofiti la fu-

tura construcció a la Farinera
d’una residència privada per a la
gent gran per oferir un nombre
determinat de places públiques.

Segons Monràs, “davant de
la manca d’inversió del Govern
català, cal buscar solucions, i la
construcció d’aquesta residència
privada, amb preus no assequi-
bles per a tothom, pot ser una
bona oportunitat per concertar
algunes d’aquestes places”.

Per la seva part, Mollet en
Comú va fer una roda de prem-

sa dimarts per fer pública la
seva preocupació per la manca
de residències públiques a la
ciutat. 

De fet, la formació va anun-
ciar que engegaran una recolli-
da de signatures a favor de cons-
truir un equipament públic per
a la gent gran molletana. En
aquest sentit, el partit també va
opinar que des de l’Ajuntament
no s’està fent la suficient pressió
a la Generalitat per aportar una
solució a aquest problema.

Imatge del moment del succés. Foto: Ajuntament

Més suport a la gent gran

Ocupació | El consistori contracta 31 persones aturades
Per sisè any consecutiu, l’Ajuntament posa en marxa un projecte que combina for-
mació i contractació de persones aturades. Aquesta iniciativa inclou un contracte

de sis a dotze mesos per a fer tasques administratives, de peó i altres funcions.
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La CUP demana més cinema
en català a la Sala Fiveller

CULTURA4La CUP va denun-
ciar aquesta setmana que el ca-
talà té “una presència marginal”
a la programació de cinema que
ha impulsat recentment l’Ajun-
tament a la Sala Fiveller.

Dani Banús, membre de la
formació, va especificar que la
cartellera que ofereix  l’equipa-
ment durant aquest trimestre
compta amb un total de 10 pel·lí-
cules, “i tan sols una d’elles és en
llengua catalana”.

Per tal de revertir aquesta si-
tuació, la CUP va reclamar que es
prioritzin els títols que disposin
de versió en català i que no no-
més s’ofereixin propostes adre-
çades al públic infantil. “L’ob-
jectiu és oferir una programació
més equilibrada, tant en ver-
sions doblades com en versions
subtitulades, per preservar els

nostres drets lingüístics i po-
tenciar la presència de la nostra
llengua a la indústria del cine-
ma”, van indicar des de la CUP.

UNA BONA INICIATIVA
Tot i això, la formació va valorar
positivament la iniciativa de po-
sar a disposició dels veïns i veï-
nes un indret on gaudir d’un ci-
cle de cinema a preus reduïts
després del tancament de les
darreres sales comercials que
existien a la ciutat.

Pel que fa a la programació
que s’oferirà a la Sala Fiveller du-
rant aquest trimestre, l’Ajunta-
ment va anunciar fa unes set-
manes que es podran veure
pel·lícules com Super López,
Tina Superbruixa, Durante la
tormenta, Ralph rompe internet
i El veredicto, entre d’altres.

POLÈMICA4El Ple de dilluns
s’esperava més mogut del que és
habitual i no va defraudar. Un
dels punts va ser l’aprovació de
la creació de Podem Mollet com
a nou grup municipal, després
que la formació abandonés Can-
viem Mollet. Però, quan s’havia
de fer la votació, 14 regidors
van marxar de la sala i van dei-
xar constància que no volien
votar aquesta qüestió.

Finalment, amb els vots fa-
vorables de Podem i l’abstenció
del PSC es va aprovar la consti-
tució d’aquesta nova formació
però de manera temporal, ja
que encara s’ha de revisar jurí-
dicament el cas per saber si se-
ria possible que Podem sigui un
grup municipal o els seus mem-
bres haurien de passar a ser re-
gidors no adscrits. De fet, serà la
Junta Electoral Central qui pren-
drà aquesta decisió.

Pel que fa al moment en
què la majoria dels grups mu-
nicipals van decidir marxar de
la sala, des de Podem van con-
siderar aquesta actuació com a
“surrealista”. Però segons el
partit, “el moment més trist de
la nit va arribar amb la inter-
venció de la portaveu de Can-
viem, Marina Escribano, la qual
va dir que Podem Mollet no

s’havia presentat a les eleccions
municipals del 2015”. 

En aquest sentit, des de Can-
viem van esclarir que “és cert que
Canviem és una confluència po-
lítica fruit de l’acord entre les or-
ganitzacions locals de Podem,
ICV i EUiA per presentar-se a les
eleccions del 2015”. Però la for-
mació va afegir que “és impor-
tant entendre que aquest acord
polític no té entitat jurídica ni es
va registrar cap partit ni coalició
amb aquest nom”.

Precisament aquest fet s’es-
tà estudiant des de la Junta

Electoral Central per determi-
nar si els regidors de Podem
haurien de passar a ser regidors
no adscrits.

Segons van explicar els regi-
dors de Canviem, aquesta “in-
seguretat jurídica” va propiciar
que optessin per no participar en
la votació que havia d’aprovar la
constitució de Podem Mollet
com a grup municipal. “No vo-
líem formar part d’una votació
que implicava despesa de di-
ners públics i que pot comportar
contravenir greument la legali-
tat”, van especificar.

El punt es va aprovar al Ple de dilluns. Foto: Ajuntament

Tensió al Ple durant la creació 
del grup municipal de Podem
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Parets

S’aprova una moció per
regular l’ús dels patinets

MOBILITAT4Durant la darrera
Junta de Portaveus, es va apro-
var una moció que feia referèn-
cia a la regulació dels patinets a
la via pública. D’aquesta mane-
ra, de forma paral·lela a les me-
sures que determinaran des de
la Direcció General de Trànsit,
Parets començarà a treballar
per afavorir la seguretat dels
vianants pel que fa a la irrupció
d’aquests nous aparells.

ERC va presentar la moció, la
qual va ser aprovada per unani-
mitat gràcies al suport dels altres
partits. Entre els punts que recull

la moció, destaca la creació d’u-
na comissió d’estudi amb la fi-
nalitat de donar forma a la nova
regulació que determinarà quins
espais poden ocupar els patinets
i la velocitat màxima a la qual po-
den circular. D’altra banda, es re-
comanarà als usuaris d’aquests
sistemes de transport la con-
tractació d’una assegurança as-
sequible que els cobreixi en cas
d’accident. El portaveu d'ERC,
Jordi Seguer, es va mostrar sa-
tisfet per l'aprovació de la pro-
posta, ja que “l'objectiu és pro-
tegir els vianants”.

TRADICIÓ4Parets va viure un
cap de setmana ple d’actes grà-
cies a la celebració de la Festa
Major d’Hivern, que va desafiar
el fred i va convidar tot el veïnat
a sortir al carrer per participar en
activitats lúdiques pensades per
a tots els públics. Una de les pro-
postes més esperades va arribar
divendres amb l’entrega de les
Medalles de la Vila al Teatre
Can Rajoler.

Els protagonistes de la vet-
llada van ser els premiats d’a-
quest any: Pere Comas Godayol
i Josep Maria Mauri Terrado, a
títol individual, i el Club Hand-
bol Parets, com a entitat.

Però la Festa Major d’Hi-
vern no va acabar aquí, ja que
es van programar altres actes
que van tenir una bona resposta
d’assistència per part dels pa-
retans i paretanes. 

La Fira Medieval va tornar a
ser una de les cites més populars
amb espectacles com una exhi-
bició de falconeria o l’actuació de
bufons malabaristes. Aquestes i
altres activitats ambientades en

el passat es van poder gaudir du-
rant tot el cap de setmana a di-
ferents espais entre la plaça de la
Vila i el parc la Linera.

La programació va conti-
nuar aquesta setmana amb un
recapte de sang solidari que va
organitzar dilluns el Banc de
Sang i Teixits al Poliesportiu
Municipal Joaquim Rodríguez. 

El mateix dia, petits i grans
van passar-s’ho d’allò més bé al
parc infantil instal·lat al Pave-
lló d’Esports amb inflables, ta-
llers i jocs. Finalment, la Festa
Major d’Hivern va tancar la
seva edició d’enguany dimarts
amb una nova sessió de l’Hora
del Conte adreçada a nadons a
la Biblioteca Can Rajoler.

Un moment durant l’entrega dels guardons. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

Parets entrega les Medalles 
de la Vila durant la Festa Major

Educació | Fomentar l’emprenedoria a l’escola
Alumnes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat van presentar dimarts la

seva cooperativa a l’Ajuntament, dins d’un projecte que vol fomentar l’empre-
nedoria des de l’escola amb la creació i el desenvolupament d’una empresa.
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En marxa la reforma de
l’avinguda Aragó de Sant Fost
URBANISME4L’Ajuntament de
Sant Fost va iniciar la setmana
passada les obres de l’avinguda
Aragó, tal com es va determinar
al darrer procés participatiu del
poble. En aquell moment, el
veïnat va decidir amb un total de
68 vots que volien prioritzar la
reforma d’aquesta zona.

Els projectes que van quedar
en segona posició van ser la
construcció d’un circuit esportiu
i un parc infantil, dues idees
que van empatar amb uns 53
vots cadascuna. Davant d’a-
questa situació, el grup motor del

procés participatiu va decidir
agrupar les tres propostes i po-
sar-les en marxa de manera
conjunta. D’aquesta manera, va
sorgir un projecte integrador
que consisteix en la creació d’un
espai central anivellat amb en-
jardinament i il·luminació. 

A més, s’hi col·locaran apa-
rells d’exercici biosaludable, un
parc infantil i un circuit esportiu.
De manera paral·lela, l’Ajunta-
ment portarà a terme tasques de
manteniment com l’adequació
de les voreres o la renovació
dels contenidors de la zona.

MARTORELLES4El Ple munici-
pal de Martorelles va aprovar la
setmana passada la renovació
del conveni urbanístic del polí-
gon del poble amb l’Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès.
Tot i que es garanteix una prò-
rroga del document fins al 2022,
l’equip de govern va considerar
que s’havien de fer dues modi-
ficacions per determinar que
l’Ajuntament es farà càrrec del
cost de l’enllumenat  i l’entitat
s’ocuparà del manteniment. 

Cal recordar que fins ara el
conveni que havien firmat les
dues parts no especificava a qui
corresponien les responsabilitats
en aquests dos àmbits. De fet,
durant el Ple, l’alcalde Marc
Candela va dir que  “amb el
conveni de 2014 això no queda-
va gaire clar i havia de quedar re-
collit en el nou conveni”.  A
més, Candela va afegir que l’en-
titat de conservació “està fent
bossa per poder pavimentar ca-
rrers del polígon pròximament”.

D’altra banda, l’Ajuntament
va anunciar aquesta setmana

que ha substituït totes les llums,
concretament 152, de l’escola
Les Pruneres per un sistema
Led. Aquesta acció s’ha dut a ter-
me dins del projecte municipal
Energiètica, que vetlla per un ús
eficient i ètic de l’energia als
equipaments municipals.

En el cas de l’escola de Les
Pruneres, el consistori calcula

que gràcies al canvi de llums s’es-
pera un estalvi energètic de més
d’un 65%.

De manera paral·lela, s’han
instal·lat al centre educatiu
sensors de presència per evitar
que les llums es quedin enceses
quan no hi ha ningú, un fet que
genera un consum energètic
irresponsable.

El conveni es renova fins al 2022. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament es farà càrrec 
de la il·luminació del polígon

Sant Fost | Sumem pacta amb Izquierda en Positivo
La coalició de Sumem Sant Fost es presentarà a les pròximes eleccions mu-
nicipals amb Izquierda en Positivo. La formació, que es defineix com a no
nacionalista, va anunciar el pacte aquesta setmana a la seva pàgina web. 
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La Llagosta

URBANISME4Ja han comen-
çat les obres per renovar diver-
sos espais de jocs infantils ubi-
cats al parc Popular i a les places
de l’Alcalde Francisco Javier Se-
rrano, la Sardana, Anne Frank i
de Cinto Pagès. Les obres tin-
dran una duració aproximada de
deu setmanes.

Un dels canvis que propicia-
rà aquest projecte urbanístic
serà la conversió dels jocs tradi-
cionals en propostes més sin-

gulars i creatives que estaran di-
vidides per grups d’edats i te-
màtiques. Per exemple, al parc
Popular es preveu instal·lar una
tirolina i una gran estructura de
jocs en moviment que imita el
funcionament d’un carrusel.

D’altra banda, a la plaça de la
Sardana, es posaran més ele-
ments de joc per als més petits
de la casa i es millorarà el pavi-
ment amb una combinació de
cautxú i sorra.

URBANISME4La plaça d’Anne
Frank comptarà amb una nova
pista poliesportiva a l’aire lliure,
segons va explicar l’Ajuntament
aquesta setmana. El consistori
també va concretar que ja s’han
adjudicat les obres per fer reali-
tat aquest nou equipament, que
se sumarà als altres tres exis-
tents: un al Parc Popular i dos al
solar ubicat del costat de la pla-
ça d’Europa.

La nova instal·lació tindrà
unes dimensions de vuit metres
per 16 metres i comptarà amb
dues cistelles i dues porteries.
L’altra característica d’aquest
nou equipament és el tanca-
ment de l’espai amb una tanca
perimetral que envoltarà la pis-
ta i que presentarà una major al-
çada als dos costats on s’ubica-
ran les cistelles.

El projecte tindrà un pres-
supost d’uns 38.000 euros i,
segons van assegurar fonts mu-
nicipals, les obres començaran

durant les pròximes setmanes.
L’empresa encarregada de la
construcció de la nova pista po-
liesportiva és Juegos Kompan, la
qual compta amb un termini
d’execució de vuit setmanes.

NOVA PARADA DE BUS
D’altra banda, l’Ajuntament va
anunciar que ja s’ha aprovat el
contracte per habilitar una nova
parada d’autobús al pont situat

sobre la riera Seca. En concret,
el consistori ha adjudicat aques-
ta actuació a l’empresa Coynsa
2000 per un preu d’uns 33.000
euros. El principal atractiu d’a-
questa novetat per als veïns i veï-
nes és que els usuaris que agafin
l’autobús en aquest punt, paga-
ran una tarifa corresponent a la
zona 1 perquè el terreny on s’u-
bica la parada pertany al muni-
cipi de Montcada.

La nova pista s’ubicarà a la plaça d’Anne Frank. Foto: Google Maps

La Llagosta tindrà una nova
pista poliesportiva a l’aire lliure

En marxa la reforma 
dels parcs infantils del poble

TRÀNSIT4L’Ajuntament ha de-
nunciat aquesta setmana que la
creació del nou centre d’Amazon
entre Barberà i Sabadell podria
causar problemes de mobilitat al
veïnat de Santa Perpètua, ja que
es podria col·lapsar la B-140 i
l’accés a l’AP-7.

Per aquest motiu, el consis-
tori ha demanat a la Generalitat,
així com als ajuntaments de
Barberà i Sabadell, tota la do-
cumentació relacionada amb la
mobilitat del centre logístic per
a la instal·lació d’Amazon al po-
lígon Can Rabella de Barberà. A
més, ha sol·licitat als municipis
veïns les llicències i les autorit-
zacions per al desenvolupament
d’aquesta activitat, després que
una petició anterior no rebés cap
resposta.

Per a l’Ajuntament, la im-
plantació de la multinacional es
vertebra bàsicament sobre la
carretera B-140, la qual cosa
augmentaria el trànsit de vehi-
cles pesants i, per tant, dificul-
taria les funcions d’enllaç amb el

poble i col·lapsaria l’actual accés
a l’AP-7. En aquest sentit, el
consistori considera que no s’han
respectat les previsions esta-
blertes en el Pla Territorial Me-
tropolità i que no es disposa
dels informes preceptius de mo-
bilitat generada. 

Aquest fet podria ocasionar
que es considerés la nul·litat de
les actuacions que s’estan rea-
litzant, ja que recentment han
començat les obres de cons-
trucció del nou centre d’Amazon
a Barberà, que constarà de més
de 51.000 metres quadrats. 

La carretera B-140 es veuria afectada. Foto: Ajuntament

L’arribada d’Amazon a Barberà
podria col·lapsar l’accés al poble

Santa Perpètua

Societat | Noves subvencions per a les entitats locals
L’Ajuntament ha obert avui el termini per adherir-se a la campanya de subven-
cions per a entitats locals. Les associacions que estiguin interessades a formar

part d’aquesta convocatòria, poden presentar la sol·licitud abans del 3 de març.  

Seguretat | La Policia incorpora un vehicle elèctric
La Policia Local ha incorporat a la seva flota de vehicles un cotxe híbrid i
un d’elèctric. En concret, es tracta d'un Toyota Prius i d’un Nissan Leaf que
ja estan realitzant les tasques de patrulla habituals pels carrers del poble. 

MOBILITAT4La construcció de
l’estació de l’R8 al poble està una
mica més a prop. L’alcaldessa,
Isabel Garcia, va confirmar la
setmana passada que ja s’ha
superat el procés de selecció de
licitacions i aviat s’adjudicaran
les obres per fer realitat aquest
projecte.

Garcia va conèixer aquesta
nova informació durant la reu-
nió que va mantenir amb el co-
ordinador del Pla de Rodalies de
Catalunya, Pere Macias, i la di-
rectora de Renfe Catalunya, Mai-

te Castillos. Durant la trobada, es
va posar sobre la taula un altre
tema important en aquest àmbit,
com és el desdoblament de la lí-
nia R3. En aquest sentit, Garcia
va explicar que durant la reunió
es va reconèixer que el tram on
s’ubica l’estació de la Florida,
presenta “dificultats especials”. 

Per aquest motiu, el Pla de
Rodalies contemplarà la realit-
zació d’una anàlisi d’alternati-
ves més profundes, que comp-
tarà amb la participació dels
municipis afectats.

Un pas més per fer realitat la
nova estació de l’R8 al poble
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Montmeló

CULTURA4L’obra Celebraré mi
muerte, produïda per Jordi Évo-
le i Alberto San Juan, es va es-
trenar dissabte a la Sala Poliva-
lent de la Torreta per la porta
gran. L’espectacle, que va ex-
haurir les entrades, va fer refle-
xionar els assistents sobre la
vida i la mort de la mà del met-
ge Marcos Hourmann. 

En concret, la funció va re-
produir un judici que mai va aca-
bar, on Hourmann va presentar

l’al·legat de defensa que mai va
fer. D’aquesta manera, el metge
va explicar els motius que el
van portar a practicar una euta-
nàsia sent conscient que aquest
fet el podria portar a la presó
com a culpable d’un homicidi.
Durant la representació, el públic
es va convertir en el jurat d’un
cas que va remoure moltes cons-
ciències i va posar sobre la tau-
la temes tan delicats com la le-
galització de l’eutanàsia.

ECONOMIA4El Ple de Mont-
meló va aprovar dimecres un
pressupost municipal per aquest
any de més de 13 milions d’eu-
ros. Tot i que en general es man-
té una despesa similar a la del
2018, es registra un petit aug-
ment d’uns 100.000 euros res-
pecte a l’any anterior. 

Segons van manifestar fonts
municipals, les prioritats d’a-
quest nou pressupost són “la
despesa social, la promoció eco-
nòmica i la creació d’ocupació”,
En aquest sentit, es contempla
un augment de sou per als mem-
bres de la plantilla de l’Ajunta-
ment i la posada en marxa de
subvencions adreçades a em-
preses que contractin persones
usuàries de la Borsa de Treball
Local. 

També destaca la partida de-
dicada a la implantació del cens
de gossos mitjançant un banc
d’ADN que ajudarà a corregir les
actituds incíviques d’alguns pro-

pietaris. Respecte a les inver-
sions per millorar les infraes-
tructures del poble, la principal
actuació serà la segona fase de
remodelació de la carretera BV-
5003. La resta es dedicarà a al-
tres obres més modestes com la
remodelació dels parcs infantils
o de la zona d’autocaravanes.

D’altra banda, durant el Ple
municipal també es va aprovar
el pressupost que es destinarà

aquest any a la Residència Can
Dotras. En aquest cas, es comp-
tarà amb més de 800.000 euros
en comparació amb els 780.000
euros que es van destinar durant
l’any passat. 

L’aprovació dels dos pressu-
postos es va aconseguir gràcies
als vots favorables de l’equip de
govern del PSC i l’abstenció de
les dues formacions de l’oposició,
ICV-EUiA i ERC.

El pressupost es va aprovar dimecres durant el Ple. Foto: Ajuntament

Més de 13 milions d’euros 
de pressupost municipal

Èxit d’assistència a l’estrena
de  ‘Celebraré mi muerte’

IGUALTAT4Més d’un centenar
de veïns i veïnes van sortir al ca-
rrer divendres per mostrar el seu
rebuig contra la violència mas-
clista. Aquesta va ser la primera
d’una sèrie de concentracions
que es faran el dia 25 de cada
mes a la plaça de la República
per deixar clar que el masclisme
no té cabuda al poble.

La Taula per la Igualtat de
Montornès va prendre la decisió
fa unes setmanes d’engegar
aquesta iniciativa després de la
commoció que va causar al po-
ble l’agressió que va patir el pas-
sat 7 de gener una veïna per part
de la seva parella.

Durant la concentració de
divendres, es va poder veure a
l’alcalde, José A. Montornès, i al-
tres regidors i regidores de l’A-
juntament, així com veïns i veï-
nes que no van voler perdre l’o-
portunitat d’alçar la seva veu per
aconseguir l’erradicació de la
violència masclista. L’acte va
comptar amb representants de la
Taula per la Igualtat, que van lle-

gir un manifest on s’animava a
tots els assistents a continuar
ferms en aquesta lluita.

UN CAS AL POBLE
En aquest sentit, cal recordar
que el passat 7 de gener, la Po-
licia Local va detenir un home

per atacar amb un ganivet la seva
dona dins del domicili on vivien
junts a Montornès. El suposat
autor del delicte de violència
masclista va ingressar a presó i
la víctima va ser traslladada a
l’Hospital de la Vall d’Hebron
perquè va patir ferides greus.

La protesta es va fer divendres a la plaça de la República. Foto: Ajuntament

Montornès surt al carrer per
denunciar la violència masclista

Montornès

Societat | Últims dies per votar al procés participatiu
Dijous 7 de febrer és la data límit per votar les propostes que definiran la remo-
delació del parc del Sant Crist i de la plaça de la Constitució. Els vots es poden
fer de manera presencial a l’Ajuntament o a través de la pàgina web municipal.

Urbanisme | Millores al carrer de Palau d’Ametlla
L’Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana les obres de millora dels
passos de vianants del carrer de Palau d’Ametlla. Una de les actuacions més
destacades és l’adaptació de la zona a persones amb mobilitat reduïda.

SOCIETAT4L’Ajuntament va
presentar la setmana passada un
procés participatiu per reactivar
la parcel·la de l’antic camp de
futbol de Montornès Nord. L’ac-
te es va fer a l’Espai Cultural
Montbarri i va comptar amb la
participació d’una seixantena
de persones.

D’aquesta manera, es va de-
terminar que el veïnat tindrà un
paper actiu en la definició dels
nous usos d’aquest terreny que
ocupa uns 17.000 metres qua-
drats. En els pròxims mesos, es

faran tres tallers perquè el veïnat
pugui fer propostes i donar la
seva visió en aquest àmbit. A
més, se celebraran dues jornades
obertes que comptaran amb l’as-
sistència d’experts que valoraran
la viabilitat de les propostes.

Per tal d’arribar a tots els
veïns i veïnes, l’Ajuntament tin-
drà en compte els diferents
col·lectius que conviuen al poble
com la gent gran, els joves o els
infants. Es preveu que la pre-
sentació dels resultats finals es
faci durant el mes d’abril.

El veïnat decidirà el futur de la
parcel·la del camp de futbol
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Empresonat un veí de Lliçà
d’Amunt per tres robatoris

SUCCESSOS4Dimarts passat
els Mossos van anunciar que
ha ingressat a la presó un veí de
Lliçà d’Amunt de 49 anys que
hauria robat, amb violència, una
botiga i una benzinera a Grano-
llers i una farmàcia a Canovelles.
Els agents de la policia el van de-
tenir el dimecres de la setmana
passada i, tot i que no tenia an-
tecedents, el jutjat de guàrdia de
Granollers va decretar la seva en-
trada en un centre penitenciari.

El primer d’aquests tres ro-
batori va ser el 14 de gener,

quan va entrar en una botiga de
la capital de la comarca amb un
matxet, va amenaçar la treba-
lladora que hi havia i va marxar
amb uns 150 euros en efectiu.

Tres dies més tard va repetir
la seva manera de fer, tot i que
en aquesta ocasió va actuar a Ca-
novelles, on va aconseguir una
quantitat d’uns 250 euros.

El tercer i darrer robatori va
ser el dilluns de la setmana pas-
sada, de nou a Granollers, on de
nou va amenaçar la treballadora
de la benzinera amb el ganivet.

MOBILITAT4Ja es pot fer el
camí entre Lliçà d’Amunt i San-
ta Eulàlia a peu. Durant la tarda
de dijous passat, es va fer l’acte
d’inauguració de l’itinerari de
vianants que s’ha construït al
marge de la carretera BV-1435.

L’alcalde, Ignasi Simón, el
batlle de Santa Eulàlia, Francesc
Bonet, i el un dels responsables
d’Infraestructures Viàries i Mo-
bilitat de la Diputació, Jordi Fà-
brega, van ser els encarregats
d’institucionalitzar la posada en
marxa d’aquest camí, que per-
met anar caminant des de la vila
fins al barri del Rieral de Santa
Eulàlia de Ronçana. L’itinerari té
una llargada de més de 700 me-

tres i una amplada superior als
2,5 metres, i el cost aproximat de

la seva construcció ha estat de
446.500 euros, que ha finançat
gairebé totalment la Diputació.

Durant el parlament de les
autoritats, Bonet va donar les
gràcies a Fàbrega “per creure en
aquest projecte des del principi”
i va instar el representant de la
Diputació a abordar en el futur
la connexió fins a Bigues per tal

de connectar tot el tram de la
Vall del Tenes.

Tots els representants polítics
van destacar que el camí millo-
ra la seguretat dels vianants, ja
que fins ara aquest camí, si es
feia a peu, s’havia de fer per la
calçada. Després de l’acte, els al-
caldes i el diputat van recórrer l’i-
tinerari fins a Santa Eulàlia.

Un moment del passeig pel nou itinerari. Foto: Aj. de Lliçà d'Amunt

Inauguren el passeig que uneix
Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia

Lliçà de Vall | Canvi dels horaris municipals
A partir del dilluns que ve, les oficines municipals tindran un nou
horari. Serà de dos quarts de nou a dos quarts de tres de dilluns a
divendres i de quatre a set durant les tardes de dilluns i dimecres.

El camí millora la
seguretat, ja que fins
ara el trajecte s’havia
de fer per la calçada
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La Garriga | L’Ametlla

L’AMETLLA4Parc de Maria Lluï-
sa o parc 1 d’octubre? Continuï-
tat o canvi? Els veïns del poble ja
poden escollir si volen modificar
(o no) la denominació del parc
més gran de l’Ametlla i on, ac-
tualment, s’estan fent diferents
obres de millora.

El procés participatiu es va
posar en marxa dilluns passat, i
els veïns tindran temps per dir la
seva fins al divendres de la set-
mana que ve. Tothom que esti-

gui empadronat al poble i que
tingui més de 16 anys ja pot vo-
tar al portal web imaginala-
metlla.cat.

“Si els veïns decideixen fer
aquest canvi, el Parc de l’1 d’oc-
tubre serà un espai local per
homenatjar les persones que
van fer possible la celebració
del referèndum d’autodetermi-
nació de Catalunya de l’1-O”, va
dir dilluns passat la regidora de
Participació, Dolors Ferrer.

MEMÒRIA HISTÒRICA4“La me-
mòria exigeix justícia, veritat i re-
paració”. Aquestes van ser les pa-
raules que el president de la
Generalitat, Quim Torra, va pro-
nunciar diumenge passat a la
Garriga, en l’acte institucional de
commemoració del 80è aniver-
sari del bombardeig de la vila per
part de l’aviació franquista du-
rant la Guerra Civil espanyola
(tot i que la data exacta del bom-
bardeig va ser el 29 de gener de
1939, és a dir, dimarts passat es

van complir aquestes vuit dèca-
des) i que va acabar amb una
quinzena de veïns assassinats. 

El president també va fer

una petició demanant que “a
cada racó de Catalunya fem un
acte col·lectiu per rescabalar i re-
parar els familiars de les perso-
nes condemnades en consells de
guerra i els donem el seu certi-
ficat d'anul·lació”. Després del
seu parlament, Torra i l’alcal-
dessa Meritxell Budó van inau-
gurar una placa en record a les

15 víctimes mortals del bom-
bardeig i van visitar el refugi an-
tiaeri que es va construir durant
el 1938 perquè els veïns es pro-
tegissin dels atacs franquistes.

L’alcaldessa, el regidor de Pa-
trimoni, Albert Benzekry, l’his-
toriador Joan Garriga i la cantant
Marina Rossell també van parti-
cipar en l’acte.

L’alcaldessa i el president, en l’acte de diumenge passat. Foto: Ruben Moreno

Torra homenatja les víctimes 
del franquisme a la Garriga

Els veïns triaran si es canvia 
el nom del parc de Maria Lluïsa

HOMENATGE4Dijous de la set-
mana passada es van complir 80
anys d’un dels dies més tristos de
la història del poble. El 24 de ge-
ner de 1939, les bombes de l’a-
viació franquista van caure a
les Franqueses, matant tres veïns
i destrossant bona part de la
zona pròxima a l’actual estació
de Corró d’Avall. 

Per això, el mateix dia 26 es
va celebrar l’acte institucional de
record, que va començar amb la
col·locació d’una placa a la zona
on van caure les bombes. L’his-
toriador Joan Garriga, va parlar
d’aquesta tràgica jornada i, tot
seguit, es va fer l’acte d’inaugu-

ració del monòlit que fa un ho-
menatge a les víctimes de la

Guerra Civil, de l’exili i de la re-
pressió franquista. L’escultura la
formen tres peces: una figura
que empeny el feixisme, tres es-
clats que fan referència a les
tres víctimes i una altra peça on
es pot llegir Feixisme mai més.

L’alcalde, Francesc Colomé,
va dir que ara és més important
que mai que “les institucions
vetllin per la llibertat i la demo-
cràcia”, i va assegurar que se-

guirà treballant per reconstruir
la memòria històrica del poble.

Colomé va proposar Josep
Mayoral, alcalde de Granollers i
vicepresident d’Alcaldes per la
Pau, i a l’alcaldessa de la Garriga
i vicepresidenta de la Diputació,
Meritxell Budó, que els ajunta-
ments treballin plegats per dis-
senyar una ruta conjunta perquè
es pugui conèixer la història de
tots els espais bombardejats.

La vila va ser bombardejada el 24 de gener del 39. Foto: Aj. de les Franqueses

Les Franqueses recorda el 
80è aniversari del bombardeig

Canovelles | Les Franqueses

La Garriga | Gertrudis publicarà el vuitè disc a la tardor
Ja està confirmat. Gertrudis, una de les bandes de rumba catalana del moment, ha
anunciat que durant la tardor d’aquest any publicarà el seu vuitè treball d’estudi.

El grup també preveu fer una gira, Gertrudis Team, per presentar aquest nou disc.

Canovelles | Arreglen les entrades al poble
Des de fa uns dies estan en marxa diferents obres amb les quals
l’Ajuntament vol arreglar les entrades a la vila. Està previst que
es modifiquin tres rotondes de cruïlles de la carretera C-352.

LES FRANQUESES4La compan-
yia GWR Safety Systems farà el
salt als Estats Units. David Ar-
naus, representant de l’empresa
a país nord-americà, ha explicat
al portal Exterior.catque obriran
una planta a Saint Louis, una de
les ciutats principals de l’estat de
Missouri. “És un lloc perfecte
perquè, a més de ser al centre del
país, és una ciutat molt lligada al
sector de la indústria de l’auto-
moció”, ha assegurat. GWR es de-
dica al disseny i la fabricació de
cinturons de seguretat.

Segons Exterior.cat, la futu-
ra planta es construirà en uns te-
rrenys de 2.000 metres quadrats
a tocar d’una universitat espe-
cialitzada en automoció. 

CAMÍ DEL 40È ANIVERSARI
L’empresa va néixer el 1982, de
la mà de Lluís Capella, i la seva
seu central és al polígon Ramas-
sà. El projecte d’expansió cap
als Estats Units es va posar en
marxa fa dos anys. Arnaus con-
sidera que és “un mercat enorme,
estable i creixent”.

L’empresa GWR obrirà 
una planta als Estats Units

Torra va assegurar que
“la memòria exigeix
justícia, veritat i
reparació” durant l’acte

Al monòlit que 
recorda les víctimes es
pot llegir la inscripció
‘Feixisme mai més’
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Comarca

VILALBA4Un tot terreny des-
controlat va atropellar dues tre-
balladores d’una residència d’a-
vis de Vilalba Sasserra mentre
eren a l’interior del recinte. 

El succés va passar durant la
tarda de divendres passat, quan
el vehicle va trencar la tanca de
l’edifici i va impactar les dues do-
nes. Després d’això, van ser
traslladades a l’hospital de Sant
Celoni, on van ser ateses i pos-
teriorment donades d’alta.

Dues ferides en
un atropellament
en una residència

BIGUES I RIELLS4Èxit d’assis-
tència. Així es podria resumir la
setena edició de la Fira de l’Oli i
la cinquena edició del Mercat del
Pa Artesà, que es van celebrar
dissabte passat a Bigues i Riells.
Es calcula que unes 5.000 per-
sones van gaudir d’aquestes dues
celebracions.

Els assistents van poder pas-
sejar i comprar directament els
productes a les paradetes que es
van instal·lar al poble.

La setena Fira de
l’Oli reuneix més
de 5.000 persones

LA ROCA4Durant la setmana
passada, l’Ajuntament de la Roca
va retirar un total de 18 nius de
cotorra argentina que hi havia
localitzats a Can Tàpies. Ara, se-
gons informen des del consisto-
ri, només en queden tres de pe-
tites dimensions, que no supo-
sen cap risc.

El més gran de tots, que es-
tava a la Torreta, pesava apro-
ximadament 70 quilos.

Retiren 18 nius de
cotorra argentina
de Can Tàpies

CALDES4Dimecres de la set-
mana passada es va celebrar la
primera trobada de la Taula de
Comerç de Caldes, que es va ce-
lebrar a Les Cases dels Mestres.

De moment, una quinzena de
comerciants integren l’entitat,
que ha nascut amb la voluntat de
proposar, compartir i consen-
suar amb l’Ajuntament tota
mena d’accions que serveixin
per fomentar el seu sector i la
seva activitat.

Una quinzena de
botiguers a la
Taula de Comerç

SANT CELONI4La gran propos-
ta cultural familiar del cap de set-
mana és Ballar és cosa de llibres,
un espectacle per a tots els pú-
blics que La Diurna representa-
rà demà passat a les 12 del mig-
dia a l’Ateneu. El preu de l’en-
trada és de cinc euros.

Aquest espectacle escènic i
participatiu proposa l'exercici
de ballar amb llibres i observar
la dansa que es crea quan es ba-
lla amb llibres.

La Diurna
presenta ‘Ballar és
cosa de llibres’

VALLGORGUINA4Ahir al matí,
l’Ajuntament de Vallgorguina
va publicar un document mit-
jançant el qual demana als veïns
que tinguin mascotes que les
han de portar lligades i que han
d’actuar de forma cívica.

El text informa de quines
conductes cal evitar (deixar ex-
crements al terra, entre altres) i
de les multes que poden rebre si
no ho fan.

Una campanya
per combatre
l’incivisme

SEGURETAT4Divendres passat,
la Unió General de Treballa-
dors (UGT) va publicar les dades
de sinistralitat laboral de l’any
passat a la comarca. Les xifres
del 2018 indiquen un creixe-
ment del 9,8% respecte dels re-
sultats de l’any anterior.

En total, en el conjunt de la
comarca, es van detectar un to-
tal de 4.779 accidents; desglos-
sant aquesta xifra, una immen-
sa majoria d’aquests, 4.750 (el
que suposa un 99,39%) van ser

lleus, 21 van acabar amb el tre-
ballador amb ferides greus, men-
tre que els vuit restants van cau-
sar la mort de la persona.

Si ampliem el focus, els re-
sultats de la comarca són un
2,13% dels accidents laborals

que els treballadors van patir al
país durant l’any passat.

CALEN CANVIS I MILLORES
D’aquesta manera, la UGT con-
sidera que aquestes dades de-
mostren “el deteriorament de les
condicions de treball i l’aug-
ment de la precarietat com a con-
seqüència de les reformes labo-
rals” i denuncia “la precarietat i
la inseguretat a la feina”, que
creuen que s’ha convertit en
“una característica central del

mercat laboral, amb una gran re-
percussió sobre la salut física i
mental dels treballadors”.

En aquest sentit, el sindicat
reclama la derogació de les re-
formes laborals vigents, l’ela-
boració d’un pla de xoc contra la
sinistralitat laboral en el qual “ju-
gui un pes important diàleg so-
cial”, la creació de jutjats espe-
cialitzats en sinistralitat laboral
i la concreció d’un pla global de
lluita contra les malalties pro-
fessionals, entre altres.

El sindicat ha tornat a alertar sobre la precarització de la feina. Foto: UGT

El 2018 es va tancar amb un
augment d’accidents laborals

Operatiu antidroga 
a les Franqueses i Granollers

SALUT PÚBLICA4Durant la nit
del dijous de la setmana passa-
da, els Mossos d’Esquadra i les
Policies Locals de Granollers i les
Franqueses van coordinar un
operatiu conjunt contra el petit
tràfic de droga al carrer Girona,
a la zona fronterera entre els
dos municipis. 

Els veïns de la zona s’havien
queixat de diferents molèsties i
sorolls, i els agents van actuar en
un total de quatre negocis, que en

primera instància havia gestionat
la policia de barri.

En total, els policies van iden-
tificar una cinquantena de per-
sones i van decomisar petites
quantitats de marihuana i d’al-
tres drogues. 

L’única detenció va ser la
d’un jove, veí de Sant Celoni, que
tenia una ordre judicial de de-
tenció que n0 s’havia aplicat, i es
van obrir expedients als quatre
locals on es va intervenir.

Mobilitat | Bon balanç inicial del bus per anar al Montseny
Gairebé 4.600 persones van fer servir, durant l’any passat, les noves línies d’autobús que
es van posar en marxa durant el passat mes d’octubre. La Diputació valora positivament

l’entrada en funcionament del servei, que té una mitjana diària de 157 passatgers.

9,8%
és el percentatge
d’augment d’aquestes
incidències. En total, 
van haver-n’hi 4.779
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S’ha acabat l’espera: el Balon-
mano Granollers torna a la lliga.
Després de l’aturada de la com-
petició per la disputa del Mun-
dial, els d’Antonio Rama afron-
taran, demà el primer partit de la
segona volta, amb un desplaça-
ment a Castella-La Manxa, per
jugar a la pista del BM Guadala-
jara, el novè classificat. 

Aquest, però, no serà l’únic
repte dels pròxims dies per al
conjunt blanc, ja que dimecres
que ve afrontarà el primer partit
de l’any (i de la setmana) al Pa-
lau d’Esports, amb una jornada
de lliga avançada contra el BM
Logroño La Rioja. I és que la set-
mana que ve és una de les que
està marcades en vermell al ca-
lendari dels jugadors, el cos tèc-
nic i l’afició: serà quan comenci

la fase de grups de la Copa EHF,
amb el primer partit diumenge a
dos quarts de vuit del vespre
contra un dels clàssics del conti-
nent, el Kiel alemany.

TAULES AL PALAU D’ESPORTS
En canvi, el sènior femení va ju-
gar (i va empatar), abans-d’ahir,
un dels partits més atractius de
la segona volta contra un dels
grans de la lliga, el Rocasa Gran
Canaria (26-26). Les de Robert

Cuesta van tenir la victòria a to-
car en un partit que va estar
molt equilibrat durant els 60
minuts, però el premi final va ser
d’un punt. 

L’equip tindrà ara gairebé
una setmana per preparar el
pròxim enfrontament, la torna-
da de la segona fase de la Copa de
la Reina, en la qual l’equip de-
fensarà, el dissabte de la setma-
na que ve, el 17-30 que va acon-
seguir a la pista del Porriño.

La competició es posa en marxa després del Mundial. Foto: BMG

Torna l’ASOBAL: el BMG 
visita la pista del Guadalajara
» Els d’Antonio Rama jugaran també una jornada dimecres que ve
» El sènior femení empata contra el Gran Canaria en un partidàs

Presenten el 8è Internacional
de Tennis de les Franqueses

LES FRANQUESES4Dimarts pas-
sat es va celebrar l’acte de pre-
sentació d’un dels campionats de
tennis més importants dels que
se celebren a la comarca i al
país. És el torneig Internacional
Femení Les Franqueses, que se
celebrarà per vuitena vegada en-
tre el 29 d’abril i el 5 de maig al
Club Tennis els Gorchs, i que reu-
nirà una cinquantena de juga-
dores que ocupen posicions en-
tre el número 100 i 300 del ràn-
quing mundial.

La competició, que té un pre-
mi de 60.000 dòlars, es disputa

sobre pista ràpida, tindrà una pri-
mera ronda en la qual 24 juga-
dores s’enfrontaran per aconse-
guir una de les quatre places del
quadre principal, en el qual es-
peraran una trentena de juga-
dores més consolidades. Paral·le-
lament, es disputarà la competi-
ció de dobles, on està previst que
participin 16 equips.

El president del club, Jaume
Marquès, i dues de les jugadores
que seran a la cita, Alejandra Fe-
rrer i Cristina Mayorova, va des-
tacar seva la importància per
impulsar el tennis femení.

La 5a Festa de l’Esport 
de Montmeló, aquesta nit

MONTMELÓ4Aquest nit se ce-
lebra la gran cita de l’esport del
poble. La Sala Polivalent serà
l’escenari, per cinquena ocasió, de
la Festa de l’Esport, la gala que
servirà per premiar els resultats
individuals i col·lectius d’espor-
tistes i clubs montmelonins.

A banda de l’habitual elecció
dels millors esportistes, es farà el
reconeixement als valors espor-
tius. El premi té la particularitat
que es podrà concedir no només
a esportistes, sinó també a mem-
bres del cos tècnic, de juntes di-
rectives o a particulars que hagin

destacat pel seu esperit esportiu
de solidaritat, joc net o dedicació.

La novetat més destacada
d’aquesta edició ha estat el pro-
cés de votació. Hi han participat
persones vinculades al món de
l’esport però que no formen part
de cap entitat esportiva del poble
i entitats del municipi que no han
presentat cap candidatura.

Hi haurà cinc categories: mi-
llor esportista major d’edat, mi-
llor esportista d’entre 12-17 anys,
millor equip major d'edat, millor
equip menor d’edat i un premi es-
pecial als valors esportius.

El CB Mollet encadena el
quart triomf contra el Masnou

Una nova victòria al
sarró obtinguda al
Plana Lledó. El CB

Mollet no va fallar dissabte pas-
sat contra el cuer, el Vive El
Masnou (79-68). És la quarta vic-
tòria consecutiva que obtenen els
de Josep Maria Marsà, que con-
tinuen amb la seva persecució so-
bre el líder, el Pardinyes, que
també va guanyar el Sant Josep.

En una nova demostració de
bàsquet col·lectiu, cinc jugadors

del CBM van superar els 10 punts
(Lluís Jacas, Santi Serratacó,
Bernat Álvarez, Ángel Soto i An-
toni Figuerola). El nord-americà
Keith Wilson, amb 19 punts, va
ser el màxim anotador del matx.

La lliga s’atura aquest cap de
setmana per la disputa de la Fi-
nal a Quatre de la Lliga Catalana
EBA a Igualada. El pròxim par-
tit dels molletans serà el dissab-
te de la setmana que ve, a Sant
Adrià, contra l’UBSA.

L’Ametlla | Castillo, de l’AE l’Ametlla, marca set gols en un partit
Àlex Castillo, atacant de l’AE l’Ametlla, va ser un dels grans protagonistes futbolístics del cap de
setmana passat. I és que l’11’ va marcar set dels 10 gols que el seu equip va marcar contra el filial

de la FE Montgat. L’equip groc és segon al grup 5 de Quarta Catalana, per darrere del Martorelles.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Tornar a guanyar i no
perdre pistonada res-
pecte dels equips de la
zona alta de la classifi-

cació. Aquest és el doble objectiu
que s’ha marcat l’EC Granollers
per al primer partit del mes, el
que disputarà demà passat a par-
tir de les 12 del migdia contra el
Santfeliuenc al Municipal.

Jose Solivelles i Miguel Eze-
quiel compliran el segon partit de
sanció, i seran les principals bai-
xes del conjunt blanc en el partit
contra els del Baix Llobregat, un
dels equips que no ha de descui-
dar-se si no vol veure’s immers en
la lluita pel descens. Els blanc-i-
blaus van guanyar tres partits
seguits entre les jornades 20 i 22,
però en els darrers dos enfronta-
ments només han sumat un punt.

DERROTA AMARGA
Els granollerins van perdre el pri-
mer partit de l’any (i el primer
des de principis de desembre)

diumenge passat a la Feixa Llar-
ga contra l’Hospi (1-0) en un dia
en el qual l’equip va merèixer,
com a mínim, puntuar, però va
pagar cara la falta de punteria.

La lesió de Pau Darbra al
minut 36 va ser la primera mala
notícia d’un matí que s’acabaria
de tòrcer poc abans del descans,
quan l’exespanyolista Cristian
Alfonso va marcar l’únic gol del
matx. Abans d’aquesta diana,
l’ECG havia tingut una doble
ocasió claríssima en les botes

d’Albert Ruiz. Els granollerins
van buscar també l’empat al se-
gon temps, però l’Hospi va saber
tancar-se quan tocava.

CASTILLO, RATIFICAT
Institucionalment, la darrera
gran notícia ha estat la ratificació
de Juan Castillo com a presi-
dent del club, càrrec que havia as-
sumit el desembre, després de la
dimissió de Xavier Abolafio. Àn-
gel Aguirre i Àngel Aguirre seran
els seus vicepresidents.

L’EC Granollers vol recuperar el
somriure contra el Santfeliuenc

El primer lloc, en joc al Turó:
Concòrdia - Xaloc Alacant

Un dels millors par-
tits de futbol sala fe-
mení que es poden
veure a la comarca es

jugarà demà a la tarda a la Lla-
gosta. El CD la Concòrdia, que va
deixar escapar la primera posició
després d’empatar a la pista de
l’Intersala Promesas, tindrà l’o-
portunitat de recuperar-la a par-
tir de dos quarts de sis de la tar-
da, quan rebrà la visita del Xaloc
Alacant al CEM El Turó. Ara
mateix, el conjunt alacantí suma
dos punts més que les de Dani
Mosteiro, però una victòria de les
blavetes davant l’afició serviria
per tornar a capgirar la classifi-
cació i que l’equip donés un nou
cop d’efecte a la lliga.

Les llagostenques van perdre
per la mínima (3-2) en el partit
de la primera volta, de manera
que també seria important acon-
seguir una victòria per recuperar
el goal average, pensant ja en la
lluita pel títol de lliga.

SEGON EMPAT SEGUIT
El conjunt blau afronta la visita
del Xaloc en el pitjor moment
(estadísticament) del curs. Les de
Mosteiro van empatar el segon
partit consecutiu a domicili, dis-
sabte passat a la pista de l’Inter-
sala de Saragossa (2-2). Les lla-
gostenques van marxar al des-
cans guanyant per 1-2 (amb dos
gols de Marta Villagrasa), però no
va poder mantenir el resultat.

Gran representació vallesana
a l’AllStar de Copa Catalunya

BÀSQUET4Gonzalo Baltà, Pau
Ruzafa, Ramon Espuña i Romà
Cutrina. Els tres jugadors i l’en-
trenador del CB Lliçà d’Amunt
van ser els representants del
bàsquet de la comarca en l’AllS-
tarde Copa Catalunya que la Fe-
deració Catalana de Bàsquet va
celebrar dissabte passat al Nou
Congost de Manresa.

Els quatre, representants dels
equips de la comarca del grup 1
de la màxima categoria del bàs-
quet de Catalunya, van perdre
aquest partit de les estrelles con-
tra el combinat del grup 2, per un
ajustat 91-94. Ruzafa, del filial del
CB Mollet, va ser l’únic dels tres
jugadors que va sortir en el cinc

inicial, i va jugar més de 18 mi-
nuts, anotant sis punts i repartint
dues assistències.

Espuña, del CB Lliçà d’A-
munt, va capitanejar l’equip i va
aconseguir set punts i nou rebots
en poc més de 17 minuts, sent el
millor jugador del seu equip.

Per últim, Baltà no va arribar
als 15 minuts sobre la pista, però
va ser un dels més actius de cara
a cistella. El base del CB Grano-
llers va intentar 11 llançaments,
tot i que no va destacar pel seu
encert, i només va aconseguir
anotar-ne tres. A banda d’a-
quests sis punts, Baltà va captu-
rar cinc rebots i també va repar-
tir dues assistències.

» Els blancs van perdre per la mínima en la seva visita a l’Hospi
» Els socis ratifiquen Juan Castillo com a president de l’entitat

El CH Caldes vol trencar 
la seva mala ratxa a Alcoi

Després d’aconseguir
només un empat en els
darrers quatre partits,
el CH Caldes vol posar

punt final a la seva mala ratxa en
aquesta setmana frenètica. Els
d’Eduard Candami van donar la
cara però van perdre dimarts
passat contra el Barça a la Torre
Roja (0-4) i voldran recuperar
sensacions en la seva visita de
demà a un quart de nou de la nit
a la pista del PAS Alcoy.

El conjunt de la província
d’Alacant és el cuer de la lliga,
amb només tres victòries i dos

empats en aquestes primeres 17
jornades, de manera que, sobre
el paper, el partit es presenta
com l’oportunitat perfecta perquè
els calderins es retrobin amb un
triomf que es resisteix des de la
penúltima jornada de l’any 2018.

Malgrat el mal moment dels
alcoians, però, el Caldes haurà de
recuperar la punteria, ja que en
aquestes quatre jornades que
porta sense guanyar, només ha
marcat tres gols. A més, tant en
el partit contra el Barça com en el
desplaçament a Riazor, l’equip es
va quedar sense veure porteria.
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El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de fe-
brer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum. 

Música Pelis i sèries

Fans del sol
Oques Grasses

B E Y O N C ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una estrella del pop internacional
Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

Famosos

Visitar Barcelona per gravar un anunci 
L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

Els fans lamenten no haver-la vist  
Els seus guardaespatlles la van escortar en tot moment 

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

Aquest musical atípic reivindica la nor-
malitat de l’anormalitat, que per a l’au-
tor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de represen-
tar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, di-
vertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.

Al Tantarantana de Barcelona.

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i en-
voltant, entorn dels ressorts del desig.

El animal más triste
Juan Vico

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris en-
tre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i 

foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Bar-
celona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Brid-

ges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una
mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules  amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm
en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fo-
tos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un

cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fo-
togràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.    

Ningú la va veure però queda confirmat que Be-
yoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.
Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la

van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va
aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant

Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons
va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar pae-
lla i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restau-

rant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant
de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una

suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciu-
tat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150

metres quadrats i es divideix en dos pisos.

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia
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AVUI 1 DE FEBRER
21:00 Els Pets tornen als escenaris amb un con-

cert exclusiu que promet ser molt especial,
per presentar el seu darrer disc, Som. / Tea-
tre Auditori.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
17:00 Edu Mateo, Alberto de Momento, Sergio

Sarrión, Mayte Ibarra, Raúl Alcaraz o Gabby
Garceso seran els protagonistes de la terce-
ra Gala Solidària de monòlegs. / Teatre Mu-
nicipal Can Gomà.

DILLUNS 4 DE FEBRER
18:00 El proveïment d’aliments a Mollet entre 1936

i 1950 serà el nom de la conferència del Cen-
tre d'Estudis Molletans. Anirà a càrrec de l’ar-
queòloga i estudiant d’història, geografia i art
Aina Muñoz. / Ateneu Gran.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
SANTA PERPÈTUA La vila es prepara per cele-

brar la festivitat dels Tres Tombs, que sempre
comença amb la benedicció de les coques,
mentre que a partir de les 11 arrencarà la cer-
cavila (Matí). / Diferents carrers de la vila.

DIMARTS 5 DE FEBRER
PARETS Ximena Musalem s’encarregarà, cada

dimarts del mes, de les sessions del taller de
cosmètica natural. La primera ensenyarà els
alumnes a preparar olis i ambientadors (Tar-
da). / Casal de joves Cal Jardiner.

AVUI 1 DE FEBRER
LES FRANQUESES En el marc de les activitats

del cicle anomenat Febrer Científic, que co-
mença avui, es farà la jornada anomenada Ta-
ller d'experiments per a joves (18:00). / Cen-
tre Cultural de Bellavista.

DIMECRES 6 DE FEBRER
LA LLAGOSTA Puri Ortega torna a la ciutat per

presentar una nova edició de l’Hora del con-
te, amb noves històries per als més menuts
(18:00). / Biblioteca Municipal.

DEMÀ 2 DE FEBRER
LA LLAGOSTA Partit de futbol sala corresponent

a la dissetena jornada de la Segona Divisió en-
tre el CD la Concòrdia i el Xaloc Alacant
(17:30). / CEM El Turó.

L’AMETLLA Demà a la tarda es pre-
sentarà el documental Franquisme i
transició a l’Ametlla del Vallès. / Sala Mu-
nicipal de Teatre.

Es presenta ‘Franquisme i 
transició a l’Ametlla del Vallès’

Demà 2 de febrer a les 19:00

Durante la tormenta, una de les pel·lí-
cules espanyoles que va tenir més
èxit durant l’any passat, és la prota-
gonista de la primera sessió de cine-
ma familiar. / Sala Fiveller.

‘Durante la tormenta’, en la
pròxima sessió de cine familiar

Demà 2 de febrer a les 18:00

Pere Arquillué, Ramon Madaula, Llu-
ís Marco i Rosa Renom arriben a Gra-
nollers per presentar l’obra El preu, un
dels èxits teatrals de la temporada. /
Teatre Auditori.

‘El preu’: Arquillué, Renom,
Madaula i Marco a l’Auditori

Demà 2 de febrer a les 21:00

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
dissetena jornada de l’ASOBAL entre
el BM Granollers i el Logroño La Rio-
ja. / Palau d’Esports.

L’ASOBAL torna al Palau: el
BM Granollers rep el Logroño
Dimecres 6 de febrer a les 19:30

agenda@comunicacio21.com

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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