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Estudi pioner sobre obesitat
en nens: la majoria dels seus
pares tenen excés de pes

Gabriel Rufián presentarà
demà al poble el candidat
d’ERC, Jordi Seguer
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L’Hospital de Mollet va tractar
460 casos de càncer el 2018
El Dia Mundial Contra el Càncer torna a conscienciar sobre una malaltia que no para d’augmentar pàg 12

Apugen el to
La PAH ocupa l’Ajuntament de Granollers

SANTA PERPÈTUA pàg 20

Foto: Twitter (@CUPGranollers)

La primera reunió amb
Medasil no convenç
els veïns de Can Filuà
MONTMELÓ pàg 22

ERO a Pimkie que afecta
les oficines vallesanes
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Estrena de nivell a l’EHF:
Granollers contra Kiel
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L’estudi va analitzar nens i nenes d’entre 6 i 14 anys amb diagnòstic d’obesitat. Foto: Arxiu

Un problema de pes
» Més del 75% dels pares i mares amb infants obesos tenen problemes d’excés de pes
» Les dades s’extreuen d’un estudi que ha fet l’equip de pediatria del CAP de la Llagosta
Sònia Garcia
LA LLAGOSTA
L’obesitat infantil és una malaltia a l’alça a nivell mundial. Amb
l’objectiu d’analitzar aquest problema més a fons, un equip del
CAP de la Llagosta va fer un estudi per determinar les causes
d’aquesta tendència i va demostrar que els hàbits alimentaris i
l’estil de vida dels pares i mares
hi juguen un paper decisiu.
Gemma Baulies, pediatra del
CAP de la Llagosta i investigadora principal d’aquest estudi,
explica a Línia Vallès que més
d’un 75% dels pares i mares
amb infants obesos tenen excés
de pes. “Aquest fet evidencia
que la influència de la família és
molt important a l’hora de des-

envolupar un problema d’obesitat”, concreta.
En aquest sentit, Baulies creu
que aquest factor és fins i tot més
determinant que la genètica, ja
que, per exemple, “si la mare i el
pare són sedentaris, difícilment
el nen o la nena farà exercici de
manera regular”.
L’ORIGEN DE L’ESTUDI
La pediatra comenta que la idea
d’engegar aquest estudi, amb
l’ajuda del seu equip, va sorgir
després de veure com s’incrementaven cada vegada més els
casos d’infants obesos al CAP de
la Llagosta. “Malauradament és
un augment que s’està patint a
tot arreu. L’OMS diu que serà la
plaga del futur”, especifica.
D’aquesta manera va començar l’anàlisi d’alguns pacients del CAP de la Llagosta

d’entre 6 i 14 anys amb diagnòstic d’obesitat. Les mostres es
van recollir durant uns mesos i
es van coordinar amb les dades
dels pares i mares dels infants.
Tot i que Baulies assegura
que s’esperaven el resultat que va
sorgir de l’estudi, volien comptar amb xifres objectives que
donessin veu a aquesta problemàtica. “Aquesta va ser una anàlisi preliminar amb poques mostres però la nostra idea és fer-ho
més gran pròximament”, avança la pediatra.
Com a dades complementàries, cal recordar que segons
l’Enquesta de Salut de Catalunya, durant el 2017 es va detectar
que el 36% dels infants catalans
d’entre 6 i 12 anys patien problemes d’excés de pes, amb una
especial incidència en els nens
respecte de les nenes.

Mesures bàsiques per lluitar
contra l’obesitat infantil

CONSELLS4Quan es parla
de la influència dels hàbits alimentaris i de l’estil de vida
dels pares i mares en el desenvolupament d’un problema d’obesitat en els infants hi
ha diferents factors que podrien ser claus per acabar
amb aquesta tendència.
Segons la pediatra del CAP
de la Llagosta, Gemma Baulies, per la seva consulta passen de manera periòdica nens
i nenes que abusen d’aliments
poc saludables. “Hi ha molta
tendència a menjar massa hidrats de carboni i aliments
processats. Ens hem de cons-

cienciar que una dieta basada
en aquest tipus de productes
pot ser molt perjudicial per a
la salut dels més petits de la
casa”, explica Baulies.
En aquest sentit, la pediatra posa el focus en el paper dels pares i mares en
aquesta tasca, ja que “un nen
o nena no pot triar el tipus de
dieta que vol seguir”.
D’altra banda, Baulies comenta la importància de portar un estil de vida saludable
que inclogui altres aspectes
més enllà de l’alimentació,
com per exemple fer exercici
de manera habitual.
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Els semàfors

La lupa

Unitat
per @Modernetdemerda

CAP de la Llagosta

L’equip de pediatria del CAP de la Llagosta ha fet un estudi que demostra la
importància que tenen els hàbits alimentaris i l’estil de vida familiars en el
desenvolupament de l’obesitat infantil,
una malaltia a l’alça en els últims anys.
pàgina 3

Ai, la unitat. La unitat és una arma de do- te que, aplicat amb sentit -l'1 d'Octubre més que això. Cap pla concret, cap moble tall. Tant pot ser la pedra angular del en vam tenir una mostra evident-, és efec- tiu evident ni estratègia visible per justiprocés com la pedra filosofal del proces- tiu i poderosíssim. Aquell dia vam viure ficar un camí sense preguntes. Només
sisme. Aquests dies la idea torna a ser ser- la unitat en el seu vessant més pur. Uni- cartó pedra -a Catalunya la indústria del
vida a cada àpat i, pel que sembla, la tin- tat amb majúscules perquè hi havia un pla cartó pedra és imperial- i molta ànsia de
drem monopolitzant el menú polític les amb majúscules on aplicar-la. Un pla que quedar-se amb el trumfo, el diamant posetmanes vinents, perquè és un plat que hauria estat impossible de fer possible - lític, la paraula que serveix per acorralar-aparentment- sempre acaba generant valgui la redundància- sense ella.
ho tot i tothom. El comodí perfecte en
beneficis a la casa.
Es pot detectar amb una certa facili- èpoques de sequera argumental. La lluAra qui l'exigeix a cop de titular és la tat, doncs, que el context de l'1-O no té res minosa sortida d'emergència. La unitat.
Crida. Unitat, criden. Unitat
Unitat, cridaven. Unitat
per fer què. Unitat. Però el pla
per avançar cap a on. Ja hi
El comodí perfecte en èpoques de
quin és. El pla és la unitat.
tornem. Unitat per avançar
Però unitat per anar cap a on.
cap a on. Tu no ets indesequera argumental. La lluminosa
Cap a la unitat. No us entenc.
pendentista. Cap a on. Tirar
No ens entens perquè no
endavant. Tirar endavant
sortida d’emergència. La unitat
vols la unitat. Vull la unitat
com. Fas pinta d'autonoperò sabent quina n'és la fimista. Tirar endavant com.
nalitat. La finalitat és la independència. a veure amb el que vam veure l'altre dia Tu el que vols és continuar així i fer ganAixò ja ho sé, però què hem de fer per al Congrés Constituent de la Crida Na- xet a les portes de les presons. Tirar enaconseguir-la. Anar junts. Però anar cional. Al Congrés hi vam veure procla- davant com. Tu vius molt bé llepant-te
junts on. A la independència. Però fent mes solemnes a favor de la unitat. Hi vam les ferides. Tirar endavant com. No et faquè. Fent pinya, unitat. Unitat aplicada veure centenars de cartellets alçats amb cis dir independentista. Tirar endacom. Unitat. Que es tradueix en què. Uni- la paraula unitat. Hi vam veure una li- vant com. Vols continuar gestionant les
tat. Però. Unitat.
túrgia ben estudiada al voltant del man- molles, eh. Com. Quina vergonya. Com.
I així és com es desvirtua un concep- tra de la unitat. Però no vam veure-hi res Ganxet. Com. Unitat.

Pimkie

L’empresa de moda Pimkie ha presentat
aquesta setmana un ERO que suposarà
l’acomiadament de 89 treballadors i treballadores. Aquesta mesura afectarà un
total d’11 empleats de les oficines que la
multinacional francesa té a Montmeló.
pàgina 22

‘Purito’ Rodríguez

El de Parets es resisteix a deixar definitivament la bicicleta. Aquesta setmana,
el Purito ha anunciat que enguany disputarà la Titan Desert, una de les proves
de bicicleta tot terreny més prestigioses
del món. Serà a finals d’abril, al Marroc.
pàgina 28

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@joseprull

El fred és un dels nostres pitjors enemics. A
Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen directament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

@gabrielrufian
Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó
a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valencia, se alinea con Salvini en política migratoria y con Trump en política internacional. Esa es la noticia.
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@joethebrew
La lógica del Tribunal
Supremo:
-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es importante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores internacionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente físicamente.

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel,
Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica:
Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca,
Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran
i Esteban Freri (Controller) Distribució: Wiliam
Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@eduardvoltas
Us poseu molt contents quan veieu com
es desplomen les vendes d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial sobiranista.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Coordinador de Distribució: Daniel Manuel
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

8 de febrer del 2019

líniavallès.cat

|6

líniavallès.cat

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

8 de febrer del 2019

Les claus
Les millors

perles

l Mobile retransmetrà la primera operació en streaming de
l’Hospital Clínic gràcies a la tecnologia 5G. La intervenció tindrà
lloc el 27 de febrer i és el primer pas per fer cirurgies remotes.
Un expert aconsellarà, des de la Fira de Barcelona, l’altra part de l’equip, que estarà operant un pacient al quiròfan de l’hospital.

E

'Acadèmia de Hollywood i la cadena de televisió ABC han
confirmat que la 91a edició dels Oscars no tindrà mestre de
cerimònies, una circumstància que no es donava des de fa
30 anys. Tot plegat després que el còmic negre Kevin Hart, un dels
més populars del país, renunciés a presentar la gala al desembre.

L

l multimilionari nord-americà Warren Buffet vol comprar a través de l'empresa d'inversions Berkshire Hathaway l'emblemàtica Torre Agbar de Barcelona per un valor de 150 milions d'euros. Ara bé, l'empresa propietària de la Torre Agbar, ara Torre Glòries,
la socimi Merlin Properties, assegura que no està en venda.

E

a Manada continuarà en llibertat després que s'hagi tornat a
rebutjar el recurs de l'acusació. És la segona vegada que l'Audiència de Navarra desestima les peticions que demanen la
presó provisional dels cinc membres, condemnats a 9 anys de
presó per abusos sexuals.

L

os pingüins mascles d’un aquari de Sydney van fer un niu,
van covar un ou abandonat per una parella hetero i van demostrar ser els millors pares de tota la colònia: la seva cria va
ser l’única que va néixer i la seva relació es va convertir en tot un
símbol per al país. Ja són els pingüins gais d’Austràlia.

D

El + llegit

líniavallès.cat

1

Més víctimes: creixen un 29%
els morts a les carreteres vallesanes

2

Revifa el conflicte a Mollet:
Al Huda denuncia l’Ajuntament

3

L’arribada d’Amazon a Barberà podria
col·lapsar l’accés a Santa Perpètua

4

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

5

Línia Vallès estrena un nou web
totalment redissenyat

La por

85 anys d’antifeixisme

per Jordi Lleal

per Jordi Seguer (Ara Parets ERC)

Ens esperen dies molt durs. Els
nostres polítics, líders socials,
artistes, comandaments dels
Mossos, etcètera són a la presó,
encausats o a l’exili. Un Estat
que ens vol agenollats demanant
pietat, que no té compassió i és
venjatiu, com ho demostra tenir en presó preventiva nou innocents durant més d’un any.
En aquest desigual combat entre
Catalunya i Espanya, caldrà actuar amb intel·ligència. Ells voldrien que empréssim la violència per tenir l’excusa fàcil per
ordenar a les forces militars i
d’ordre públic arremetre contra
els ciutadans rebels. Només cal
treure lliçons de temps passats.
L’1-O, sense violència, es va anar
a votar i policia nacional i guàrdia civil van atonyinar de valent
àvies, joves i tota persona que
s’acostés als col·legis electorals.
No van estalviar mitjans en personal, llogant vaixells per hostatjar-los, ni mitjans logístics.
Tot s’hi valia per atemorir-nos.
Imagineu-vos si hi hagués violència per part nostra... Seria un
bany de sang, amb tots els arguments a favor seu. Caldrà tenir
molta fortalesa d’ànim, paciència en rebre insults de tota
mena, valentia per sortir als carrers per demostrar el nostre
compromís, coratge per enfrontar-nos als tribunals en judicis
farsa, tremp per defensar la llibertat i la democràcia, audàcia
per desemmascarar les mentides del relat i les acusacions inventades i ànim per endegar una
campanya de desobediència civil. No hem de tenir por, perquè
com diu Jordi Cuixart: “Si jo ja
no tinc por, tu ja no tens poder”.

Aquest dimecres 6 de febrer la
Secció Local d’Esquerra Republicana a Parets compleix 85
anys de vida. I ho fa en un dels
millors moments de la seva història, amb tres regidors al consistori, amb una trentena de militants i una llista cada cop més
àmplia de simpatitzants i amics.
El Centre d’Esquerra es va
constituir al Bar Rajoler, on actualment hi ha el Centre Cultural, local on també tenien la seu
la Unió de Rabassaires i el Sindicat Agrícola de Parets.
Carlos Mumbrú en seria el
primer president, substituït posteriorment per Antoni Arimon,
alcalde afusellat al Camp de la
Bota, o Agustí Palou, darrer president que se’n té constància
abans de l’inici del franquisme.
En aquests 85 anys Esquerra sempre ha defensat els
valors republicans, els de la
justícia social, els drets civils i la
plena llibertat de Catalunya en
forma de República.
85 anys després d’aquell 6 de
febrer de 1934 la situació política catalana presenta massa semblances amb aquest període.
El Centre d’Esquerra naixia
durant el govern de dretes de la
2a República espanyola i a pocs
mesos dels fets d’octubre que
portarien a la presó la totalitat del
Govern legítim de la Generalitat.
El feixisme començava a
agafar embranzida al país (amb
una CEDA en alça) i Esquerra es

va convertir en un dels partits
que més va plantar cara als
moviments més ultres, catòlics i conservadors.
A Parets, ERC va ser l’única
força política d’esquerres que es
va presentar a les eleccions municipals de 1934 i en contraposició a la Unió Ciutadana vinculada a la Lliga Regionalista.
Però malgrat que avui alguns
vulguin amagar-ho, Esquerra
va governar l’Ajuntament entre
1936 i 1939 després que els
consellers municipals abandonessin el nostre poble i deixessin el consistori sense govern. I
passada la Guerra Civil, aquesta implicació l’acabaria pagant
molt cara.
Avui dia Esquerra no necessita gesticular ni signar cap cordó contra el feixisme ara que alguns veuen perillar el poder
territorial. La història ens avala.
Qui necessita marcar perfil és un
partit que quan li ha convingut
ha pactat amb el Partit Popular
a Parets i a l’entorn metropolità, que s’ha manifestat al costat
de VOX per anar contra l’autonomia catalana, que ha defensat
l’aplicació del 155, que ha aprovat dedicar un nom de carrer a
un exfalangista com Adolfo Suárez (2014) o recuperar la bandera espanyola de la mà de Ciutadans, 40 anys després, per
aprovar uns pressupostos.
Diga’m de què presumeixes
i et diré de què manques.

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

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

A les xarxes

#AbusosEsglésia

@pauv1979: L'arquebisbe de #Tarragona,
Jaume Pujol, sobre les acusacions d'abusos sexuals: "Han tingut els seus errors
però no són tan greus". Fàstic.

#Relator

@XSalaimartin: Això del relator em recorda l'"apoyaré" de Zapatero: un cop
aprovats els pressupostos, no quedarà res
d'aquesta taula de diàleg.

#UnsQuantsOssos

@Ragueneau62: Una senadora del PP critica la llei de memòria històrica: "15 milions d'euros per desenterrar uns quants
ossos". #ThisIsTheRealSpain.
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Comerç | Nova edició de Bodamarket a Roca Umbert

8 de febrer del 2019

Un total de 42 expositors participaran aquest cap de setmana a la nova edició de
Bodamarket, la fira de les bodes. Roca Umbert acollirà les parades de diferents
sectors com la restauració, la fotografia o les agències de viatges, entre d’altres.

Una cinquantena de membres
de la PAH ocupen l’Ajuntament
» La plataforma va denunciar el cas d’un desnonament “il·legal”
» El consistori es va comprometre a ajudar la família afectada
PROTESTA4Una cinquantena
de membres de la PAH de Granollers va ocupar dimarts el vestíbul de l’Ajuntament per exigir
una solució d’habitatge per a
Youssef i la seva família. Segons la plataforma, es tracta
“d’un cas de desnonament il·legal” perquè no es va anunciar la
data en la qual es procediria a
desallotjar la família.
La protesta va començar dimarts a la Porxada però va acabar amb l’ocupació de l’Ajuntament. Una mesura que els membres de la PAH van prendre
amb l’objectiu que els rebés l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral. Finalment, van aconseguir
reunir-se amb l’alcalde i diferents
regidors i, segons va apuntar
una de les portaveus de la plataforma, Conchi Caruda, a Línia
Vallès, la valoració de la trobada va ser positiva. “Es van comprometre a ajudar econòmicament Youssef, el qual va patir un

S’instal·len nous elements
reductors de la velocitat

TRÀNSIT4Aquesta setmana
s’han instal·lat elements reductors de la velocitat al passeig de
la Conca del Besòs, a les cruïlles
amb el carrer Mataró i amb el carrer Sabadell. A causa de la circulació habitual en aquests punts
de vehicles pesants, s'han escollit bandes reductores de ferro,
per ser resistents al seu pas.
Aquests nous elements obliguen als vehicles a circular a 30
quilòmetres per hora en aquests
trams de la ciutat i, a més, in-

corporen leds per tal de fer més
visibles aquests dispositius durant la nit.
Aquesta mesura s’emmarca
dins de l’estudi de seguretat viària que l'Ajuntament va encarregar fa uns mesos. L’objectiu
d’aquest document, que es podrà
consultar pròximament, és analitzar tots els punts del municipi on hi ha hagut més accidents
durant els darrers tres anys per
proposar accions per reduir els
possibles riscos d'accidents.

Els membres de la PAH van ocupar el vestíbul. Foto: Twitter (@CUPGranollers)

desnonament la setmana passada i ara està pagant un hotel a
l'espera que la Generalitat li entregui un pis de lloguer social que
ja té concedit”, concreta Caruda.
La membre de la PAH comenta que el desnonament d’aquesta família, formada per una
parella i dos menors, és el primer

a la ciutat que no té una data fixada pel jutjat i, per aquest motiu, la PAH vol presentar una denúncia.
En aquest sentit, la plataforma comptaria amb el suport del
consistori, ja que l’alcalde es va
comprometre a estudiar el cas
durant la trobada de dimarts.

Els vehicles hauran de circular a 30 quilòmetres per hora. Foto: Ajuntament

A la Porxada pels presos polítics

Van manifestar-se unes 300 persones. Foto: Twitter (@CUPGranollers)

CONCENTRACIÓ4La plaça de la
Porxada va servir de punt de trobada divendres per a unes 300
persones de tota la comarca que
van sortir al carrer per denunciar
la situació dels presos polítics i
demanar la seva absolució.
L’acte, que es va fer unes
hores després que els polítics catalans fossin traslladats a presons de Madrid, va comptar
amb representants de diferents
grups polítics independentistes.
Una de les cares més conegudes

va ser el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir
El Homrani, el qual havia visitat
aquell mateix dia el paretà Jordi Turull.
En aquest sentit, el coordinador de l’ANC, Manel Gener, va
dir a tots els assistents que Turull havia demanat a El Homrani que, si anava a la Porxada,
traslladés el seu agraïment pel
suport que reben ell i els altres
presos polítics per part dels
veïns i veïnes de la comarca.

Durant la concentració es
van poder veure diferents pancartes que demanaven l’absolució dels presos polítics i oferien
una mirada molt crítica en relació al paper de la justícia espanyola en aquest conflicte.
Tot i que a la cita a Granollers
van acudir-hi entitats de tota la
comarca, altres municipis del
Vallès Oriental van organitzar la
seva propia protesta amb el mateix objectiu, com va ser el cas de
Vallromanes, entre altres.
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Emotiu itinerari pels espais
bombardejats durant el 1939
COMMEMORACIÓ4Granollers
va rendir homenatge a la seva
memòria històrica diumenge
amb un emotiu itinerari pels
espais que es van veure afectats
a causa dels bombardejos que va
patir la ciutat durant el mes de
gener de 1939, els quals van
causar la mort de 36 persones.
L’activitat va començar a les
dotze del migdia a la plaça de la
Font Verda, on es va donar inici al recorregut que va continuar
per altres zones com el passeig
de la Muntanya o el carrer de la
Torreta i Josep Umbert.
RAJOLES COMMEMORATIVES
En la majoria de les parades es
van col·locar unes rajoles commemoratives similars a les que
es van instal·lar per recordar el
bombardeig del maig de 1938
però, en aquest cas, són de color
negre. Dins d’aquests senyals
es poden veure inscrites les dates del bombardeig i el símbol de
Granollers, vila oberta a la pau.
La ruta va comptar amb la
participació d’una cinquantena
de persones, entre les quals alguns veïns i veïnes que van patir els atacs aeris a la ciutat dels
dies 24, 25 i 26 de gener de
1939 com a estratègia de suport
a l'avanç de les tropes franquis-

Granollers
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L’activitat va recórrer diferents carrers de la ciutat. Foto: Ajuntament

tes. Les conseqüències van ser
desenes de morts, nombroses
persones ferides i molts desperfectes en immobles. Segons fonts
municipals, la major part de les
36 persones que van perdre la
vida eren immigrants procedents de diferents poblacions
de la província d'Almeria, que
eren a Granollers treballant en la
construcció de la nova línia del
ferrocarril.

APUNTS HISTÒRICS
Els participants d’aquesta emotiva proposta van poder gaudir

de les explicacions dels historiadors Cinta Cantarell i Joan
Garriga, que van revelar detalls
sobre els atacs aeris que va patir la ciutat. A més, durant l’itinerari es van poder escoltar testimonis de persones que van
viure en primera persona els
bombardejos.
Cal recordar que Granollers
va ser la tercera ciutat catalana
més castigada durant aquest
conflicte, ja que va registrar un
nombre destacat de morts que
només va ser superar pels municipis de Barcelona i Figueres.

El Teatre Auditori proposa
un cap de setmana musical

CULTURA4El cap de setmana
arriba ple de ritme gràcies a les
dues propostes musicals que es
podran veure al Teatre Auditori. En concret, avui es podrà
gaudir de la presentació del
nou disc del grup Acústiquem
i diumenge es programarà un
recital de l’Orquestra de Cambra de Granollers.
La formació Acústiquem
pujarà avui, a les nou de la nit,
a l’escenari del Teatre Auditori amb la intenció de presentar
en directe el seu segon treball
En tots els sentits. “És un orgull
poder començar la gira aquí, a
Granollers, en un teatre que ja
me’l sento com si fos casa
meva”. Amb aquestes paraules
va expressar Miquel Fernández,
membre de la formació, la il·lusió que representa per als com-

ponents del grup presentar per
primera vegada el seu nou disc
a la capital vallesana.

ÚLTIM CONCERT
El cap de setmana continuarà
amb el concert de l’Orquestra de
Cambra de Granollers, que oferirà un viatge per la música del
segle XX amb la interpretació del
recital De Catalunya al món.
La cita serà diumenge a les
set de la tarda i promet fer les delícies de grans i petits. La persona que s’encarregarà de fer la
presentació prèvia al concert
serà el crític musical Xavier Chavarria, el qual va definir l’espectacle com “un viatge pels quatre
punts cardinals del globus passant per Sudamèrica, el Japó i
Escandinàvia però amb la música catalana com a brúixola”.
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Participació | El veïnat decideix reformar la ronda d’Orient
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Entre les vuit propostes que es van portar a votació durant l’últim procés participatiu,
els veïns i veïnes del municipi han decidit destinar 100.000 euros a la reforma de la
ronda d’Orient. En concret, aquesta iniciativa, ha aconseguit el 43% dels vots.

L’Hospital de Mollet va tractar
460 casos de càncer el 2018
» És una de les malalties que més ha augmentat en els últims anys
» El càncer de mama és un dels més comuns entre les dones
SALUT4Mollet va commemorar
dilluns el Dia Mundial Contra el
Càncer amb un regust agredolç,
ja que és una de les malalties que
més ha agumentat en els últims
anys. En el cas de l’Hospital de
Mollet, durant el 2018 es van
tractar 460 pacients de càncer,
una xifra que, segons va avançar
Vallès Visió, és superior a la
que es va registrar l’any anterior.
Segons va apuntar el mateix
mitjà, el tipus de càncer que
més ha augmentat al territori és
el de pulmó i el càncer colorectal és el més prevalent entre homes i dones.
Però si dividim les xifres per
sexe, el càncer de mama és un
dels més freqüents entre el gènere femení. L’Hospital de Mollet disposa d’un pla de tractament d’aquesta malaltia on participen diferents especialistes
com ara radiòlegs, ginecòlegs i
oncòlegs, entre d’altres. A més,
l’equipament mèdic proposa als

Comencen les obres de
millora de la plaça Sant Jordi

URBANISME4La reforma de la
plaça Sant Jordi, un projecte
que va triar el veïnat a través
d’un procés participatiu, va
arrencar aquesta setmana amb
l’objectiu de millorar aquest espai amb diferents mesures com
l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
El fet de prioritzar el disseny
d’itineraris accessibles en aquesta zona es justifica pel gran
nombre de gent gran que és
usuària de la residència que hi ha

al costat de la plaça i que, per
tant, utilitza quotidianament
aquest espai.
D’aquesta manera, una de
les propostes principals se centrarà a incloure elements amb
sensibilitat tàctil per tal de facilitar la mobilitat de les persones invidents o amb problemes visuals.
El projecte tindrà en compte altres mesures com la renovació del paviment o la instal·lació de nou mobiliari urbà.

L’Hospital de Mollet compta amb un servei d’oncologia. Foto: Hospital Mollet

pacients un programa d’ajuda
psicològica.
En aquest sentit, el cap del
servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de Mollet,
Alex Sanjuan, va destacar fa
mesos a Línia Vallès que “en els
últims anys s’han fet molts
avenços en aquest àmbit i en la

cirurgia, la qual ja no és tan invasiva com fa una dècada”.
Si ens centrem en les xifres,
Sanjuan va especificar que una
de cada set persones tindrà
càncer de mama al llarg de la
seva vida, però afegia que la supervivència global se situa al
voltant del 80%.

Imatge que mostra com quedarà aquest espai. Foto: Ajuntament

Per un oci nocturn segur

IGUALTAT4Fa dos anys, el consistori molletà va engegar la
campanya No és No contra les
violències sexuals en l’espai públic. Per seguir amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament ha posat en
marxa aquesta setmana l’elaboració d’un protocol d’actuació
centrat en els espais d’oci.
L’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona treballen de manera conjunta en la creació d’aquest document que vol oferir eines per abordar els casos de

violència sexual en espais d’oci,
fent especial incidència en la
prevenció, la detecció i l’actuació.
L’elaboració d’aquest protocol és una tasca que porta a terme un Grup Motor format per
personal tècnic especialitzat de
l’Ajuntament. A més, es compta amb la participació d’una comissió integrada per associacions, entitats i col·lectius que
formen part activa de les activitats juvenils i d’oci que s’organitzen a la ciutat.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del Pla d’igualtat
de gènere de l’Ajuntament, el
qual té un compromís ferm en la
lluita contra les desigualtats per
motiu de gènere i contra tota
mena de violència masclista.
En aquest context, el consistori va firmar un acord amb
els sindicats el passat mes de
desembre per tal d’incloure
mesures més igualitàries entre
els treballadors i treballadores
de l’Ajuntament.
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Una Dona d’Aigua il·lumina
i refresca el centre de la ciutat
URBANISME4Des d’aquest passat dissabte, una gran Dona
d’Aigua de més de quatre metres presideix el centre de Mollet. La figura és de color blau i
brolla aigua dels seus cabells i
del seu collaret. A més, el cap i
les arracades disposen d’una
tènue llum interior que la fan
més atractiva a la nit.
Segons fonts municipals, la
instal·lació d’aquesta font té
com a objectiu reconèixer la tasca que fan el col·lectiu de persones amb discapacitat de la
ciutat, ja que aquestes estructures es confeccionen a l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats.
Un altre dels objectius que
persegueix aquesta novetat és
millorar la rambla Fiveller, l’espai on s’ubica, amb diferents
propostes com l’eliminació de les
barreres arquitectòniques.
Durant l’acte d’inauguració
de la Dona d’Aigua, la regidora
de Serveis Socials, Ana Maria
Díaz, es va mostrar “orgullosa”
per la tasca que es porta a terme
des de l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats.
“Cal reivindicar el servei que
oferim des de l’Ajuntament, ja
que el de Mollet és l’únic servei
als discapacitats totalment mu-

Mollet
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La nova estructura es va instal·lar dissabte. Foto: Twitter (@Albertagpi)

nicipal que hi ha a Catalunya”, va
afegir Díaz.
Per la seva part, l’alcalde Josep Monràs va concretar que
“l’escultura ha estat concebuda
perquè, especialment els més
menuts, es puguin refrescar durant els mesos d’estiu, tal com ja
passa amb altres fonts que tenim
a la ciutat”.
REACCIONS DEL VEÏNAT
A través de les xarxes socials, alguns veïns i veïnes del municipi
han volgut comentar la seva opinió sobre aquesta nova instal·la-

ció. En aquest sentit, els elogis i
les crítiques es reparteixen a
parts iguals. D’una banda, els detractors de la Dona d’Aigua asseguren que “el projecte és massa car” i que “hi ha altres prioritats a la ciutat que necessiten
atenció”. Per altra part, els defensors de la Dona d’Aigua
creuen que és un encert visibilitzar una iniciativa inclusiva i
made in Mollet.
Pel que fa a l’estètica de la
nova font, també hi ha opinions
diferenciades, però ja ho diuen
que per a gustos, colors.

El programa‘Arts i Escena’
estrena nova temporada

CULTURA4L’Ajuntament va
presentar la setmana passada
una nova edició del programa
Arts i Escena, que recull diferents propostes de teatre, dansa,
cinema i música des del mes de
febrer fins al juny.
Una de les primeres activitats
arribarà demà a Can Gomà amb
la representació de l’obra teatral
Perduts, dirigida pel conegut
Ramon Madaula i amb la participació de l’actor molletà Jordi
Coromina.
En el camp de les arts escèniques, les entitats locals també tindran el seu espai dins de
la programació amb diferents
propostes com l’espectacle Habanera de la Companyia de
Sarsuela de Mollet, que es podrà veure a Can Gomà el pròxim 24 de març.

En l’apartat musical, la Marineta serà l’escenari del retorn a Mollet del jove Trio Jakob el pròxim 15 de febrer.
També destaca un concert de la
pianista Daria Pyltay, una de les
joves artistes que ha actuat
dins el Festival Internacional de
Música Sona Mollet.

CINEMA FAMILIAR
Dins de la nova temporada del
programa Arts i Escena s’inclou la projecció de cinema comercial i familiar que organitza
l’Ajuntament a la Sala Fiveller.
En aquest sentit, des d’ara i fins
al mes de març es podran veure
pel·lícules com Spiderman, Un
nuevo universo, La noche de los
12 años, Astèrix. El secreto de la
poción màgica o Los crímenes
de Grindelwald.
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Política | Llum verda al nou Pla d’Igualtat i LGTBI
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Un dels punts que es van tractar durant el darrer Ple municipal va ser l’aprovació del Pla d’Igualtat i LGTBI per als pròxims quatre anys. Aquesta mesura
vol promoure la igualtat i el respecte entre tots els veïns i veïnes del poble.

Compte enrere per inaugurar
el parc del Sot d’en Barriques
URBANISME4Les obres que
s’estan portant a terme al parc
del Sot d’en Barriques comencen
la seva recta final. Es preveu que
en un mes ja es pugui inaugurar
aquest nou espai que vol convertir-se en una de les zones verdes i d’oci infantil principals
per al veïnat.
Les actuacions per donar
forma a aquest indret ja han començat les seves darreres accions com la plantació d’arbres
al llarg d’aquesta superfície, que
suma uns 10.000 metres quadrats. Si els treballs segueixen el
ritme establert, la ciutadania
podria estrenar el nou parc del
Sot d’en Barriques durant el
mes de març.
Una de les parts d’aquest
espai estarà dedicada als jocs
d’aigua infantils amb la instal·lació de sortidors d’aigua intermitents, que oferiran una proposta lúdica als més petits durant els mesos d’estiu.
D’altra banda, els jocs de
grans dimensions seran una altra de les grans apostes d’a-

Es preveu que el parc s’estreni durant el març. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

questa reforma. En aquest sentit, els infants podran gaudir
d’una tirolina i d’un tobogan
gegant que promet fer les delícies
dels més petits de la casa.
A més, s’han col·locat elements adaptats als nens i nenes
amb dificultats físiques i s’ha fet
una distribució dels jocs per
edats. L’espai comptarà també

amb una zona de pícnic, un edifici de bar, una graderia i una
zona polivalent.
El mobiliari urbà estarà format per bancs lineals i cadires
amb agrupacions, així com per
seients individuals. Finalment,
pels amants de la tranquil·litat,
s’adequaran zones d’ombra sota
els arbres.

Gabriel Rufián presentarà el
cap de llista d’Ara Parets ERC

POLÍTICA4ERC organitzarà un
acte, dissabte a partir de les
dotze del migdia, al Teatre Can
Rajoler per presentar el cap de
llista del seu partit al poble:
Jordi Seguer. La jornada comptarà amb la presència de Gabriel
Rufián, diputat d’ERC al Congrés.
El candidat va ser escollit
per unanimitat a través d’un
procés de primàries celebrat l’abril de l’any passat però ara es
farà la presentació oficial de
cara a les pròximes eleccions
municipals.

Segons van apuntar des
d’ERC, el seu objectiu és crear
una llista transversal. “Volem reflectir la diversitat que hi ha al
nostre poble, per això hi haurà
gent de procedència diversa i que
comparteixi els valors progressistes i, també, republicans”,
van concretar.
De manera paral·lela, el partit treballa en la confecció del
programa electoral a partir de les
propostes presentades pel veïnat
en el marc de la campanya a peu
de carrer que va fer la formació
durant l’any passat.
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Arrenca un cicle d’activitats
a favor de la igualtat de gènere
MARTORELLES4Conscienciar
sobre la importància de construir una societat igualitària
on el gènere no sigui un motiu
d’exclusió. Aquest és l’objectiu
del cicle d’activitats que arrencarà demà al Mercat de Carrencà de Martorelles de la mà
de l’Ajuntament.
La proposta principal serà
l’exposició Dones de ciència de
l’Institut Català de les Dones.
Aquesta mostra visibilitza el treball de 12 dones que a principis
del segle XX van lluitar no només per elles, sinó també per
obrir el camí de la integració al
món científic.
En aquest sentit, la regidora
de Dones, Assumpta Pastor, va
destacar que el fet de donar veu
a aquests personatges pot ajudar
a “la construcció d’una nova
cultura on no podem oblidar el
paper que les dones juguen en el
terreny del coneixement i de les
noves tecnologies”.
Des de l’Institut Català de les
Dones van explicar que l’exposició recalca la tasca que van por-

El Mercat de Carrencà acollirà la mostra ‘Dones i ciència’. Foto: Ajuntament

tar a terme dones com Juliana
Morell o Àngels Ferrer i Sensat.
“És hora que les aportacions de
les dones siguin reconegudes,
perquè si no ho fem, les pròximes generacions de científiques
i tècniques seran tractades injustament”, van afirmar.
D’aquesta manera, s’inaugurarà el cicle d’activitats que

comptarà amb més propostes
durant els pròxims mesos com
ara el vermut feminista que es
programarà el 9 de març i que
estarà obert a tota la ciutadania.
De manera paral·lela, es convocaran al poble diferents jornades de denúncia contra injustícies com l’explotació sexual
o el tràfic de dones.

Sant Fost | Ajudes per a famílies vulnerables

L’Ajuntament de Sant Fost ha presentat el programa Xecs solidaris. Una quinzena de famílies vulnerables del poble s’acolliran a
aquest servei que ofereix xecs de compra per comprar aliments.

Una veïna de Sant Fost
participa al programa ‘La Voz’

TELEVISIÓ4El concurs musical La Voz va comptar dilluns
amb una actuació molt especial.
Es tracta de l’aparició de Gavana Trio, un grup format per tres
noies, entre les quals es troba
una veïna de Sant Fost, Claudia
Stecatto. La banda va aconseguir
superar les audicions a cegues i
continuarà participant al programa sota les directrius del
cantant Luis Fonsi.
La formació va triar la cançó
Born this way de Lady Gaga per
impressionar els coaches que
estaven girats i només podien es-

coltar la veu de les cantants
Claudia Stecatto, Eva del Canto
i Paula Domínguez.
La seva actuació va convèncer Antonio Orozco, Paulina Rubio i Luis Fonsi, els quals no van
dubtar en prémer el botó per posar cara a les artistes.
Després d’escoltar els arguments dels tres coaches, la veïna de Sant Fost i les seves companyes van decidir formar part
de l’equip de Fonsi de cara a les
pròximes edicions del programa,
on hauran de competir amb altres cantants.
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Societat | Protocol per a casos d’assetjament sexual

8 de febrer del 2019

El Ple va aprovar la setmana passada un protocol per abordar casos d’assetjaments sexual i laboral. Segons fonts municipals, les mesures que s’estableixen en aquest document volen preservar un entorn de treball respectuós.

En marxa les obres de la nova
parada d’autobús de la zona 1
URBANISME4Bones notícies
per als veïns i veïnes que utilitzen el servei d’autobús per desplaçar-se fora del poble. L’Ajuntament va començar dimecres les obres de la nova parada
de bus que s’ubicarà al pont situat sobre la riera Seca, una
zona que pertany a Montcada i
que, en conseqüència, disposa de
tarifes més econòmiques que
corresponen a la zona 1.
L’Ajuntament va encarregar aquesta actuació a l’empresa Coynsa 2000 per un import de més de 33.000 euros.
Els operaris van començar les
actuacions en aquest espai dimecres i es preveu que finalitzin la seva tasca en unes sis setmanes.
D’aquesta manera es farà realitat una de les reivindicacions
de la ciutadania, la qual demanava construir una parada al límit amb Montcada per tal de beneficiar-se dels preus més baixos

Les obres van començar dimecres. Foto: Ajuntament

en els bitllets de bus que es paguen en aquest municipi.
Pel que fa a les afectacions
que tindran aquestes obres en el
veïnat, fonts municipals van explicar que hi haurà restriccions
de trànsit en aquesta zona. Així,
en el punt situat sobre el pont,
s’ha tallat un carril però s’ha habilitat un pas alternatiu per als
vehicles que està regulat per un
semàfor provisional. També s’ha

habilitat una zona de pas per als
vianants.
A més, s’ha tallat l’accés dels
vehicles des de l’avinguda del
Primer de Maig al carrer de la
Riera Seca en direcció a l’avinguda de l’Onze de Setembre,
excepte per als veïns d’aquell sector. El motiu és que els vehicles
que vulguin sortir des del carrer
de la Riera Seca no podran girar
directament cap a l’esquerra.

Educació | L’escola Bernat de Mogoda es modernitza

Aquest curs l’escola Bernat de Mogoda ha apostat per la robòtica i la tecnologia
amb l’adquisició de 45 bee bots i sis tablets. Aquests petits dispositius fomenten que l’alumnat treballi en equip i que desenvolupi el seu raonament lògic.

Óscar Sierra repeteix com
a cap de llista dels socialistes
POLÍTICA4L’actual alcalde, Óscar Sierra, es va presentar dissabte com a cap de llista del PSC
al poble de cara a les pròximes
eleccions municipals del 26 de
maig. Durant l’acte va comptar
amb la presència del primer secretari del PSC, Miquel Iceta.
La Sala Àgora de l’Institut
Marina es va omplir dissabte per
acollir una assemblea oberta
dels socialistes que va servir
per anunciar que Sierra encap-

çalarà per segona vegada la llista del partit. Durant la seva intervenció, l’alcalde va repassar
les accions que ha fet el govern
municipal en els últims anys,
com les millores al Casal d’Avis
o la renovació dels parcs.
D’altra banda, Iceta va donar
el seu suport a Sierra en la seva
tasca. “Un dels grans avantatges
de l’equip de l’Óscar és que no
es resigna i vol més per a la Llagosta”, va dir.

Santa Perpètua

La primera reunió amb Medasil
no convenç els veïns de Can Filuà
SOCIETAT4La primera reunió
entre les famílies afectades per la
pujada del preu del lloguer del
bloc de pisos del carrer de la Teixidora i Medasil, l’empresa que
gestiona aquests habitatges, no
ha convençut els veïns. “Ens
van oferir aplicar un 40% de descompte en el preu del lloguer ja
incrementat”, concreta Àngel
Ponce, representant del grup
de veïns, a Línia Vallès.
Aquesta proposta va sorgir
durant la trobada que van fer
les dues parts dimecres a la tarda. “No ens van deixar exposar
la nostra situació ni posar sobre
la taula el que nosaltres pensem
que seria una bona oferta, es
van limitar a anunciar la seva
proposta i ens va dir que seria
l’última que ens farien”, explica Ponce.
En aquest sentit, el representant del grup de veïns afectats
comenta que des de Medasil
van apuntar que farien una oferta a cada família però que totes
es basarien en aquest descomp-

Un milió d’euros per millorar
els polígons industrials

El bloc de pisos és al carrer la Teixidora. Foto: Línia Vallès

te del 40%. “Ens sembla insuficient, però quan ens arribin les
propostes individuals, les analitzarem bé i decidirem si continuem les nostres accions reivindicatives”.
Cal recordar que l’inici d’aquest conflicte es remunta al

moment en què es va comunicar a les famílies del bloc de pisos, ubicat al carrer de la Teixidora del barri de Can Filuà,
que s’aplicarien augments des
del 60 fins al 98% en el preu del
lloguer d’aquests habitatges de
protecció oficial.

URBANISME4La millora dels
polígons industrials del poble és
una de les prioritats de l’Ajuntament i així ho va evidenciar durant el darrer Ple. En concret, es
va aprovar la inversió d’un milió d’euros per fer diferents actuacions a Can Bernades-Subirà, La Creueta, El Camp de les
Pereres, Ca n’Oller, Can Vinyals, Santiga, La Florida, Les
Minetes i Can Vinyalets.
Una de les obres més importants serà la de millora de
l’enllumenat i del clavegueram,

així com la instal·lació de fibra
òptica a Can Bernades-Subirà.
ALTRES DECISIONS
Durant el Ple es van posar sobre
la taula altres assumptes com la
declaració d’especial interès i
d’utilitat municipal a les obres
de restauració del Castell de
Santiga. Aquest punt, que es
va aprovar per unanimitat, té especial importància perquè, segons van explicar fonts municipals, “el sostre del Castell de
Santiga s’està caient”.
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Montmeló
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Societat | Taller sobre sexoafectivitat a l’Estació Jove

8 de febrer del 2019

Tècnics de l’entitat Actua Vallès impartiran un taller sobre sexoafectivitat dimecres 13 de febrer a l’Estació Jove. L’activitat es planteja com un espai de debat
on es treballaran diferents temes com els canvis en el cos o l’autoconeixement.

Pimkie presenta un ERO que
afecta les oficines de Montmeló

OCUPACIÓ4L’empresa de
moda Pimkie ha presentat
aquesta setmana un Expedient
de Regulació d’Ocupació (ERO)
amb l’objectiu d’acomiadar 89
treballadors i treballadores, 11
dels quals corresponen a la plantilla de les oficines ubicades a
Montmeló.
Segons va assegurar UGT en
un comunicat, les causes que
al·lega la multinacional francesa per portar a terme aquesta acció estan relacionades amb motius “econòmics, organitzatius i
productius”.
Aquesta mesura afecta de
manera directa les oficines ubicades a la seu que Pimkie té al
carrer de Can Cabanyes del poble. En concret, estarien en perill 11 llocs de treball de diversos
departaments com recursos humans, serveis jurídics, comptabilitat o manteniment.
D’altra banda, l’ERO també
acomiadarà altres treballadors i

L’entrada de les oficines de Pimkie a Montmeló. Foto: Google Maps

Estarien en perill 89
llocs de treball, 11 dels
quals a la seu que
Pimkie té al poble
treballadores de les botigues
que la firma té a diferents comunitats autònomes com Catalunya, Madrid, Galícia, Melilla,

País Basc, Astúries, Cantàbria,
Andalusia o Castella-Lleó. Amb
l’objectiu d’evitar l’acomiadament d’aquests empleats, UGT
va anunciar dimecres que ja
s’ha constituït una mesa negociadora. La pròxima reunió es
farà l’11 de febrer i, segons el sindicat, la idea és demanar la documentació necessària per verificar les causes al·legades per
presentar l’ERO.

Societat | Torna el mercat de segona mà al poble

La nova edició del mercat de segona mà arribarà diumenge 17 de febrer a la plaça del Poble. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar fins al 12 de
febrer a les escoles Mogent, Marinada i Lledoner, així com a l’Oficina del Barri.

La Generalitat millorarà
l’accés al poble per carretera

TRÀNSIT4El conseller de Territori de la Generalitat, Damià
Calvet, ha mantingut reunions
amb diferents ajuntaments com
Montmeló o Parets durant les
darreres setmanes. L’objectiu
era anunciar una millora en la
connexió viària que afectarà especialment a Montmeló, ja que
disposarà d’un enllaç directe
amb l’AP-7, la C-33 i la C-17.
Una de les finalitats que persegueix aquest projecte és que

els veïns i veïnes del poble puguin estalviar-se uns 10 quilòmetres per accedir al municipi.
A més, des del govern català volen contribuir a descongestionar
la circulació de vehicles en
aquesta zona on s’acumulen
desenes de cotxes durant les
hores puntes del dia. Segons la
Generalitat, es preveu que les
obres comencin durant la segona meitat de l’any que ve i que finalitzin abans d’acabar el 2020.

Montornès

Emprenedoria social amb
perspectiva de gènere
SOCIETAT4L’Ajuntament prepara un nou projecte formatiu
perquè dones que es trobin a l’atur puguin tirar endavant projectes d’emprenedoria social. La
iniciativa es posarà en marxa a
partir del mes que ve.
La primera acció que s’emmarcarà dins d’aquest programa
serà l’Escola Popular d’Economia Feminista. Dins d’aquesta
formació es posarà en relleu la
importància de les tasques no remunerades que fan les dones
diàriament per satisfer moltes de
les necessitats de les persones
que les envolten.
En aquest sentit, s’enllaçarà
aquesta informació amb el fet de
mostrar el valor d’aquest treball,
deixant clar que és necessari i
que forma part de l’economia
global. La proposta es desenvoluparà a Montornès Nord i anirà a càrrec de l’equip de treball
de l’entitat Cooperació.
Les persones que completin
aquesta activitat podran participar en el procés de selecció

Les Vernedes disposarà
d’un espai de participació

La primera acció començarà el mes que ve. Foto: Ajuntament

d’un Pla d’Ocupació mitjançant el qual l’Ajuntament contractarà tres dones durant sis
mesos. Durant aquest temps,
les persones escollides dedicaran el 80% de la jornada a fer
tasques d’auxiliar de serveis i el
20% restant s’aprofitarà per

rebre més informació sobre
emprenedoria social. Aquesta
nova formació començarà cap
al mes de maig i s’obrirà a una
vintena de dones del municipi
que aprendran a desenvolupar
projectes des del punt de vista
humà, social i ambiental.

SOCIETAT4El CEM Les Vernedes ha engegat aquesta setmana
una campanya per crear un espai de participació perquè els
usuaris i usuàries puguin donar
la seva visió del servei i aportar
noves propostes.
Les persones que vulguin
formar part d’aquesta iniciativa
poden inscriure’s fins al pròxim 25 de febrer. Un dels requisits per participar és tenir disponibilitat per assistir a les sessions de treball que s’organitzaran durant la temporada.

Després de recollir les butlletes amb les dades de les persones que vulguin formar part de
la iniciativa, es farà un recompte i es procedirà a fixar la data de
la primera reunió d’aquest nou
òrgan de participació. En aquesta trobada es definiran els objectius, el format i la composició
d’aquesta agrupació.
Segons van assegurar fonts
municipals, la finalitat és que
tots els col·lectius i entitats que
formen part del CEM Les Vernedes hi siguin presents.
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El Casal de la Gent Gran de
Palaudàries s’inaugura demà
LLIÇÀ D’AMUNT4El Casal de la
Gent Gran de Palaudàries, un
equipament per a la tercera edat
llargament reivindicat al poble,
s’inaugurarà demà. Si no hi ha
cap contratemps, al punt de les
12 del migdia es farà l’acte institucional amb l’alcalde, Ignasi
Simón, i les regidores de d’Infraestructures i Equipaments i
de Gent Gran, Lourdes Estéfano
i Mariona Pedrerol, que descobriran una placa i tallaran la cinta per fer l’obertura simbòlica de
les portes de l’equipament.
El casal s’ha construït al costat del Centre Cívic Palaudàries. És d’una sola planta i té un
vestíbul principal, al qual es pot

Les obres van estar
aturades durant un
temps per problemes
amb la constructora
accedir des de la carretera de Palaudàries, i una gran sala poli-

Un dels espais interiors de l’equipament. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

valent amb possibilitat de funcionament com a espai únic o
polivalent. En un costat de l’accés principal, amb façana al carrer, hi ha una cuina, amb el seu
magatzem i un magatzem annex,
i la sortida a una terrassa on es
preveu instal·lar una barbacoa.
A l’altre costat de l’accés principal, també amb façana al carrer,
hi ha la resta de sales i serveis,

que són dos despatxos, una perruqueria i dos lavabos generals.

UN ANY DESPRÉS
L’equipament, doncs, entrarà
en funcionament tot just un any
després que les obres de construcció es tornessin a posar en
marxa. Els treballs s’havien aturat per la rescissió del contracte inicial amb Axis Patrimoni.

Lliçà de Vall | Compte enrere per a Carnestoltes

La vila comença a preparar un dels dies més divertits de l’any. Demà
s’obre el termini per inscriure’s a la rua i al concurs del Carnestoltes
d’aquest 2019. Aquesta cita se celebrarà el pròxim dissabte 9 de març.

Recta final de la votació per
escollir el lliçanenc de l’any

LLIÇÀ D’AMUNT4Demà passat
serà l’últim dia hàbil per votar en
la quarta edició del premi Lliçanenc de l’Any. Les votacions es
van obrir el divendres de la setmana passada i, en l’edició d’enguany, la gran novetat és que tothom pot proposar les seves
candidatures.
Per fer-ho, han d’omplir un
formulari que hi ha al portal web
municipal on detallin la seva
proposta i exposin una breu justificació dels mèrits de la candi-

datura proposada. El requisit
que han de complir és que, per
la seva trajectòria, honorin la població. Un cop finalitzat el període per presentar propostes,
una comissió escollirà les tres
candidatures que s’hagin repetit més i s’obrirà un període de
votació popular per escollir el
guanyador o la guanyadora.
Els anteriors guanyadors del
guardó són la secció local Càritas Parroquial, Maria Soley i
l’Ateneu L’Aliança.
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La Garriga | Dos ferits per la caiguda d’un cotxe a un torrent

Dues persones van haver de ser traslladades a l’Hospital de Granollers dissabte passat
després que el cotxe que conduien caigués a un torrent a tocar de la C-17. Després de
l’accident van trucar els serveis d’emergències, que els van atendre al lloc dels fets.

Les dones, protagonistes
de les visites al refugi antiaeri
LA GARRIGA4El paper de les
dones durant la Guerra Civil espanyola serà el leitmotiv de les
tres visites teatralitzades que es
faran durant el matí de demà
passat. Aquesta activitat servirà
per incidir i valorar en la força de
treball femenina durant els dies
en els quals el poble va patir l’assetjament de les tropes i de l’a-

Les veïnes del poble
van jugar un paper
decisiu per protegir
les vides de nens i avis
viació del bàndol franquista, un
negre episodi de la història del
qual, tot just ara, s’estan celebrant 80 anys.
Les dones, que no intervenien en la batalla, sí que van jugar un rol crucial per protegir vides humanes i assegurar la re-

Roger Mas torna a l’Ametlla
aquest diumenge a la tarda

Una imatge de l’interior de l’espai. Foto: Aj. de la Garriga

reguarda. Al llarg del matí es faran tres sessions d’aquestes visites teatralitzades: la primera a
dos quarts d’11, la segona a tres
quarts de 12 i la darrera a la una
en punt del migdia.
EN LA MEMÒRIA
Aquestes activitats formen part
del calendari d’actes que serveixen per commemorar un dels

Canovelles | Neus Sanz arriba a Can Palots

L’actriu igualadina Neus Sanz arriba al poble per presentar el
monòleg Un pedacito de mi, que representarà a Can Palots
demà a les 9 del vespre. Explicarà algunes de les seves històries.

dies més tristos de la història del
poble, del qual tot just s’han
complert 80 anys.
Així, durant les pròximes setmanes continua en marxa el
programa, que inclourà cites
com l’espectacle teatral Màtria
(el dissabte de la setmana que
ve), un taller familiar al Casal de
Rosanes o un recital de poemes,
que també es farà al refugi.

MÚSICA4El pianista i compositor Roger Mas actuarà, de nou,
a l’Ametlla. El músic serà demà
passat a les sis de la tarda a la
Sala Municipal de Teatre, on
presentarà el seu darrer treball,
anomenat Solo piano / Segles
Lligats, en un concert.
Mas és un dels artistes habituals del Cicle de Jazz que se celebra al poble a finals de cada
primavera i ha participat en tres
de les seves edicions amb dife-

rents formacions. Ara, en canvi,
visita l’Ametlla en solitari per intepretar les 15 composicions
d’aquest Solo piano / Segles
Lligats, que arriben després d’una llarga temporada sense escriure material, i que beuen d'una nova etapa en un nou territori
i amb noves motivacions.
Les entrades per al concert
costen cinc euros i es poden
comprar a través del portal entrapolis.com.

Canovelles | Les Franqueses

Llum verda al pressupost
de les Franqueses: 23 milions
PLE MUNICIPAL4Les Franqueses ja té pressupost per a aquest
any. En la sessió plenària celebrada el dijous de la setmana
passada, el consistori va poder tirar endavant una de les mesures
clau per a la governabilitat del
municipi: els pressupostos. D’aquesta manera, de cara a aquest
2019 hi ha un total de 23 milions
d’euros a les arques municipals.
Aquest punt de l’ordre del dia
va tirar endavant gràcies als
vots dels regidors de PDeCAT,
del PSC i del PP. En canvi, Imaginem les Franqueses en ComúEntesa i Esquerra Republicana
van votar en contra dels núme-

Ca la Piua i Can Marc seran
propietat de Canovelles

La sessió en la qual es van aprovar els comptes. Foto: Aj. de les Franqueses

L’oposició va criticar
durament la gestió
econòmica del govern
local dels últims anys

se en aquesta votació. Tot i això,
molts dels regidors de l’oposició
van carregar durament contra la
gestió econòmica de l’actual
equip de govern, mentre que
els populars van argumentar el
seu vot favorable com a un “vot
de confiança”.

ros, mentre que Convergència
per les Franqueses va abstenir-

NOVA ORDENANÇA DE CIVISME
El mateix dia del ple també es va
tirar endavant, amb els mateixos

vots que el dels pressupostos,
una moció per actualitzar l’ordenança de civisme, que datava
de l’any 1996. El regidor de Pla
de Barris i Seguretat Ciutadana,
Joan Antoni Marín, va explicar
que es persegueix “aconseguir un
marc de convivència social i de
respecte mutu”. Això afectarà
conductes com les dels animals
domèstics o els usuaris de drons,
que no els podran fer volar.

PATRIMONI4En la sessió plenària del mes de gener es va
anunciar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal que farà que la Masia
de Ca la Piua i el molí de Can
Marc passaran pròximament a
ser de propietat municipal.
La intenció de l’Ajuntament
és convertir la Masia en un Centre d’interpretació sobre el patrimoni del poble. Això es farà
amb una subvenció de la Diputació, que redactarà un projecte
per restaurar l’edifici. De fet,

també hi ha una voluntat de
construir el Parc arqueològic de
Ca l’Estrada a tocar de l’edifici.
El que es vol és un projecte de futur de caràcter didàctic que vol
unir el present i el passat.
Per altra banda, en la sessió
plenària també es va donar
llum verda per unanimitat a
una modificació en el terme de
Ca la Piua. D’aquesta manera,
en aquest sector es podran
construir habitatges (tant pisos
privats com de protecció oficial)
i espais comercials.
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Durant la nit de dilluns passat, els Comitès de Defensa de la República van fer una nova acció
reivindicativa als jutjats de Granollers i Mollet. Els CDR van tirar terra amb adob i fems i, a
les xarxes socials, van publicar el missatge “no reconeixem els tribunals de merda”.

Creixen un 35% les consultes a
l’Oficina Comarcal d’Habitatge
SERVEIS4El 2018 es va tancar
amb un augment del 35% en les
consultes a l’Oficina Comarcal
d’Habitatge (OCH) respecte de
l’any anterior. Aquest servei,
impulsat pel Consell Comarcal,
va tramitar més de 3.100 expedients durant els 12 mesos de
l’any passat.
En aquest organisme s’atén
les persones que necessiten tramitar alguna prestació, sol·licitar un ajut o fer qualsevol altra
mena de consulta sobre temes
d’habitatge.
La quantitat més important
de tramitacions que es van ges-

En total, durant els
12 mesos del 2018 es
van tramitar més de
3.100 expedients
tionar en aquesta oficina van
ser les relacionades amb l’àmbit
social, consultes procedents sobre les diferents convocatòries de
la Generalitat destinades a afron-

Es calcula que es van fer unes 7.900 atencions l’any passat. Foto: Arxiu

tar despeses de lloguer de l’habitatge habitual o prestacions
econòmiques d’especial urgència
en casos de desnonament i qüestions relacionades amb l’impagament de quotes d’hipoteca o de
lloguer. Tots aquests assumptes
ascendeixen a un total de 1.734
sol·licituds de famílies.
La seu de l’OCH és al número 46 del carrer Miquel Ricomà,

i el seu horari d’atenció al públic
és de dilluns a divendres entre
dos quarts de 10 del matí i dos
quarts de dues de la tarda. Els dimecres també s’obre, entre les
quatre i les sis de la tarda. El seu
número de telèfon és el 938
600 700, i també tenen habilitada l’adreça de correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat
per atendre qüestions.

Interior vol construir un nou
parc de Bombers a Sant Celoni

SEGURETAT4La setmana passada, el conseller Miquel Buch va
explicar que la Generalitat té
previst invertir dos milions d’euros per construir un nou parc de
Bombers a Sant Celoni. Buch va
fer l’anunci al Parlament i va assegurar que la partida destinada
a aquesta instal·lació seria d’uns
dos milions d’euros, però va
condicionar el projecte a l’aprovació dels pressupostos de l’executiu de Quim Torra.

De fet, tant al poble com a altres municipis del Baix Montseny, darrerament s’han viscut
diferents episodis de tancaments
per manca de personal o de recursos. A principis del mes de
desembre del 2018, els Bombers van alertar d’aquestes mancances i, el dia de Reis d’aquest
any, un agent de Sabadell va haver de fer hores a Sant Celoni perquè hi hagués el mínim de tres
efectius per poder fer les sortides.

Inauguren un nou Música, cultura
aparcament al
i animació al
centre de la vila
Centre Cultural
CALDES4El delegat del Govern
a Barcelona, Juli Fernàndez, i
l’alcalde de la vila, Jordi Solé, van
ser les autoritats presents en la
inauguració del nou aparcament
Centre-El Sindicat, situat al centre de la vila.
La construcció d’aquest aparcament forma part del Pla d’Intervenció Integral del Centre
Històric de Caldes, que ha fet
que s’hagin reformat espais com
la Font del Lleó, entre altres.

LA ROCA4El Centre Cultural
de la Roca serà l’escenari, demà
a la tarda, de la trobada festiva
impulsada per l’entitat local Fem
Roca que està oberta a tots els
veïns del poble i de la rodalia.
A partir de les sis, i per un
preu de tres euros (excepte per
als menors, que podran entrar de
franc), es podrà gaudir d’una jornada que servirà per recaptar
fons per a la millora de l’espai de
Can Marigó.

L’Espai Nadó de
la Puput ja torna
a funcionar

Últims dies per
decidir inversions
del pressupost

BIGUES I RIELLS4 Un espai de
formació i socialització adreçat
als pares i mares d’infants que
tinguin fins a 12 mesos.
Fa uns dies, l’Ajuntament va
anunciar que torna a posar en
marxa l’Espai Nadó de la Puput,
un espai d'intercanvi d'experiències pensat per a famílies que
no portin els infants a la llar però
que es vulguin informar i reflexionar sobre els dubtes que genera tenir un fill.

VALLROMANES4Dilluns de la
setmana que ve serà l’últim dia
en el qual els veïns podran decidir a quines propostes volen que
l’Ajuntament destini una tercera part del pressupost.
Alguns dels punts que es poden decidir són l’aparcament
del carrer Vista Alegre, la reforma de l’escola bressol, diferents
millores al Casal de Cultura o la
remodelació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Cardedeu vol que Un segle i mig
la gestió de l’aigua de vida en 200
sigui pública
postals d’un llibre
CARDEDEU4A principis d’aquesta setmana, l’Ajuntament va
anunciar que s’intregra a l’Associació de Municipis per a l'Aigua Pública, una xarxa de ciutats
i pobles que lluiten per intentar
recuperar la gestió municipal
d’aquest recurs.
Actualment, l’AMAP aglutina 29 municipis com el Prat,
Barcelona, l’Hospitalet o Badalona, entre altres.

SANT QUIRZE4El president de
la Diputació, Marc Castells, i
l’alcaldessa de Sant Quize Safaja, Anna Guixà, van presentar, a
principis d’aquesta setmana, Safagem, un viatge en el temps, un
llibre que fa recorregut pel segle
i mig d’història de la vila.
El treball mostra unes 200
postals que fan una repassada
per l’evolució que han viscut el
poble i els seus veïns.
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Mollet | La UE Mollet retalla la distància amb la zona d’ascens

El triom de la UE Mollet contra el líder, el Mataró (3-2) fa que els blanc-i-vermells retallin en
tres punts el seu desavantatge respecte dels dos primers. El Molletense, en canvi, va empatar
a Barcelona contra el Sant Andreu Atlètic (1-1). Llefià i Europa B seran dos els pròxims rivals.

Estrena de nivell a l’EHF:
el BM Granollers rep el THW Kiel
» Ritme frenètic: els d’Antonio Rama jugaran dimecres a Pamplona
» El sènior femení afronta demà la tornada de la Copa de la Reina
Pau Arriaga
GRANOLLERS
Estrena de luxe per a l’edició
2018-19 de la Copa EHF. El Balomano Granollers d’Antonio
Rama estrenarà el seu camí a la
competició continental contra
un dels grans d’Alemanya i d’Europa: el THW Kiel, que té tres Lligues de Campions en el seu palmarès i que va ser el gran dominador de les competicions nacionals i internacionals a principis d’aquesta dècada, visitarà el
Palau d’Esports demà passat a
dos quarts de vuit del vespre.
I és que el calendari comença ara una espiral frenètica; l’equip va guanyar abans-d’ahir al
Palau d’Esports contra el Logroño La Rioja (26-22) en una jornada intersetmanal d’ASOBAL i,
tot just després d’acabar el matx
contra l’equip d’Schleswig-Hols-

Els blancs hauran d’exhibir el seu millor nivell. Foto: Rafael Martín / BMG

tein haurà de recuperar forces ràpidament per abordar una nou
partit anticipat de la lliga, dimecres que ve a Pamplona contra
l’Helvetia Anaitasuna.

LA COPA, ENCARRILADA
Abans de la visita dels alemanys,
però, hi ha una cita al Palau
d’Esports. Serà demà, a dos

quarts de cinc de la tarda, quan
l’equip femení de Robert Cuesta
afrontarà la tornada de la segona
ronda de la Copa de la Reina contra el Porriño.
Les granollerines van guanyar
l’anada a Pontevedra per 17-30,
de manera que només un daltabaix majúscul deixaria l’equip
fora de la competició.

El‘Purito’ anuncia que
participarà a la Titan Desert

PARETS4Acaba de córrer la Costa Blanca Bike Race, però Joaquim Rodríguez continua buscant nous reptes. Abans-d’ahir, el
Purito va anunciar la seva presència a la Titan Desert, una de
les proves de bicicleta tot terreny
(btt) més exigents del món, que
es disputarà al desert del Marroc
entre el 28 d’abril i el 3 de maig.
De fet, el paretà i la ultraatleta
Núria Picas van ser els encarregats de presentar el recorregut de

la prova en un acte que es va celebrar a Barcelona. “He aconseguit molts èxits en el ciclisme en
carretera, però començo de zero
en això de la roda grossa”, va explicar el de Parets, admetent les
dificultats que trobarà en aquesta prova, que afrontarà per primer cop. Això, sí, no ha perdut
el seu esperit competitiu: “Quan
et posen un dorsal a l’esquena,
sempre ho dones tot”, va assegurar l’exciclista.

La Concòrdia empata contra
el Xaloc i baixa al tercer lloc

Tercer empat consecutiu que fa que
l’equip baixi fins a la
tercera posició a la
classificació. El CD la Concòrdia
no va poder derrotar el líder, el
Xaloc Alacant i només va sumar
un punt (1-1) en el millor partit
de la dissetena jornada de la Segona Divisió femenina de futbol
sala que es va disputar dissabte
passat al Turó.
L’activitat ofensiva es va concentrar en la primera part. Les visitants van aconseguir avançarse just quan les de Dani Mostei-

ro estaven jugant el seu millor
futbol, però Domi, amb un gran
gol de falta, faria esclatar el Turó
i equilibrar les forces.
Les blavetes van continuar
dominant el partit després del
descans, però van veure com les
alacantines mantenien la porteria a zero després del descans.
Aquest cap de setmana la lliga s’atura (hi ha compromisos de
seleccions), de manera que l’equip tindrà uns dies extra per
preparar el partit de la divuitena
jornada, que també serà a casa,
contra l’Eurogan Red Stars.

Primera victòria del CNG
a la Copa Catalunya de sincro

El CN Granollers és el
primer campió de la
Copa Catalunya Open
de natació sincronitzada. El club, organitzador de la
cita, també va obtenir els millors
resultats durant la competició,
celebrada dissabte passat.
El CNG va participar amb
dos equips, obtenint ambdós
les màximes puntuacions de la
competició en les seves rutines.
El CNG 2, forma per Meritxell
Flores, Laura Francisco, Lídia
Garcia, Laura Aragonés, Andrea
Morcillo, Judith Valldeoriola,

Clara Belmar, Agatha Aguilar i
Andrea Bonis, va obtenir una
puntuació de 25.9532, la primera posició de la classificació de
la jornada. Molt seguit i amb
25,6745 punts, el CNG 1 va ser
segon, amb un equip integrat per
Emma Cobas, Mar Tortajada,
Georgina Busquets, Martina
González, Júlia Ortiz, Paula Colomé, Carla Colomé, Anna Casacuberta, Dunia Gañán i Ona
Lasheras.
Els equips tornaran a competir en la segona cita de la temporada el mes que ve a Reus.
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L’EC Granollers necessita una
reacció al camp del Vilafranca
» La tercera derrota del curs a casa, contra el Santfeliuenc, allunya
els de Jose Solivelles encara més de les posicions capdavanteres
Cal una reacció en un
camp on, sobre el paper, no serà senzill que
passi. L’EC Granollers
de Jose Solivelles, que encadena
tres jornades sense guanyar, visitarà demà passat a les 12 del
migdia el municipal de Vilafranca del Penedès, la llar de l’FC Vilafranca, un rival directe dels
blancs en la lluita per ser a la meitat alta de la classificació.
Les novetats principals de
l’expedició granollerina seran a la
banqueta, ja que Solivelles i Miguel Ezequiel tornaran a poder dirigir l’equip després d’haver complert la sanció de dos partits després d’haver vist la vermella directa en el partit contra el Sants.
L’ECG no arriba en el seu
millor moment a la cita (només
ha sumat un punt dels últims nou
que s’han disputat), però els penedesencs tampoc poden presumir d’estar molt millor, ja que
només han aconseguit un punt

L’ECG encadena tres partits sense guanyar. Foto: SFC

més que el conjunt blanc en les
darreres tres jornades.

INESPERADA I DOLOROSA
El conjunt granollerí necessita
guanyar després que diumenge
passat deixés escapar tres punts
en un matí que es va convertir en
una muntanya russa al municipal
del carrer Girona.
De fet, en el minut 15 de partit contra el Santfeliuenc tothom

se les prometia molt felices, ja que
l’equip guanyava per 2-0 amb els
gols de Raúl Torres i d’Albert
Ruiz. La punteria, però, es va esgotar en aquest primer quart
d’hora, i els visitants van restablir
l’empat abans de la mitja hora de
partit. L’equilibri en el marcador
es mantindria fins al minut 70,
quan els blancs van encaixar el gol
que va provocaria la cinquena derrota del curs a casa.

Montmeló torna a celebrar
la seva gran nit esportiva

Foto: Ajuntament de Montmeló

MONTMELÓ4La Sala Polivalent
va ser l’escenari, divendres passat,
de la cinquena edició de la Festa
de l’Esport de Montmeló. Esportistes, de totes les categories, i representants dels clubs i les entitats del poble van citar-se per celebrar i commemorar plegats els
èxits assolits durant l’any 2018.
L’acte va començar amb un recull de fotos i un vídeo mostra dels
resultats i dels valors de l’esport
local, i amb una actuació de dues
gimnastes del Montmeló Associació de Rítmica, que també
s’encarregarien de tancar la Festa amb una altra rutina.
La gran novetat de l’edició va
ser que es van repartir tres tipus

de premis: primer es van concedir uns guardons especials als
valors (que van recollir 14 esportistes) i també es va fer un reconeixement institucional a persones que practiquen l’esport fora
del municipi però que han destacat a la darrera temporada i a la
llarga dedicació a l’esport local.
Marc Ortega, del Club d’Escacs, va rebre el premi a millor esportista major d’edat; Emma Cardona, del CE Penya Blaugrana de
futbol sala va ser la millor esportista menor de 18 anys; el sènior
femení de l’AE Montmeló va ser el
millor equip absolut, mentre que
també es va premiar l’aleví B del
Montmeló Associació de Rítmica.

Últim dia a la Torre Roja abans
de la Copa: Caldes - Voltregà

L’afició del CH Caldes
tindrà l’oportunitat d’acomiadar-se de l’equip
demà a la nit abans de
la Copa. I és que malgrat que falta una altra jornada abans de la
cita de Reus, l’enfrontament que
els d’Eduard Candami jugaran
d’aquí a poques hores contra el
CP Voltregà serà l’última cita a la
Torre Roja abans del desplaçament a Reus per jugar una de les
cites de l’any 2019.
Els arlequinats, que ara són sisens, afrontaran el partits alliberats de la pressió psicològica que

va donar la victòria a Alcoi. Adrià
Ballart i Javi Armengol són els
principals arguments ofensius
del conjunt de Sant Hipòlit.
TRIOMF BALSÀMIC
La mala ratxa, doncs, va acabar en
la visita al PAS Alcoy (3-5) en un
partit que va tenir una fase de monòleg calderí (l’equip va resoldre
el matx amb un 0-5 espectacular
d’arrencada en la primera meitat),
de manera que en el segon temps
els de Candami van dosificar esforços per tornar del País Valencià amb tres punts.

Partidàs a Sant Adrià:
el CB Mollet visita l’UBSA

Deixar (molt) lluny
el principal perseguidor en la lluita
per la segona posició. El CB Mollet torna a la competició després
de l’aturada per la disputa de la
Final a Quatre de la Lliga Catalana EBA (que el CB Quart va
guanyar a Igualada) amb un
partidàs: els de Josep Maria
Marsà visitaran, demà a les sis de
la tarda, el pavelló Ricart de
Sant Adrià de Besòs per jugar
contra un UBSA en hores baixes.
El Mollet afronta el matx en
un bon moment, immers en una
ratxa de quatre partits seguits
guanyant (només el líder, el Pardinyes, amb set victòries consecutives, pot presumir d’un millor

estat de forma), mentre que el
conjunt entrenat per Mario Lousame ha encadenat dues derrotes
a la lliga (una mala dinàmica
que s’amplia a tres partits amb la
de la Final a Quatre contra l’Igualada), i en els darrers partits
ha tingut les absències d’alguns
dels seus millors jugadors.
Guanyar a Sant Adrià també
seria important per intentar recuperar el basket average, ja
que l’UBSA va guanyar al Plana
Lledó en la primera volta (75-81).
Ara mateix, però, els de Marsà sumen dues victòries més al campionat (12-3 a 10-5), de manera
que una hipotètica derrota no seria definitiva, però si faria reviure les opcions dels adrianencs.
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| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar
l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.

Famosos

No t’ho perdis

La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el
passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però
no es va fer cap referència directa al conflicte català. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar
aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor actor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El reino. En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
años he après que l’odi és antipolític. Tant de bo
puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Catalunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor
va dir a TV3, les quals van encendre les xarxes socials uns minuts més tard amb opinions en contra i a favor de les declaracions del malagueny.

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposició ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivències de l’escriptor durant els darrers compassos de la guerra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Fundació Josep Pla i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, objectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya.

Llibres

?

A N T O N I O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

L A

T O R R E

Ser un dels actors més reconeguts

Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’

?

Parlar sobre el conflicte català

QUÈ HA FET

El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

...

Crítiques i elogis a l’actor

A LES XARXES

Teatre

D E

La fitxa

Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

Música

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

Plou sobre mullat
Kapritxo

L’antropòleg Marc Augé reflexiona sobre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per records, memòria i experiències comunes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’aprofitar els petits moments d’alegria.

La Sala Petita del TNC acull un repartiment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i enginyoses de Shakespeare. El rei de Navarra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans.
Al Teatre Nacional de Barcelona.

La felicitat arriba de les terres de Ponent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i passar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinzellades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Pelis i sèries

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa
L’estrena de la setena temporada d’aquesta sèrie és imminent. Els seus creadors ja han confirmat que serà la penúltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament
d’Intel·ligència siguin detinguts.
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Granollers
DIMARTS 12 DE FEBRER
17:30 Sandra Rossi serà l’encarregada de coordinar la sessió de l’Hora del conte per a nens
i nenes que tinguin tres anys o més. / Biblioteca Roca Umbert.

‘El reino’, de Sorogoyen,
avui al Cinema Edison
Avui 8 de febrer a les 21:30

PROPOSTES
Mollet

Ramon Madaula arriba
a la ciutat amb ‘Perduts’
Demà 9 de febrer a les 21:00

Xavier Bertran i Jordi Coromina són els
dos protagonista de l’obra de teatre Perduts, dirigida per Ramon Madaula, i
que farà una funció única. / Teatre Municipal Can Gomà.

DEMÀ 9 DE FEBRER
Matí Entre les 10 del matí i les 2 del migdia es
farà la segona edició de la trobada d’escriptors, amb activitats com el recital poètic o un
homenatge a Enrique Laso, entre altres. / Biblioteca Can Mulà.
Una de les triomfadores en la darrera edició dels Goya, El reino, de Rodrigo Sorogoyen, es projectarà aquesta
nit en una sessió especial a la ciutat.
/ Cinema Edison.

Comarca

AVUI 8 DE FEBRER
PARETS Una cita imprescindible per als amants
dels videojocs. Els responsables de Joventut
de l’Ajuntament han preparat la primera
edició de la Gamer Night (18:00). / Casal de
joves Cal Jardiner.

DIUMENGE 10 DE FEBRER
L’AMETLLA El genial pianista i compositor Roger Mas ens presenta el seu darrer treball discogràfic Solo Piano-Segles Lligats. Les entrades es podran comprar a partir de 4 euros
(18:00). / La Sala Teatre.

Cultura

‘El rei borni’, protagonista de
la Mostra de Teatre Amateur
Diumenge 10 de febrer a les 18:00

SANTA PERPÈTUA El grup Nyoca Teatre de l’Ametlla presenta la seva
adaptació d’El rei borni. / Teatre del Centre Parroquial.

Esports
DEMÀ 9 DE FEBRER
CALDES Partit d’hoquei patins corresponent a
la dinovena jornada de l’OK Lliga masculina
entre el CH Caldes i el CP Voltregà (20:00). /
Pavelló La Torre Roja.

L’Eurogranollers es posa
en marxa rebent el Kiel
Diumenge 10 de febrer a les 19:30

DEMÀ 9 DE FEBRER
LES FRANQUESES En el marc de les activitats
del cicle Encicla’t es farà un nou concert del
Cor Camins dirigit per Daniel Pérez Fernández (19:00). / Santa Maria de Llerona.

DILLUNS 11 DE FEBRER

DIMARTS 12 DE FEBRER

Matí Entre les 10 del matí i les 2 del migdia, el
Banc de Sang i Teixits instal·larà una de les
seves unitats mòbils per recollir donacions dels
veïns de la ciutat i de la resta de la comarca.
/ Hospital de Mollet.

LA LLAGOSTA Resisencia Literaria i la Biblioteca oferiran la presentació dels darrers llibres
de Pepe Ramos, Fidelitatis, i de Samuel Ramos, Entremés, amb la presència dels autors
(19:00). / Can Pelegrí.

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
primera jornada de la Copa EHF entre
el BM Granollers i el THW Kiel. / Palau
d’Esports.
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