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“Absolució!”
El Vallès clama a Granollers a favor dels presos polítics
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Tot i els grans avenços que s’han
fet en matèria d’igualtat, encara
existeixen professions on la pre-
sència de la dona és minoritària.
Un exemple n’és la conducció
d’autobusos i altres vehicles de
grans dimensions. Amb l’objec-
tiu de fer un pas endavant en
aquest àmbit, l’Ajuntament de
Granollers ha anunciat aquesta
setmana que es farà un curs
gratuït de conducció d’autobusos
per a dones que es trobin en si-
tuació d’atur.

Aquesta iniciativa pot sem-
blar un taller més per fomentar
la reinserció laboral de les per-
sones aturades, però les seves
pretensions van molt més enllà.

La regidora de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Gra-
nollers, Andrea Canelo, ho ex-
plica d’aquesta manera a Línia
Vallès: “Moltes professions en-
cara tenen una presència míni-
ma o inexistent de dones i volem
canviar aquesta situació”.

A més, Canelo afegeix que el
col·lectiu femení és un dels més
castigats a l’hora d’entrar al mer-
cat laboral. “L’atur és més elevat
entre les dones que entre els
homes però no només això. Elles
formen part d’un dels col·lectius
més vulnerables, ja que encara
cobren sous més baixos i sovint
són menyspreades en diferents
àmbits laborals”.

Per aquest motiu, la regido-
ra de Promoció Econòmica as-
segura que sempre ha mantingut
una mirada sensible cap a les do-
nes amb la intenció de facilitar la

seva inserció en el món profes-
sional amb diferents propostes.
“Per exemple, oferim una for-
mació de llarga durada per fo-
mentar l’emprenedoria entre el
col·lectiu femení”, comenta.

Una altra de les iniciatives
que es portaran a terme en
aquest àmbit serà la impartició
del curs gratuït de conducció
d’autobusos que començarà al
març. “Es tracta d’una formació
adreçada exclusivament a dones
que visquin a Granollers i té
una durada de 192 hores, les
quals es repartiran entre classes
teòriques i sessions pràctiques en
una empresa”, concreta Canelo.

Les persones interessades a
formar part d’aquesta convoca-
tòria, poden tramitar la seva
inscripció al Servei Local d’O-
cupació de Granollers, ubicat a
la Masia Tres Torres. 

Molt més que un curs
» L’Ajuntament de Granollers impartirà un taller gratuït de conducció d’autobusos per a dones
» L’objectiu és afavorir la inserció laboral femenina en feines on la seva presència és minoritària

Sònia Garcia
GRANOLLERS

Aquesta imatge encara és minoritària en el sector dels autobusos. Foto: Generalitat

OCUPACIÓ4La formació que
s’oferirà des de l’Ajuntament
a les dones en l’àmbit de la
conducció d’autobusos tin-
drà un impacte real en la seva
situació laboral gràcies a la
col·laboració de Sagalés.

En concret, l’empresa ha
manifestat la seva voluntat i el
seu compromís de contractar
almenys un 60% de les dones
que superin amb èxit la for-
mació que s’impartirà des del
consistori. D’aquesta manera,
les participants que obtin-
guin els permisos necessaris
per conduir autobusos, po-
dran accedir de manera di-

recta al món laboral de la mà
d’una de les empreses amb
més presència a Granollers i
a tota la comarca.

Per la seva part, la regido-
ra de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Granollers,
Andrea Calvo, valora positi-
vament aquesta col·labora-
ció. “Sagalés ens va comuni-
car la seva intenció d’incre-
mentar la seva plantilla i la
seva aposta per les dones con-
ductores. D’aquesta manera
va sorgir la idea de fer la for-
mació i oferir directament un
lloc de treball a les dones par-
ticipants”, especifica.

Sagalés contractarà un 
60% de les dones participants
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Opinió

La lupa

per Francesc Reina 

La vergonya

Totes les persones mereixem respecte,
una mirada atenta. Com més necessitat,
més especial ha de ser la mirada, més pre-
cisa. Aquí rau l'obstinació d'alguns.

Augmentar el dolor de les persones
que ja pateixen és una irresponsabilitat
que no té disculpa ni perdó. La dignitat
és un sentiment que obre pas a l'espe-
rança. El seu veritable motor és la ver-
gonya, deia Victor Hugo en el seu relat so-
bre els Miserables: el primer
pas per a detectar la injustí-
cia és una llàgrima als ulls de
la llei. La vergonya és una re-
bel·lia competent, ens dóna
ànims per denunciar els des-
nonaments i els incendis de
fred de les gents ancianes, po-
bres o malaltes (hi ha qui només veu de-
linqüents).

Lucía dorm al sofà que una amiga li
deixa fins que les seves dues filles i una
néta s'aixequen al matí. De vegades va on
el seu germà, però també s’ha d'aixecar
d'hora perquè no la vegin els serveis so-
cials, ja que ell pot perdre la prestació de
dependència. És un cor oblidat, ordit per
les presses, l'atropellament del desno-
nament, de la degradació de l'atur, de la
desescalada salarial, de la deshonra d'ha-
ver d'anar als bancs d'aliments, del des-

deny d'esperar mesos la resposta a una
sol·licitud de prestació social, de la pros-
tració sistemàtica en les oficines d'ocu-
pació i en els serveis socials... De la pèr-
dua d'intimitat per explicar la seva situació
en tants llocs. Amb ella parlem del suïcidi,
una guerra sorda contra la pròpia vida
que els experts atribueixen a la salut men-
tal, una violència que no destrueix des de
dins de l'individu sinó des de fora; com

si patir depressió enfront de la misèria i
la humiliació, enfront de la denigració, fos
cosa de bojos.

"No sóc un client, ni un consumidor,
ni un usuari del servei. No sóc un gan-
dul, ni un captaire ni un lladre. No sóc
un número de la Seguretat Social o un
expedient. Sempre vaig pagar els meus
deutes fins a l'últim cèntim i estic or-
gullós. No accepto ni busco caritat. Em
dic Daniel Blake, sóc una persona, no un
gos, i com a tal exigeixo els meus drets.
Sóc un ciutadà, ni més ni menys". Així

explica Ken Loach en la seva merave-
llosa pel·lícula, el calvari en l'embolic bu-
rocràtica de tants que han perdut la fei-
na i sol·liciten el subsidi. Anomalia sal-
vatge que de vegades troba un arbre
brau de vendavals d'ànim com quan la
PAC de Badalona, desconsol optimista,
surt al carrer per exigir la renda bàsica,
per oposar-se als desnonaments o per
recordar-nos els últims acomiadaments.

Quin altaveu hi ha per les se-
ves acampades? Qui s'ha
assabentat de les últimes
vagues de fam?

Una callada síl·laba se-
gueix cremant en un rumor
que va netejant la vanitat
d'algunes paraules que cla-

men dignitat. Ser precària o exclosa del
circuit del consum i la normalització
social no és només patir, és també pa-
tir una realitat etiquetada per un po-
der que dissenya arguments per fer
més amable el discurs al voltant de la
pobresa. Una mena de culpabilitat
col·lectiva que els obliga a retre comp-
tes de la seva pròpia dissort. A ser in-
vestigades per cobrar -les que cobren.
A dir on són, on viuen, amb qui s'em-
padronen; si surten del país, si tenen
parella, o si els toca la loteria.

Ser precari de la societat no és només patir,
també és patir l’etiqueta de la societat

que vol fer més amable la pobresa

Hi ha un sector tòxic
de l'independentisme

que ha estat mesos dient
que els presos tenien un pacte de ren-
dició amb l'Estat per sortir de la presó
provisional, i que ERC i PDeCAT apro-
varien els Pressupostos. Comença el ju-
dici i els Pressupostos Generals de
l’Estat tombats.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Vuelve el batiburrillo
sobre Schleswig-Hols-

tein, esta vez de la mano
del fiscal Zaragoza. No es cierto que en-
traran en el fondo del asunto ni que cu-
estionaran el relato de Llarena. Sim-
plemente consideraron que los hechos
expuestos no encajan en el delito de
alta traición alemán.

@apuente

Va, prou de fer-vos els
escandalitzats, que tot

plegat és una comèdia
del PSOE (lloguer desregularitzat!) per
pactar amb Ciutadans. Uns es treuen
de sobre “indepes & populistas” i els al-
tres els “populistas de derecha con los
que no hemos pactado”. #ThisIsThe-
RealSpain.

Es increíble estar vi-
viendo esto en direc-

to. En pantalla partida. A
un lado, el juicio del procés, al otro, el
debate de Presupuestos. El juicio ex-
plica en buena parte porqué caen las
Cuentas y la legislatura de Pedro Sánc-
hez. Junqueras, clave en la decisión, en
el banquillo. Todo simultáneo.

@carlosecue@xcervantes1@eduardvoltas

Abraham Kiptum
El plusmarquista mundial de mitja ma-
rató és un dels atletes confirmats per a
l’edició d’enguany de la Mitja. L’atractiu
de la prova creix any rere any, i ha acon-
seguit que el kenià hagi apostat per dis-
putar-la diumenge de la setmana que ve. 

pàgina 29

Els semàfors

Aj. de Granollers
L’Ajuntament de Granollers fomenta la
igualtat amb un curs de conducció d’au-
tobusos per a dones en situació d’atur.
La iniciativa compta amb la col·labora-
ció de l’empresa Sagalés, que contracta-

rà el 60% de les participants.
pàgina 3

Aj. de Parets
L’Ajuntament de Parets i l’oposició no
es posen d’acord sobre la futura ubica-

ció de l’institut la Sínia. Durant la darre-
ra Junta de Portaveus es van evidenciar
els diferents punts de vista que tenen les

dues parts sobre aquest tema.
pàgina 16
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L’Hospital de Mollet va tractar 
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el nou ambulatori de Corró d’Avall

Creixen un 35% les consultes 
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Les claus

Cavalcaran de nou per salvar l’in-
defens poble espanyol, amenaçat
pels independentistes catalans?
No van armats amb pistoles, te-
nen tot el poder a les seves mans,
faran el que els doni la gana, van
vestits amb toga i branden el
martell de fusta per picar sobre la
taula, per donar el cas per tancat
i dictar sentència.

12 de febrer de 2019, una data
per la història de Catalunya i Es-
panya. És l’inici de la farsa d’un
judici que remou la consciència
dels demòcrates i destapa l’odi i
set de venjança dels defensors de
la sagrada unitat d’Espanya.

Els components del tribunal
són set: Antonio del Moral, pro-
per a l’Opus Dei; Andrés Martí-
nez Arrieta, que va condemnar
Baltasar Garzón; Juan Ramón
Berdugo Gómez de la Torre, que
va formar part de la sala que va
condemnar a Homs; Manuel
Marchena, que va arxivar el cas
de les converses entre Fernández
Díaz i Daniel de Alfonso; Luciano
Varela Castro, que va dirigir la in-
vestigació contra Garzón; Andrés
Palomo del Arco, ponent de la
sentència que anul·là la con-
demna a presó de l’etarra Itziar
Alberdi; i Ana Maria García, que
investigà el cas Roldán.

Set són les cabretes que el llop
de l’extrema dreta es vol cruspir.
Exigeix que els presos polítics re-
bin una condemna alliçonadora,
un càstig exemplar pels que pro-
clamen el seu dret a l’autodeter-
minació. Que no els tornin a Ca-
talunya i els tanquin a presons de
Madrid, o més lluny si cal, per
castigar també als seus familiars.

Pel·lícula o faula, veurem bes-
tieses de l’alçada d’un campanar.   

Set
per Jordi Lleal 

Supressió de la memòria
per David Rabadà

Com a professor i científic veig
amb summa preocupació el
que en paraules del conseller
Bargalló es vol aplicar a l’En-
senyament Secundari, més
competències i menys matèria
gris. És a dir, es vol esborrar la
memorització de les aules. Ex-
emples d’això són l’eliminació
dels exàmens, la supressió de
les notes decimals i la substi-
tució dels professors especia-
listes per formadors sense cog-
nició àmplia de la matèria. Pot-
ser caldria deixar clar els segü-
ents punts. Primer, que la de-
cisió del Departament compli-
ca més que no soluciona les co-
ses. Segon, que està rebaixant
clarament els nivells d’ense-
nyament tot quintuplicant la
burocràcia del professorat. Ter-
cer, que aquest model educatiu

ha sorgit d’ideòlegs allunyats de
l’aula. Quart, que no existeix cap
demostració científica que as-
seguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb la
no memorització. I cinquè, que
hi ha multitud d’estudis cientí-
fics que desaconsellen l’avor-
tament de la memòria en en-
senyament. Sabem, per exem-
ple, que els sistemes intel·ligents
esdevenen intel·ligents quan
disposen de moltes dades me-
moritzades, no pas al contrari.
Descrit tot l’anterior caldria
que el Departament tingués en
bona consideració a tots els
professors de secundària. En al-
tre cas, ¿que tal si els ideòlegs
d’aquest model educatiu im-
parteixin totes les sessions de
Secundària per tal de veure
com millora el sistema?

A les xarxes

@antonlosada: Si eres un presidente de
izquierdas y la izquierda no quiere elec-
ciones, no convoques elecciones. Regla
numero uno.

#NoAlsPressupostos

@QuimTorraiPla: L’estat, davant del mirall
d’un capítol vergonyós de la seva història.
No ens hem de defensar de res, l’acusa-
rem amb tota la fermesa i determinació!

#JudiciAlProcés

Les millors
perles

Dues integrants del grup Pussy Riot van ser expulsades fa pocs
dies amb símptomes d’embriaguesa de l’interior d’un avió a
l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Els fets van ocórrer quan l’a-

vió es dirigia a la pista d’enlairament després que el comandant fos
alertat per la tripulació de l’actitud de les dues noies russes.

El govern holandès està preparant un projecte de llei que ha
de permetre legalitzar el cultiu de marihuana a 10 locali-
tats del país durant els pròxims quatre anys per tal que pu-

guin proveir els ‘coffeeshops’ sota la seva jurisdicció. L’objectiu
és imposar controls de qualitat i lluitar contra el crim organitzat.

Investigadors de la universitat de Huelva i Sevilla, juntamentamb equips de paleontologia d’altres quatre països, han certifi-
cat la troballa de la segona petjada del món d’un home nean-

dertal. La petjada té una antiguitat d’uns 29.000 anys i correspon-
dria a un jove d’uns 130 centímetres d’alçada.

Usuaris de Twitter van promoure just després de la mani-
festació de Madrid de la dreta i l’extrema dreta un boicot
al restaurant ConAche pensant-se que era propietat d’E-

va Hache. Hache havia fet unes declaracions insultant els assis-
tents a la marxa. El problema és que el restaurant no és seu.

En aquesta mateixa manifestació, el candidat a l’alcaldia de Barce-
lona Manuel Valls va comprovar l’odi a la llengua catalana d’una
manifestant. La dona, mentre Valls feia declaracions en Francès,

va dir:  “¿Pero qué está hablando? ¿Catalán?”, visiblement molesta. La
senyora havia confós el francès pel català. Pura ignorància.

@oriolmollet: A Ginebra avui treballant
amb la @martarovira i amb altres candi-
dats d’@Esquerra_ERC al país. I atents al
que declararà Junqueras a Madrid.

#Exili
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Granollers

PROTESTA4La Porxada va ser-
vir de punt de trobada per un mi-
ler de persones que es van con-
centrar dimarts en aquesta zona
de la ciutat coincidint amb l’ini-
ci del judici del procés al Tribu-
nal Suprem. L’acte va comptar
amb moments emotius, gestos
simbòlics i un crit unànime d’ab-
solució dels presos polítics.

La protesta va recórrer dife-
rents punts de la capital valle-
sana però va acabar a la Porxa-
da, centre neuràlgic del munici-
pi. Allà es va llegir una carta de
Jordi Cuixart, on agraïa el suport
ciutadà i denunciava la situació
que estan vivint ell i els seus
companys. 

Les seves paraules van pro-
tagonitzar un dels moments més
emotius de la nit, ja que un cop
acabada la lectura del seu dis-
curs, els assistents van pronun-
ciar a la vegada diferents insíg-
nies per demanar l’absolució
dels presos polítics.

La concentració també va
comptar amb la intervenció del
president d’Òmnium Cultural
al Vallès Oriental, Sergi Bolea, i
el coordinador de l’ANC a Gra-
nollers, Manel Gener. Ambdós
van llegir un manifest per re-
marcar la vulneració de drets que
suposa el judici.

A més, l’acte va estar presi-
dit per tres urnes il·luminades
que volien simbolitzar la vota-
ció de l’1 d’octubre. Entre els as-
sistents es va poder veure el
conseller de Treball, Afers So-
cials i Famílies del Govern de la
Generalitat i veí de Granollers,
Chakir el Homrani. 

La protesta es va fer dimarts a la Porxada. Foto: Twitter (@ChakirelHomrani)

Un miler de persones reclamen
l’absolució dels presos polítics
» La protesta va coincidir amb l’inici del judici al Tribunal Suprem
» Es van instal·lar tres urnes per recordar la votació de l’1 d’octubre

Granollers crea una ruta per
recórrer la ciutat en bicicleta

MOBILITAT4L’Ajuntament va
anunciar aquesta setmana que
està habilitant i senyalitzant un
itinerari per recórrer de nord a
sud la ciutat connectant el carrer
Girona amb la plaça de Serrat i
Bonastre, on s’ubica l’estació de
tren de Granollers Centre.

Aquest nou itinerari s’ha
fet amb la col·laboració de l’en-
titat Granollers Pedala. En con-
cret, la ruta estableix un carril
bici en cada sentit al carrer Gi-
rona que continua fins al carrer

Bisbe Grivé. A partir d’aquest
punt, el recorregut es desdo-
blarà per carrers de zona 30 on
les bicicletes i els vehicles com-
partiran l’espai.

Per la seva part, des de Junts
per Granollers van criticar
aquesta iniciativa. “Que aquest
itinerari arribi a 3 mesos de les
eleccions, quan es podria haver
fet en qualsevol altre moment, és
una mostra més del caràcter
electoralista del govern munici-
pal”, va dir Àlex Sastre.

MEDI AMBIENT4Aquesta set-
mana han començat les obres
per instal·lar dos sistemes solars
fotovoltaics a les cobertes dels
edificis de l’Escola Municipal de
Treball. L’objectiu és que l’e-
quipament es pugui abastir amb
energia solar renovable abans
de fi de curs.

Les actuacions, que no in-
terferiran en l'activitat acadè-
mica del centre, s'allargaran du-
rant unes tres o quatre setmanes.
A partir d'aquí, caldrà fer els trà-

mits legals amb la companyia
elèctrica per fer la connexió a la
xarxa d’energia solar.

En total, es col·locaran 233
mòduls fotovoltaics entre les
dues cobertes per a l’autocon-
sum instantani, que permetran
abastir el 100% de l’energia que
consumeix el centre en hores de
llum solar. Aquest fet represen-
tarà un estalvi d’un 32% del
consum global anual de l’equi-
pament. A més, el nivell d'auto-
consum solar del centre es podrà

millorar en un futur, per exem-
ple, instal·lant bateries d'em-
magatzematge de l'electricitat
solar generada i no consumida
instantàniament, per poder-la
consumir després. 

D'altra banda, els excedents
d'energia generada quan el cen-
tre està tancat, es podran injec-
tar a la xarxa elèctrica i sol·lici-
tar, quan la normativa de l'Estat
espanyol ho permeti, la com-
pensació econòmica de la factu-
ra elèctrica del centre.

El nou itinerari connectarà de nord a sud la ciutat. Foto: Ajuntament

Aposta per l’energia renovable

Solidaritat | 6.000 euros per investigar el càncer infantil
El concert solidari del grup Sense Sal, que va organitzar durant el cap de setmana
l’associació local Entre Mares a la Nau B1, va recaptar uns 6.000 euros. Els diners
es destinaran a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.
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El grup Soziedad Alkoholika
actuarà demà a la Nau B1

MÚSICA4El programa musical
de la Nau B1 de Roca Umbert
acollirà demà el concert del grup
Soziedad Alkoholika. La cita
serà a partir de les onze de la nit
i l’entrada costa 16 euros.

La banda va llençar el seu da-
rrer àlbum, Sistema Antisocial,
l’any 2017 i va tornar als esce-
naris per oferir un directe amb
tota una descàrrega de poder so-
nor. En el seu estil musical com-
binen el thrash amb el hardco-
re i el metal d’una manera ma-
gistral que ja ha passat a ser mar-
ca de la casa. 

Un altre tret característic
d’aquesta formació són les can-
çons contundents dels seus te-
mes on es poden escoltar textos
explícits que colpegen sense
concessions i que mantenen el
seu compromís social. El resul-

tat el podran veure en directe els
assistents al concert que oferirà
demà el grup a la Nau B1.

MOSTRA D’ART URBÀ
D’altra banda, la Mostra d’Art
Urbà de Roca Umbert ha obert
aquesta setmana la convocatòria
de selecció de projectes per for-
mar part de la seva vuitena edi-
ció, que se celebrarà el pròxim
dissabte 18 de maig.

Enguany, el tema principal
serà la memòria obrera, un con-
cepte que vol indagar en la part
més humana de la indústria i
també vol esdevenir una reivin-
dicació dels drets socials dels ciu-
tadans i ciutadanes. Els projec-
tes seleccionats dins d’aquesta
convocatòria rebran mil euros en
concepte d’ajut a la producció de
l’obra i honoraris.

CULTURA4Ple absolut per als
dos concerts que oferirà demà el
cantant Antonio Orozco,  a les set
de la tarda i a les nou de la nit, al
Teatre Auditori. El popular ar-
tista, que ha aconseguit exhau-
rir les entrades de les seves dues
actuacions, convidarà el públic a
fer un recorregut per la seva ca-
rrera musical.

El resultat d’aquest especta-
cle, batejat amb el nom d’Único,
és un concepte innovador que
mostra el repertori d’Orozco en
tota la seva extensió, repassant
les grans cançons que configuren
la seva discografia amb una po-
sada en escena curada fins a
l’últim detall.

D’aquesta manera, els assis-
tents podran veure en directe la
faceta més íntima d’un dels ar-
tistes més carismàtics del pano-
rama actual. Amb un llegat mu-
sical valuós que va encetar l’any
2000, Orozco segueix arribant al
cor de la gent amb el seu tret més
característic: la seva naturalitat.
A més, el cantant forma part ac-
tualment de l’equip de coaches
del programa La Vozd’Antena 3,
on destaca pel seu sentit de
l’humor i la seva honestedat
amb els concursants.

Segons les paraules del pro-
tagonista de l’espectacle, Único

“no és un concert, ni una obra de
teatre, ni una pel·lícula, ni pro-
sa, ni poesia. L’espectacle Único
parla de tu, de la teva vida, de les
teves emocions i també de les te-
ves pors”.

TEATRE NO CONVENCIONAL
Abans de rebre a Orozco, el Te-
atre Auditori oferirà avui una
obra de teatre que trencarà amb
les regles artístiques més con-
vencionals. Es tracta de l’espec-
tacle Conferència espectacular
de David Espinosa, que es podrà
veure a partir de les nou de la nit.

La funció explica què són
les noves escenes i què ha im-
pulsat el sorgiment dels formats
teatrals més innovadors a Cata-
lunya i a la resta d’Europa. 

En aquest context, l’artista
David Espinosa oferirà un re-
corregut audiovisual per la his-
tòria del teatre no convencional
a través de les seves pròpies vi-
vències. Els espectadors po-
dran gaudir d’una espècie de
classe magistral on es combi-
narà la paraula amb la mani-
pulació d’objectes, l’acció core-
ogràfica i el teatre d’ombres.

El cantant Antonio Orozco actuarà demà al Teatre Auditori. Foto: TAG

Entrades exhaurides per als
dos concerts d’Antonio Orozco
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POLÍTICA4“Menys partit i més
Mollet”. Amb aquestes paraules
van criticar dimarts des del PSC
la visita que farà, avui a dos
quarts de vuit de la tarda al
Mercat Vell de la ciutat, el vi-
cepresident i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda de la Genera-
litat, Pere Aragonès, dins de
l’acte de presentació de la can-
didatura a les municipals d’Ara
Mollet-ERC-MES.

“Ens alegrem que finalment
Aragonès trepitgi la ciutat a la
qual la Generalitat deu més de
sis milions d’euros”. D’aquesta
manera començava l’escrit del
PSC on també s’apuntava que “el
conseller d’Economia i Hisenda
deu tenir l’agenda molt plena
d’actes de partit”, perquè afegien
que des de l’Ajuntament no ha-
vien tingut l’oportunitat de co-
municar-li personalment “el
gran esforç que fa el consistori
per mantenir els serveis amb
aquest gran deute que té la Ge-

neralitat amb Mollet”. Per la
seva part, des d’ERC no han
volgut fer cap mena de declara-
ció al respecte, ja que creuen que
es tracta “d’una estratègia polí-
tica de baix nivell”.

Tot plegat després que Josep
Monràs comuniqués aquesta
setmana, a través de les seves

xarxes socials, que es tornarà a
presentar com a candidat del
PSC a l’alcaldia. “Després de
parlar-ho amb la meva família,
us vull dir que accepto el com-
promís de presentar-me com a
candidat socialista a les pròxi-
mes eleccions municipals del
26 de maig”, va publicar.

El conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès. Foto: ERC

El PSC critica la visita 
de Pere Aragonès a la ciutat

» El partit recorda que la Generalitat deu sis milions d’euros a Mollet
» Des d’ERC prefereixen no fer declaracions sobre el tema

La CUP denuncia “deixadesa”
al barri de Can Pantiquet

POLÍTICA4La CUP va denun-
ciar dilluns a través d’un co-
municat “la manca d’atenció
que el govern municipal presta
a les múltiples deficiències que
pateix el barri de Can Panti-
quet”. A més, el partit va afegir
que la suposada deixadesa que
presenta aquesta zona de la ciu-
tat s’incrementa diàriament.

A títol d’exemple, la CUP va
recordar que fa més d’un any i
mig ja van denunciar “el preca-
ri estat” de la pista esportiva i els

entorns del parc de Lluís Com-
panys de Can Pantiquet.

D’altra banda, el membre
del partit, Daniel Rodrigo, va re-
marcar diferents zones del barri
molletà que necessiten una re-
forma. “Només cal veure les vo-
reres deformades que s’aixe-
quen, les grades destrossades o
les males herbes per tot arreu
que tapen els desguassos. Tot
això impedeix un ús adient d’a-
quests espais tradicionalment
tan utilitzats pels veïns”.

CULTURA4El molletà Josep
Maria Pou afronta un nou rep-
te. L’actor serà el nou director ar-
tístic del Teatre Romea de Bar-
celona, un càrrec que havia que-
dat vacant després de la mort de
Carles Canut.

El Grup Focus va anunciar
aquesta setmana la notícia men-
tre Pou era a Madrid, on diven-
dres va engegar la temporada de
l’obra de teatre Moby Dick a la
Latina. Segons va publicar el
diari Ara, el molletà no veu

aquest nou repte com un ascens
sinó com “una feina diferent”.
Sobre els canvis que preveu fer
al Romea, Pou va avançar que no
farà grans modificacions però sí
que hi posarà “la personalitat del
director”. 

D’altra banda, l’actor va con-
cretar que té un propòsit clar.
“Vull recuperar el que es feia en
l’època de Calixto Bieito i que es
va interrompre per la crisi: es-
tablir sinergies amb altres cen-
tres i impulsar produccions que

el Romea sol no pot fer”, va
afirmar el molletà al diari Ara.

Cal recordar que el relleu
que assumirà Pou arriba cinc
mesos després de la mort de
l’últim director del Teatre Ro-
mea, Carles Canut. Aquest, que
era amic íntim del molletà, va
veure com la seva malaltia l’a-
llunyava de la primera línia
del teatre i l’empresa va assumir
la gestió de l’equipament fins al
nomenament ara del nou di-
rector artístic.

Una de les zones que, segons la CUP, necessita una reforma. Foto: CUP

Nou repte per a Pou

Literatura | Presentació del llibre ‘Bandera Roja’
La Marineta va acollir dimarts a la tarda la presentació del llibre Bande-
ra roja de l’autor Jordi Borja. L’obra parla sobre l’organització d’esque-
rres antifranquista que va constituir l’any 1968 el molletà Jordi Solé.
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Reconeixement per al
sistema de reciclatge molletà
GUARDÓ4L’Ajuntament va re-
bre dues Pajaritas azules per
l’excel·lència en la seva gestió de
la recollida selectiva de paper i
cartó. L’Associació Espanyola
de Fabricants de Pasta, Paper i
Cartó va entregar aquest reco-
neixement que va recollir la set-
mana passada el regidor de Medi
Ambient, Josep Maria Garzón.

El premi situa el consistori
molletà entre els 40 millors de
tota Espanya en aquest àmbit i
entre els 5 de la província de Bar-
celona que també van rebre
aquesta distinció.

L’obtenció de les Pajaritas
azules es decideix després d’un
procés d’avaluació que té en
compte 21 indicadors agrupats
en cinc grans blocs: recollida
del contenidor blau, recollides
complementàries, informació

i conscienciació ciutadana, re-
gulació i resultats fins a arribar
al reciclatge final.

En el cas de Mollet, l’asso-
ciació organitzadora dels premis
va valorar el servei municipal de
recollida porta a porta dels resi-
dus de paper i cartó que generen
els establiments i locals comer-
cials. També es va reconèixer la
bona feina feta en les campanyes
informatives dirigides al veïnat
per millorar els hàbits de sepa-
ració de residus. 

Des de l’Ajuntament van
destacar que,  en els darrers
anys, la generació de residus a la
ciutat s’ha estabilitzat al vol-
tant d’un quilogram per habitant
i dia, una xifra que es posiciona
per sota de la mitjana que es re-
gistra tant al Vallès Oriental
com a Catalunya.

COMERÇ4L’ús de les noves tec-
nologies és una de les assigna-
tures pendents del comerç local.
Aquesta conclusió s’extreu de
l’estudi que ha fet l’Ajuntament
per determinar les accions que es
portaran a terme dins del nou
Pla estratègic de dinamització co-
mercial i de serveis de la ciutat. 

L’anàlisi es va presentar di-
marts dins d’un acte on el con-
sistori va plantejar les actua-
cions que es desenvoluparan a la
ciutat per “convertir Mollet en un
referent al territori amb una
oferta comercial adaptada a les
tendències actuals”.

En aquest sentit, es va expli-
car que el Pla està enfocat a
atraure més públics i noves in-
versions que enforteixin tots els
sectors econòmics. A més, el
document proposa construir
mecanismes de gestió i coordi-
nació entre el sector i l’adminis-
tració local. 

En concret, es va posar sobre
la taula la creació d’una plata-
forma que sigui alhora pública i
privada. “La idea és que es pren-
guin decisions conjuntes i coor-
dinades que ens serveixin per
impulsar el sector abordant
aquests nous reptes”, va especi-
ficar l’alcalde, Josep Monràs,
durant l’acte.

D’altra banda, es van explicar
les conclusions de l’estudi que es
va fer durant l’últim any per co-
nèixer la situació del comerç lo-
cal. El document va remarcar
que algunes de les febleses d’a-
quest sector són les petites di-
mensions dels locals, la proxi-

mitat a Barcelona i la manca d’a-
daptació a les noves tecnolo-
gies. Pel que fa a les fortaleses
que presenta el comerç molletà,
es va destacar que gaudeix d’u-
na bona comunicació i que l’ac-
tivitat al carrer és un dels seus
punts forts.

Finalment, la regidora de
Comerç, Mercè Pérez, va co-
mentar els orígens d’aquest es-
tudi. “Hem comptat amb la par-
ticipació de més de 100 perso-
nes, ja sigui a través de reu-
nions o d’entrevistes, i hem fet
500 enquestes”.

Dimarts es va presentar el Pla de dinamització comercial. Foto: Ajuntament

L’ús de les noves tecnologies,
assignatura pendent del comerç

L’Ajuntament crearà
una plataforma per
impulsar el sector
comercial de la ciutat
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Un pas més per reformar 
el Mirador de Gallecs

URBANISME4L’Ajuntament va
obrir aquesta setmana el procés
per licitar les obres de reforma
del Mirador de Gallecs. Les em-
preses interessades a formar
part del concurs, poden presen-
tar les seves sol·licituds fins al
pròxim 28 de febrer.

Les obres que es faran en
aquesta zona tenen un pressu-
post que ronda els 88.000 euros
i la durada aproximada de les ac-
tuacions serà d’uns dos mesos.
Tot i que la reforma es troba ac-
tualment en la seva primera
fase, aquest pas suposa un petit

avanç per veure remodelat
aquest espai del poble.

Segons va explicar Vallès
Visió aquesta setmana, el pro-
jecte preveu diferents mesures
com millorar les places i els
espais verds, així com impulsar
la renovació de la xarxa viària.
Aquesta zona és un dels espais
verds preferits pels veïns i veï-
nes del poble, els quals utilitzen
el Mirador de Gallecs per a
practicar activitats lúdiques,
passejar en família o, simple-
ment, per gaudir de l’aire pur
d’aquesta zona verda.

URBANISME4El futur de l’ins-
titut la Sínia va ser el tema cen-
tral de la Junta de Portaveus que
es va celebrar la setmana pas-
sada. Durant la sessió, es va
evidenciar la posició diferen-
ciada dels partits de l’oposició,
que demanen la cessió imminent
a la Generalitat d’un terreny per
construir el nou equipament, i
del consistori, que vol aconseguir
primer un compromís ferm per
part del Govern català.

Per la seva part, les forma-
cions de l’oposició van coincidir
que “la prioritat és cedir al De-
partament d’Ensenyament, com
més aviat millor, el terreny per
forçar un pronunciament del
Govern català”. Però l’alcalde,
Francesc Juzgado, va considerar
que “primer cal arrencar un
compromís ferm i un calendari
per a la construcció del nou ins-
titut”. A més, fonts municipals
van posar sobre la taula que en-
cara no era definitiva la ubicació
per al nou equipament. “En
tractar-se d’un tema de poble,
que afecta tant a docents com a

alumnes, familiars i futurs nous
alumnes, considerem que caldrà
consultar-los i prendre una de-
cisió consensuada”.

Des de l’oposició, van la-
mentar que encara no hi hagi
una idea clara en aquest sentit
perquè creuen que aquest fet pot
endarrerir la construcció del
nou equipament educatiu. 

Finalment, el grup d’ERC va
proposar que l’Ajuntament, si té
capacitat econòmica, avanci els
diners per fer realitat les obres i
que arribi a un acord amb la Ge-
neralitat per recuperar aquesta
inversió. “És el que es va fer amb
les escoles Pompeu Fabra i Llu-
ís Piquer durant l’època del tri-
partit", van concloure.

Imatge del pati de l’institut la Sínia. Foto: ERC

La futura ubicació de la Sínia
enfronta el consistori i l’oposició

Política | La bandera europea ja oneja a Parets
Aquesta setmana s’ha instal·lat la bandera de la Unió Europea davant l’Ajunta-
ment. El veïnat ja la pot veure onejar juntament amb l’espanyola, que ha patit
diferents sostraccions des que es va tornar a col·locar en aquest mateix espai.
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

Pàgines especials
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Martorelles | Sant Fost

Sant Fost comença el compte
enrere per celebrar Carnaval

CULTURA4El Carnaval està
cada vegada més a prop i a Sant
Fost volen estar preparats per ce-
lebrar aquesta festa. Per aquest
motiu, l’Ajuntament va presen-
tar aquesta setmana el programa
d’actes del pròxim 2 de març.

La jornada començarà a les
set de la tarda amb una rua que
recorrerà diferents zones del
poble com el Pavelló 1, l’avingu-
da Catalunya o l’avinguda Mon-
turiol. L’itinerari comptarà amb
la participació de la Batucada To-
kem x tu, que s’encarregarà de
posar la banda sonora de l’acti-

vitat. Les comparses que formin
part de la rua participaran en un
concurs on es repartiran dife-
rents premis a les agrupacions
més originals.

Amb la intenció de conti-
nuar la festa, el Pavelló 1 acollirà
un sopar de germanor a càrrec
d’Uno Gol Bar Restaurant. I
després de reposar forces, arri-
barà l’hora de ballar amb l’a-
menització musical de Ràdio
Sant Fost i DJ Miquel A. Tira-
do, que posaran ritme a la Fes-
ta Jove des de les onze de la nit
fins a la matinada.

URBANISME4L’Ajuntament de
Martorelles va anunciar ahir
que ja han començat les obres de
reparació de diverses voreres
del barri de Carrencà. Aquesta és
una de les mesures que s’estan
portant a terme al poble per
millorar el manteniment dels
carrers i de les zones públiques.

En concret, les actuacions
comportaran la renovació d’un
tram important de la vorera del
carrer d’Horta, que està afectat
per les arrels dels arbres. A
més, es faran reparacions pun-
tuals en altres voreres del barri
com les que s’ubiquen als ca-
rrers Riera, Ronda del Mer-
cat, Sant Isidre o Rec. 

De manera paral·lela, les
obres preveuen la reposició del
paviment a les zones dels antics
escocells que s’ubiquen en
aquest barri i també els que hi ha
al carrer de Catalunya.

EL BAR DEL CAMP DE FUTBOL
D’altra banda, el consistori va
obrir dimecres el termini per
sol·licitar la concessió d’ús pri-

vat per a l’explotació del bar del
camp de futbol. Les persones in-
teressades poden presentar la
documentació requerida per fer
aquest tràmit a través de la pà-
gina web municipal abans del
pròxim 28 de febrer.

Segons van assegurar fonts
municipals, el valor estimat del
contracte és de 60.000 euros

sense IVA i té una durada d’uns
cinc anys. 

Entre els criteris que es tin-
dran en compte a l’hora de se-
leccionar la concessió, desta-
quen la millora de la imatge
que presenta actualment el local,
l’elaboració de menús especials,
la col·laboració en actes muni-
cipals i l’ampliació dels horaris.

Les obres reconstruiran les voreres. Foto: Ajuntament

Martorelles posa en marxa 
la reforma del barri de Carrencà

Martorelles | Primer niu de vespa asiàtica
Martorelles va detectar dimecres el primer niu de vespa asiàtica al

poble, concretament a la riera de Can Sunyer. Tot i que no és una es-
pècie perillosa, l’àrea de Medi Ambient està inspeccionant la zona.
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La Llagosta

ACTIVITAT4Una cinquantena
de persones van viatjar dimecres
a Pineda de Mar per participar
a la segona sortida del cicle de
passejades per a la gent gran.
Aquesta activitat rep la deno-
minació d’Esport per a tothom,
ja que la seva intenció és fo-
mentar l’exercici físic i la vida ac-
tiva entre les persones d’avan-
çada d’edat del poble.

Els excursionistes que van
formar part de la trobada, van

coincidir amb altres persones de
municipis veïns. Entre tots, van
fer un recorregut d’uns deu qui-
lometres per l’entorn natural
de la població del Maresme.

La primera proposta d’a-
quest cicle es va fer al novembre
a Centelles i la pròxima arriba-
rà durant el mes de març i es
farà a la Llagosta. L’activitat
continuarà a l’abril amb una ex-
cursió conjunta al municipi de
Torrelles de Llobregat.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
continua apostant per renovar el
Complex Esportiu Municipal
(CEM) el Turó. Aquesta setma-
na ha anunciat que s’invertiran
més de 95.000 euros en la re-
novació de tots els elements de
fitness d’aquest equipament.

Entre les noves adquisicions
destaquen sis cintes de córrer,
quatre el·líptiques, quatre bici-
cletes per a diferents exercicis,
diversos bancs, més de 40 ma-
nuelles de diversos pesos, una
zona de paviment nou i tots els
elements necessaris per exerci-
tar diferents parts del cos. L’ac-
tuació permetrà canviar la ma-
quinària existent per una altra
més moderna i amb millors
prestacions.

Alguns dels elements que
s’instal·laran, com ara les cintes
de córrer, disposaran d’una pan-
talla amb connexió a internet des
d’on es podrà gestionar l’entre-
nament de l’usuari o progra-

mar les necessitats de cada per-
sona. La previsió és que les no-
ves màquines de fitness esti-
guin instal·lades aproximada-
ment d’aquí a un mes.

ALTRES MILLORES
La renovació de la maquinària
del CEM el Turó se suma a una
sèrie de millores que l’Ajunta-
ment està portant a terme en els
últims mesos. En concret, al no-

vembre es va renovar el sistema
d’aigua calenta que dona servei
a totes les dutxes de l’equipa-
ment. La nova instal·lació comp-
ta amb dos acumuladors de
2.000 litres cadascun amb la in-
tenció que es pugui garantir l’ai-
gua calenta a tots els usuaris i
usuàries del centre esportiu, ja
que a vegades el servei d’aigua es
tallava coincidint amb els mo-
ments de màxima demanda.

Imatge virtual de les noves màquines de fitness. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament renovarà tota 
la maquinària del CEM el Turó

Nova edició del cicle de
passejades per a la gent gran

POLÈMICA4Segueix en peu la
preocupació municipal per l’im-
pacte que pot causar sobre la
mobilitat, a la carretera B-140 i
als enllaços de l’AP-7, la ins-
tal·lació d’un nou centre logístic
d’Amazon al polígon de Can Ra-
bella de Barberà. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament va convocar
una reunió  la setmana passada
amb representants del món em-
presarial del Vallès i amb l’al-
calde de Polinyà, Javier Silva.

Durant la trobada, els parti-
cipants van mostrar el seu suport
a l’alcaldessa del poble, Isabel
Garcia, i van oferir la seva col·la-
boració en les accions que es pu-
guin portar a terme en aquest
àmbit. “Hem coincidit que
aquest sistema viari requereix,
des de fa temps, una reformula-
ció profunda per tal que les di-
ferents infraestructures tinguin
la capacitat necessària per afa-
vorir una mobilitat fluida i se-
gura”, va concretar Garcia.

A més, l’alcaldessa va afirmar
durant la reunió que el consistori

ha sol·licitat a la Comissió d’Ur-
banisme l’anul·lació d’ofici del
plantejament urbanístic que per-
met la instal·lació d’Amazon a
Barberà al·legant l’absència d’un
estudi de mobilitat i l’incompli-
ment de les previsions del Pla
Territorial Metropolità. 

“Intentarem amb tots els
mitjans tècnics, jurídics i insti-
tucionals, evitar impactes no
valorats prèviament i acordar so-
lucions reals per a tot l’àmbit que
engloba la carretera B-140 i
l’AP-7”, va concloure Garcia du-
rant la seva intervenció.

La reunió es va fer la setmana passada. Foto: Ajuntament

Suport empresarial a la posició
del consistori sobre Amazon

Santa Perpètua

Urbanisme | Nova graderia al Poliesportiu Robledo
L’Ajuntament va anunciar aquesta setmana que ja està instal·lada la nova grade-
ria al Poliesportiu Antonio García Robledo. Aquest element, que té una capacitat

per a vint seients, es va adquirir a l’empresa Daplast per més de 1.500 euros.

Societat | Les entitats reben formació sobre voluntariat
Unes deu entitats locals van participar recentment en una formació sobre volun-
tariat que va programar l’Ajuntament. L’objectiu del curs va ser explicar el marc
legal que existeix a l’hora d’incloure voluntaris a les entitats sense afany de lucre.

RECICLATGE4L’Ajuntament va
anunciar que durant aquest mes
de febrer es farà un manteni-
ment dels contenidors soterrats
amb la intenció que estrenin
nova imatge.

Fins ara, aquests dipòsits
eren de color gris i a partir d’a-
quest mes, s’aniran identificant
amb els colors de les diferents
fraccions de residus. Per tal de
facilitar el reciclatge, el consistori
ha optat per pintar els conteni-
dors soterrats amb els colors
identificatius de la recollida se-

lectiva. D’aquesta manera, els
contenidors passaran a ser de co-
lor blau (paper), marró (orgàni-
ca), verd (vidre), groc (envasos)
i gris (rebuig). 

Segons la regidora de Medi
Ambient, Neus Garcia, aquesta
novetat s’emmarca dins de les
tasques de manteniment que
s’havien de fer en tots els conte-
nidors del poble. El treball de
pintura anirà a càrrec de l’em-
presa municipal Mogoda Ser-
veis, que també gestiona la re-
collida de residus municipals.

Els contenidors soterrats
estrenen nova imatge
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Montornès

CULTURA4La sala polivalent
de la Torreta tanca l’any 2018
amb bons resultats. En total,
l’equipament ha acollit gairebé
22.000 assistents, una xifra que
representa un augment d’unes
2.500 persones en relació amb
l’any anterior.

El bon funcionament de l’e-
quipament també es reflecteix en
la programació d’activitats, ja
que durant els darrers anys s’ha
fet una clara aposta per am-

pliar el nombre de propostes i
oferir un ventall més ampli de
disciplines artístiques.

Algunes de les actuacions
més destacades que es van poder
veure a la sala polivalent de la
Torreta durant el 2018 tenen
com a protagonistes al Mag Lari,
la Pegatina o els actors i actrius
de l’obra de teatre El Tràmit. En
els tres casos, els artistes van uti-
litzar la sala per a preestrenar els
seus espectacles.

EDUCACIÓ4Com actuar si el
teu fill o filla pateix bullying?
Amb la intenció de resoldre
aquest dubte i molts altres que
sorgeixen entre els pares i mares
que s’enfronten a aquesta pro-
blemàtica, la Fundació Barça va
organitzar la setmana passada
un taller al Centre de Formació
i Recursos G2M.

Els assistents van comptar
amb el suport de professionals
especialitzats en el món educa-
tiu i en el tractament de casos de
bullying. En concret, es van do-
nar les claus per acompanyar els
infants que pateixen bullying o
ciberbullying. Aquesta activitat
va ser de gran ajuda per als pa-
res i mares participants, ja que
en moltes ocasions hi ha una
manca d’informació sobre com
abordar aquests temes. 

Des de la Fundació Barça, te-
nen una especial sensibilitat
amb la problemàtica del bull-
ying. De fet, el mes passat van

publicar un estudi que afirma
que més de la meitat dels ado-
lescents de Catalunya conviuen
amb el bullying de manera di-
recta o indirecta. 

El document, que es basa
en l’opinió d’uns 8.600 joves
d’entre 14 i 18 anys, també de-
termina que l’assetjament esco-
lar provoca un “intens sofri-
ment” en el 90% de les víctimes.
Una altra de les dades destaca-

des d’aquest informe és que el
bullying s'ha convertit en la pri-
mera preocupació dels joves d'a-
quest tram d'edat, per davant de
les drogues i el fracàs escolar.

L'estudi també ressalta que
les xarxes socials multipliquen la
difusió de missatges vexatoris. A
més, els que pateixen aquest ti-
pus d'agressions reconeixen que
les humiliacions s'allarguen al-
menys tres o quatre anys. 

Un moment durant el taller a Montmeló. Foto: Twitter (@FundacioFCB)

Taller per acompanyar els
infants en casos de bullying

Bona afluència d’assistents a
la sala polivalent de la Torreta

POLÈMICA4“Estem francament
malament, nerviosos, trucant a
la policia cada cop que sentim un
soroll perquè no sabem si estan
trencant alguna zona comuni-
tària”. Són paraules d’un dels
veïns afectats pel vandalisme
que causen les persones que
van ocupar fa dos anys alguns
dels habitatges del bloc de pisos
Sagrera.

La denúncia del veïnat es va
fer durant el darrer Ple, amb
l’objectiu d’expressar el seu ma-
lestar a l’alcalde i intentar solu-
cionar un problema que s’a-
rrossega des de fa temps. “Han
trencat els videoporters, ara no
sabem qui ve quan truquen a
casa. Els vam reparar dos cops
però els han tornat a trencar ori-
ginant una despesa actual de
més d’onze mil euros”, va expli-
car durant la sessió una de les
persones afectades. 

Després d’escoltar la inter-
venció del veí del bloc de pisos
Sagrera, ubicat al costat de l’es-
glésia, l’alcalde, José A. Monte-

ro, va assegurar que en cap cas
l’Ajuntament ha girat l’esquena
a aquesta problemàtica.  “Quan
va ser aquí el delegat del Govern,
li vam comunicar aquesta si-
tuació i també hem mantingut
reunions amb els Mossos per
abordar aquest tema”, va con-

cretar.  Però, segons Montero, es
tracta d’una situació complexa.
“El meu missatge és d’acom-
panyament i de suport perquè
estem intentant posar en marxa
totes les eines que tenim al nos-
tre abast perquè és un tema
complicat, però no esteu sols”.

El bloc de pisos Sagrera està al costat de l’església. Foto: Línia Vallès

El veïnat es planta contra 
els actes vandàlics dels ocupes

Educació | Xocolatada solidària contra el càncer infantil
Les escoles de Montmeló han unit forces per organitzar avui una xocolatada soli-
dària que té l’objectiu de recaptar fons per ajudar a prevenir el càncer infantil.
L’activitat es farà a la plaça de la Vila a partir de dos quarts de cinc de la tarda.

Societat | Nou reglament de participació ciutadana
L’Ajuntament va aprovar durant el darrer Ple el nou reglament de participa-
ció ciutadana que defineix els mecanismes i els òrgans a través dels quals els
veïns i veïnes poden intervenir en tots els aspectes de la vida del municipi.

TECNOLOGIA4Montornès es
modernitzarà amb la utilitza-
ció de les noves tecnologies per
millorar diferents àmbits del
poble com la sostenibilitat o la
mobilitat.

Una de les propostes que es
desenvoluparan dins d’aquest
projecte, que s’anomena Smart
City, es focalitzarà en la recolli-
da de residus. En concret, s’ins-
tal·laran uns sensors a l’interior
dels contenidors per saber de
manera telemàtica el volum de
deixalles que hi ha en qualsevol

moment. D’aquesta manera, es
podrà preveure les rutes que
seguiran els serveis de neteja per
tal de ser més eficients. Una al-
tra iniciativa que es posarà en
marxa dins d’aquest programa
serà la connexió entre els polí-
gons industrials i l’estació de
Rodalies amb l’objectiu de mi-
llorar la comunicació entre les
dues parts. Totes aquestes ide-
es es van presentar dimecres a
l’Ajuntament en un acte que va
comptar amb la presència de re-
presentants de la Diputació.

Les noves tecnologies
modernitzaran el poble
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Acaben les obres a dos
carrers de Can Xicota

LLIÇÀ D’AMUNT4Diumenge
passat es va fer l’acte d’inaugu-
ració del nou aspecte dels carrers
Bosc de la Riera i Pica d’Estats,
al barri de Can Xicota, un cop
que ja s’han acabat les obres.

Els treballs van posar-se en
marxa durant el mes de setem-
bre de l’any passat, quan es va
començar a reasfaltar diferents
trams d’aquests carrers. Això
també es va aprofitar per canviar
la xarxa d’aigua potable, canviant
una de les antigues canonades
per una de nova i, aprofitant

aquests canvis, es van substituir
les vàlvules i els hidrants que fan
servir els bombers. Per últim,
s’ha canviat el sistema d’enllu-
menat, instal·lant una trentena
de fanals que funcionen amb
llums LED de baix consum.

L’alcalde, Ignasi Simón, va
destacar que la renovació d’a-
quests carrers “dota el barri d’u-
na via segura d'accés, tant per a
vehicles com per als veïns” i va
explicar que, en el futur, es po-
drien instal·lar aquests fanals en
altres punts de la vila.

POLÍTICA4Dimarts passat el
poble va rebre la visita de la de-
legada del govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cunillera.
L’alcalde, Ignasi Simón, va ser
l’encarregat de rebre la repre-
sentant de l’executiu de Ma-
drid, que va reunir-se amb el go-
vern local per tractar “temes
d’especial transcendència per
al municipi”.

Els regidors Jordi Juárez,
Mariona Pedrerol, Lourdes Es-
téfano, Albert Iglesias, Fran Sán-
chez, Antonio Polo i Manel Bus-
quets també van participar en la
trobada entre Cunillera i Si-
món, on es van tocar assumptes
relacionats amb les infraestruc-

tures (mobilitat i altres) o el co-
merç local. Cunillera va mostrar

la predisposició de l’executiu de
Pedro Sánchez a treballar amb el
govern local des de la “lleialtat
institucional” i va reivindicar la
feina que fan els ajuntaments en
el dia a dia.

La delegada va signar el Lli-
bre d’Honor del poble i durant la
jornada també va visitar la zona
de Can Montcau, on va poder co-

nèixer de primera mà el nou en-
tramat industrial i comercial de
Lliçà d’Amunt.

Després de la reunió, el bat-
lle va fer una piulada al seu
compte de Twitter valorant la vi-
sita de Cunillera, i assegurant
que “treballarem conjuntament
per millorar els vincles entre
ambdues administracions”.

La foto de família amb el govern municipal. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Cunillera, delegada del govern
espanyol, visita Lliçà d’Amunt

Lliçà de Vall | Una obra de teatre recorda Estellés
L’actriu Mònica Lucchetti i el compositor Carles Beltran, amb l’ajuda

de la cantant Tànit Navarro, representaran Va Estellés, una obra 
de teatre que recorda les obres d’aquest genial escriptor valencià.

Cunillera i els membres
del govern local 
van visitar la zona
de Can Montcau
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La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

LA GARRIGA4Dilluns passat es
van posar en marxa les obres de
remodelació de la Pista 1, un
dels equipaments esportius del
poble. El projecte preveu l’ende-
rroc de la tanca metàl·lica que de-
limita el recinte esportiu per la
part superior, a l’alçada del carrer
Pere Ballús, ja que està en molt
mal estat.

També es està previst que es
canviï la grada del cantó sud, molt
degradada i que no té gairebe vi-

sibilitat, per deixar  pas a una
zona verda amb alzines que s’en-
filarà fins a tocar de l’escola Puig-
graciós. La grada del costat est es
netejarà i també es faran diferents
millores en els acabats.

Per últim, en el marc de les
obres també es construirà un
petit parc infantil a la plaça Anna
Ravell. Si els terminis previstos
pel consistori es compleixen, tots
aquests treballs haurien d’estar
llestos durant el mes de juny.

URBANISME4Primer van ser
les reunions informatives, i ara
també s’ha posat en marxa una
campanya de recollida de signa-
tures. El grup Ametlla’t segueix
oposant-se a l’obertura d’un su-
permercat de la cadena Esclat a
Can Draper i des de fa uns dies
han engegat una campanya al
portal Change.org que, en el mo-

ment del tancament d’aquesta
edició de Línia Vallès, fregava el
mig miler d’adhesions. 

Al mateix temps, Ametlla’t ha
presentat al·legacions contra les
modificacions en el Pla General
Urbanístic (aprovades durant el
Ple del passat mes de novembre)

que van donar llum verda a la
construcció del supermercat.
Consideren que caldria haver
consultat els veïns sobre els usos
del solar on, si res no canvia, aca-
barà ubicant-se el supermercat.

El grup va exposar els seus ar-
guments en una reunió que es va
celebrar dijous de la setmana
passada a la Sala Polivalent, a la

qual van assistir un centenar de
veïns i també els propietaris del
solar i representants del grup de
supermercats Bonpreu.

Els arguments que Ametlla’t
fa servir contra la construcció de
l’Esclat són el col·lapse vial (el so-
lar és a l’entrada del poble), la
contaminació o l’impacte pai-
satgístic, entre altres.

Una de les reunions celebrades per l’entitat. Foto: Ametlla’t

El grup Ametlla’t, contra 
el futur Esclat de Can Draper

Comencen les obres 
a la pista esportiva 1

SANITAT4Canovelles millora-
rà el sistema del clavegueram del
municipi. Divendres passat, l’A-
juntament va anunciar que la Di-
putació ha redactat el document
per fer les reformes necessàries
a la xarxa després que, en un dels
darrers grans episodis de pluja
que es van viure a la vila (i a la
resta de la comarca i del país), el
clavegueram no va poder resis-
tir el volum d’aigua i va haver-hi
problemes en alguns carrers que
van obligar que fos necessària la
intervenció dels bombers.

El Pla Director del clavegue-
ram ha servit per elaborar un in-
ventari de tots els pous de re-

gistre i de les canonades de la
xarxa. El document també inclou

una descripció de les seves ca-
racterístiques i quin és el seu es-
tat de conservació actual. Tenint
en compte totes aquestes va-
riables, també s’ha estudiat el
funcionament del clavegueram,
tant per temps sec com per
temps de pluja, i s’han fet unes
propostes de millora.

Així, un cop s’hagi fet la re-

forma, es millorarà el funciona-
ment hidràulic de la xarxa els
dies de pluja. També està pre-
vista la construcció de col·lectors
que serviran com a dipòsits d’a-
questes aigües pluvials.

De moment, però, el consis-
tori no ha anunciat la data en la
qual començaran a fer-se totes
aquestes reformes.

La reforma es farà conjuntament amb la Diputació. Foto: Aj. de Canovelles

S’anuncien canvis a la xarxa 
de clavegueres de Canovelles

La Garriga | En marxa els treballs per instal·lar un ascensor
A finals de la setmana passada, l’Ajuntament va anunciar que ja ha posat en marxa

les obres per construir un ascensor l’aparcament de la Sínia. L’objectiu és millorar la
mobilitat per als veïns, ja que connectarà aquest punt amb la plaça Doctor Montal.

Canovelles | Un ‘show’ familiar a Can Palots
Desconcert serà el nom de l’espectacle familiar que es farà demà
a la tarda a Can Palots. Un grup de percussionistes ha perdut els
instruments, però ha de fer el seu show de la manera que sigui.

LES FRANQUESES4La plaça Ma-
jor es va convertir, dissabte pas-
sat, en un observatori astronòmic
gegant amb una nova edició de la
Matinal Astronòmica. Aquesta
activitat, organitzada pel Centre
d’Observació de l’Univers, va
permetre que més de 200 per-
sones gaudissin amb l’observatori
portàtil més gran de Catalunya.

En aquesta plaça Major es van
fer tallers i activitats pensats per
a tota la família; es van instal·lar
dos telescopis convencionals que
van servir per poder observar el

sol, mentre que amb un altre
d’aquests aparells es va poder
comprovar el moviment de rota-
ció de la Terra. També es va fer fet
un taller d’estampació de plane-
tes, mentre que un forn solar, fa-
bricat amb materials reciclats, a
demostrar com l’energia solar,
combinada amb un sistema de
miralls, podia coure una pizza
sense necessitat d’electricitat.

Les activitats del Febrer Cien-
tífic seguiran demà, amb la ter-
túlia literària Cerca de las estre-
llas, amb Francisco Fernández.

Petits i grans gaudeixen amb
la Matinal Astronòmica

El grup va exposar els
seus arguments en 
una reunió a finals de 
la setmana passada

Les obres canviaran 
el sistema hidràulic
actual, que va fallar 
en les darreres pluges
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BIGUES I RIELLS4A finals de la
setmana passada, l’Ajuntament
de Bigues i Riells va anunciar
que ja han començat les obres de
reforma d’un tram de més de
vuit quilòmetres i mig del camí
fluvial del Riu Tenes que uneix
el poble amb Sant Miquel del
Fai. El projecte aprofita alguns
trams que ja existien i n’habili-
tarà de nous, aprofitant els re-
correguts que ja havien fet ci-
clistes o vianants.

En marxa l’obra
del camí fluvial
del riu Tenes

LA ROCA450.000 visitants i
25.000 préstecs de documents
durant el 2018. Aquestes són les
xifres que es van fer públiques
sobre l’ús de la biblioteca muni-
cipal, que l’any passat va celebrar
els 15 anys de la seva posada en
funcionament.

L’Ajuntament de la Roca cal-
cula que gairebé la meitat dels
veïns, el 45%, té el carnet de soci
d’aquest equipament cultural.
(prop de 5.000 persones).

Bones xifres de 
la biblioteca en el
seu 15è aniversari

FIGARÓ4L’operació de neteja
de la riera de Vallcàrquera, a fi-
nals de la setmana passada, va
fer que els operaris responsables
haguessin de talar arbres a l’al-
tura de la Font de la Punxeguda.
Es tractava d’uns pollancres,
que tenien el tronc buit i estaven
morts, que posaven en perill la
integritat de la font i de qualse-
vol persona que es passegés per
aquesta zona.

La neteja de 
la riera fa que 
es talin arbres

CARDEDEU4Divendres passat,
l’Ajuntament de Cardedeu va
anunciar que ja ha posat en mar-
xa el procés per canviar el de nom
del carrer Pere Mercader, militar
franquista. Els veïns rebran una
carta informativa (l’acord es va
prendre fa tot just un any), però
en la missiva també se’ls convi-
darà a fer propostes per al nou
nom del carrer. Es podran enviar
per correu electrònic a l’adreça
participacio@cardedeu.cat.

El carrer de Pere
Mercader
canviarà de nom

VALLROMANES4La meitat dels
veïns de Vallromanes que van
votar en els pressupostos parti-
cipatius van escollir fer reformes
a l’escola bressol. Aquesta opció
va tenir 88 vots dels 183 que es
van registrar, un 48%.

Així, a l’equipament infantil
es canviaran els paviments i les
calderes, s’instal·larà climatit-
zació en totes les aules i es mi-
llorarà la cuina, entre moltes
altres reformes.

Els veïns trien 
fer reformes a
l’escola bressol

SANT ANTONI4La mostra foto-
gràfica I si te les toques?, que vol
posar el focus en la prevenció i la
sensibilització al voltant del càn-
cer de mama, ja es pot visitar a
les Escoles Velles de Sant Anto-
ni de Vilamajor.

El dilluns de la setmana pas-
sada es va fer l’acte d’inaugura-
ció de la mostra, que es pot visi-
tar els dies laborables entre les sis
i les nou de la nit.

Una mostra sobre
càncer de mama a
les Escoles Velles

CULTURA4Escriure, pintar o
composar música en un entorn
incomparable. La finca del Vilar,
situada al Parc Natural del Mont-
seny, acollirà un espai de creació
per a escriptors i artistes. Així ho
va anunciar la Diputació, pro-
pietària del recinte, a finals de la
setmana passada, durant la visita
que la consellera de Cultura,
Laura Borràs, i el president de
l’organisme, Marc Castells, van
fer a aquest edifici.

“Volem fer una proposta in-
novadora i modernitzadora del
nostre patrimoni”, va assegu-
rar Castells durant la seva in-
tervenció, alhora que va apuntar
que és important “poder posar a

disposició de la cultura i del
país instal·lacions com aquesta,
que són nostres, que no s’estan

fent servir i en les quals no cal fer
cap inversió”.

Borràs, per la seva banda, va
destacar el treball que la conse-
lleria ha fet conjuntament amb
la Diputació, com el programa de
Poesia als Parcs oLletres i Pai-
satges (que s’ha celebrat una
quinzena vegades), i va aplaudir
que amb aquesta iniciativa es
vulgui anar encara més enllà.

Confirmat l’anunci, la con-

selleria i la Diputació han anun-
ciat que es començarà a treballar
per constituir una comissió de
treball per definir el calendari del
projecte com més aviat millor.

La finca del Vilar ocupa
148.000 metres quadrats al ter-
me municipal de Fogars de Mon-
clús i va ser un dels escenaris on
es van celebrar les reunions de
preparació prèvies als Jocs Olím-
pics de l’any 1992.

L’exterior de la finca del Vilar, a Fogars de Monclús. Foto: Diputació

El Montseny tindrà un nou
espai per a artistes i escriptors

Una nova línia de bus uneix
quatre pobles amb la UAB

MOBILITAT4Des d’aquest pas-
sat dilluns, una nova línia de bus
del Grup Sagalés uneix Sent-
menat, Caldes, Palau-solità i
Plegamans i Polinyà amb la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
(UAB), a Bellaterra. Els horaris
de pas s’han dissenyat  de ma-
nera coordinada amb els del
centre, i facilitaran l’arribada i la
tornada dels estudiants i del
personal que viuen en aquesta
part de la comarca. Cada dia, de

dilluns a divendres, circularan sis
noves expedicions de la línia, tres
en cada sentit (l’origen de les d’a-
nada, que es faran des de Sent-
menat, seran les 7:20, les 13:40
i les 17:25, mentre que les de tor-
nada seran les 8:24, les 14:39 i
les 18:24).

El director general de Trans-
ports i Mobilitat, Pere Padrosa,
i representants dels quatre mu-
nicipis van presentar la nova lí-
nia divendres passat.

Sant Celoni | Detenen el presumpte piròman dels contenidors
Dimarts passat, l’Ajuntament de Sant Celoni va comunicar la detenció d’un home que hauria

estat el responsable de la crema d’uns contenidors al carrer Ramón i Cajal. Un dispositiu
dels Mossos i la Policia Local va arrestar l’home, que va declarar als Jutjats de Granollers.

El treball conjunt entre
Cultura i la Diputació
permetrà la creació
d’aquest futur espai 
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Entrevista

Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona. 
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació.  “Si no
expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflecteixi
el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és
permanent. El segon, els autò-

noms i les microempreses. El 97%
de les 400.000 empreses que con-
formen la Cambra són empreses
d’una a nou persones.I el tercer és
la internacionalització. Hem de fa-
cilitar els negocis i la inversió, de Ca-
talunya cap enfora i d’enfora cap a
Catalunya. 

Catalunya és una gran destinació
turística. Vostè diu que la Cambra
ha de fer pedagogia sobre la ri-
quesa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com
un fet aïllat al marge de les ciutats.
S’ha de mirar com una activitat ciu-
tadana, que no hi hagi una dife-
rència entre nosaltres i ells.  Si es
trenca aquesta barrera, el ciutadà

veurà que el turisme és bo per a les
ciutats. 

A la seva llista hi ha represen-
tants del petit comerç. ‘Anem
per feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és
l’eix vertebrador de la nostra can-
didatura i sempre ha de ser el cen-
tre d’atenció de la nostra acció.
Ajuda molt a enriquir el dia a dia de
les ciutats. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu mi-
llor moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empre-
sarial, no hi ha res a fer. Després hi

ha la importància de la formació,
que la Cambra l’ha de donar, i que
ha d’incidir en el fet de fer de la com-
pra una experiència interessant.
Aquí és on el petit comerç ha de de-
mostrar la seva professionalitat. On
és imbatible és en l’assessorament. 

Mirant la llista de candidats, tin-
drà tres rivals més. Sembla que
seran unes eleccions disputa-
des, però també s’ha parlat de
pactes.
Les eleccions són per això, perquè
es presenti tanta gent com vulgui.
Dit  això, trobo a faltar programa en
les altres candidatures, mentre que
nosaltres l’hem treballat molt. Fa 20
anys que estic vinculat a la Cambra

i penso que puc aportar coses jun-
tament amb els altres candidats. 

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític. 

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser
un pas en la qualitat democràti-
ca de la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present.
Però cal aplicar-lo bé, de forma ri-
gorosa, perquè si no es pot donar
peu a fraus que enterboleixin les
eleccions.

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

Perfil | Una aposta per la renovació des de dins
Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part 
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat 

des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

Albert Ribas
BARCELONA
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Després de l’estrena massiva de
diumenge passat al Palau d’Es-
ports contra el Kiel, el BM Gra-
nollers viatja a Dinamarca, a la
pista del GOG de Gudme. Des-
prés de la derrota que l’equip
d’Antonio Rama va patir contra
els alemanys, el desplaçament a
aquesta localitat del sud-est del
país escandinau és molt impor-
tant, ja que el GOG va derrotar
l’Azoty-Pulawy en el partit a Po-
lònia (28-31).

El partit arriba després que els
granollerins ja hagin afrontat un
desplaçament aquesta setmana
(24-32, abans-d’ahir a la pista de
l’Helvetia Anaitasuna, una victò-
ria que permet que l’equip man-
tingui la segona plaça), de manera
que la recuperació després dels
partits i la dosificació en el re-

partiment dels minuts serà clau
en aquesta fase de la temporada. 

Aquesta fase embogida del ca-
lendari tindrà un nou episodi
dimecres que ve al Palau d’Es-
ports, amb un nou partidàs con-
tra l’Ademar de Lleó.

TORNA LA LIGA GUERRERAS
L’actualitat del sènior femení,

amb la Copa de la Reina tempo-
ralment aparcada, torna a cen-
trar-se en la lliga. L’equip de Ro-
bert Cuesta jugarà, com és habi-
tual, el primer partit del cap de
setmana aquesta mateixa nit, a
partir de les nou. Les granolleri-
nes, que en l’última jornada van
empatar contra el Gran Canaria,
rebran l’Aula de Valladolid.

Adrià Figueras celebra un gol en el partit contra el Kiel. Foto: BMG

El BMG buscarà el seu primer 
triomf europeu a Dinamarca

» L’equip manté la segona plaça després de guanyar l’Anaitasuna
» El sènior femení rebrà la visita de l’Aula de Valladolid aquesta nit

Guido Martino, convocat
amb la selecció argentina

La bona feina que es fa
al CN Granollers té re-
compensa. Guido Car-
rillo, un dels jugadors

del primer equip masculí de wa-
terpolo, ha entrat en la convo-
catòria que ha publicat la selec-
ció argentina de cara a la Copa
Intercontinental FINA, una cita
que es disputarà a Perth (Aus-
tràlia) entre els dies 26 i 31 del
mes que ve.

Martino, que és el catorzè
màxim golejador de la categoria
amb 20 gols (empatat amb el seu
company David Díaz com a mà-

xim artiller del CNG), forma
part del club des de fa dues tem-
porades. El jugador de Rosario
havia participat en alguns dels
stages de tecnificació que orga-
nitza el club per a jugadors ar-
gentins, quan era cadet i juvenil,
activitats emmarcades en el con-
veni de col·laboració del club i la
Confederación Argentina de De-
portes Acuáticos.

L’equip, que va empatar a la
piscina del CN Montjuïc fa uns
dies, descansarà fins al dissabte
de la setmana que ve, quan rebrà
la visita del CN Premià.

El CD la Concòrdia reprèn 
la lliga contra l’Eurogan

La Segona Divisió
femenina de futbol
sala torna a posar-se
en marxa demà a la

tarda amb el CD la Concòrdia re-
bent la visita de l’Eurogan Red
Stars (les quartes per la cua) al
Turó a partir de dos quarts de sis
de la tarda. 

Les de Dani Mosteiro busca-
ran trencar la ratxa de tres em-
pats consecutius (CFS Eixam-
ple, Intersala Promises i Xaloc
Alacant) que han fet que les bla-
vetes passin d’ocupar la primera
posició a ser terceres. Després del

descans de la setmana passada
pels partits de les seleccions, la
competició tornarà a posar-se
en marxa. 

Les llagostenques jugaran sa-
bent quin ha estat el resultat de
l’Eixample (les barcelonines re-
ben el Feme Castellón a les qua-
tre de la tarda), mentre que el Xa-
loc Alacant, que ara mateix lide-
ra la classificació amb 39 punts
serà l’últim dels tres candidats al
títol que entrarà en acció. Les ala-
cantines afrontaran el seu partit
a partir d’un quart de set contra
el Segarra-Cervera.

Acaben les remodelacions al
camp de futbol 7 de Bellavista
FUTBOL4Les obres del canvi de
gespa del camp de futbol 7 de Be-
llavista van acabar a finals de la
setmana passada, de manera
que això suposa que les remo-
delacions de l’equipament han fi-
nalitzat. La darrera fase dels
treballs ha estat la substitució del
paviment de gespa artificial del
camp, que havia esgotat la seva
vida útil i que des de feia temps
havia patit i mostrava molts
senyals de desgast.

Anteriorment, s’havien subs-
tituït les xarxes perimetrals, de
fons de les porteries i la barana
de protecció de la graderia i
s’havien instal·lat dos nous mò-
duls amb cinc vestidors (per als
jugadors i per als àrbitres), amb
aigua calenta i lavabos.

En total, el consistori ha in-
vertit prop de 200.000 euros en
les reformes d’aquesta instal·la-
ció, que fan servir diferents
equips del barri.

Parets | El CFP empata contra el Sabadell B però segueix líder
El CF Parets només va poder sumar un punt en la visita del Sabadell B (1-1), però l’empat
del Berga contra la Grama fa que l’equip de David Parra continui liderant el grup 4 de la
Segona Catalana. El pròxim repte per als paretans serà visitar el camp del CE Sallent.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Diumenge 23 de des-
embre de 2018. L’EC
Granollers derrota la
Fundació Esportiva
Grama per 2-0. Ja fa

gairebé dos mesos d’aquest re-
sultat, però d’aleshores ençà, l’e-
quip de Jose Solivelles ha estat in-
capaç de tornar a guanyar a casa.
Els blancs volen posar punt final
a aquesta mala dinàmica al Mu-
nicipal i sumar de tres en tres una
altra vegada i, per fer-ho, haurà de
derrotar el Cerdanyola FC, un dels
equips de la zona tranquil·la de la
classifiació, però que arribarà a
Granollers amb una mala dinà-
mica de dues derrotes consecuti-
ves (si bé han estat contra el Te-
rrassa i el Llagostera, dos dels
equips de la zona de play-off, i
mostrant una bona versió en les
dues ocasions).

Els de Solivelles, ara mateix,
són a set punts del Terrassa, el
quart classificat, de manera que
una victòria a casa permetria

mantenir viu el somni de lluitar
per ser a la post temporada.

PER LA MÍNIMA
Els mals resultats al carrer Giro-
na, en canvi, contrasten amb la
versió habitualment solvent que
l’ECG mostra a domicili. Tot i
que l’equip no podia comptar
amb Sergi Pastells i Joan Inés,

Sergio Fernández va tornar a la
porteria i va ser una de les claus
de la victòria a Vilafranca (0-1).

Un gol d’Albert Ruiz quan
només s’havien jugat cinc mi-
nuts de la represa va ser suficient
perquè els de Solivelles guanyes-
sin el setè partit del curs a domi-
cili. Només el líder, l’Hospi, pre-
senta millors xifres lluny de casa.

Tornar a guanyar a casa: 
l’EC Granollers rep el Cerdanyola

El CB Mollet vol recuperar 
sensacions contra el SESE

La derrota a la pis-
ta de l’UBSA com-
plica la consecució
del títol al CB Mo-

llet, però l’equip no pot descuidar-
se, perquè ha de defensar la se-
gona posició. 

Els de Josep Maria Marsà
rebran, demà a les vuit del vespre,
el SESE de Barcelona, un dels
nouvinguts a la categoria, però
que està protagonitzant una tem-
porada molt digna (vuit victòries
i vuit derrotes, còmodament si-
tuat per sobre de les posicions de
descens), de manera que el CB
Mollet buscarà un triomf que li
permeti recuperar sensacions de
cara a aquesta recta final de la
temporada.

SUPERATS AL PRIMER TEMPS
El conjunt negre, que afrontava
el viatge a Sant Adrià amb la mo-
ral pels núvols, va veure’s sorprès
per l’inici de partit dels adria-
nencs, que primer amb un parcial
de 24-19 i un altre de 28-18, de
manera que la segona part va ha-
ver d’afrontar-se amb un -15, di-
fícil de remuntar.

Els molletans, però, no van
abaixar els braços i van ser els do-
minadors del tercer període al Ri-
cart; el 22-29 aconseguit va po-
sar-li pebre al partit, però el CBM
va veure com els locals neutra-
litzaven qualsevol intent de re-
acció i acabaven guanyant per 10
punts (93-83). Santi Serratacó va
ser el millor jugador del Mollet.

Kiptum, rècordman mundial
de mitja marató, serà a la Mitja
ATLETISME4El gran rival a ba-
tre en la Mitja 2019 serà Abraham
Kiptum. Si no hi ha un contra-
temps d’última hora, el kenià,
plusmarquista mundial de mitja
marató (va aconseguir un temps
de 58 minuts i 18 segons a Va-
lència a finals d’octubre de l’any
passat) participarà en la prova,
que es disputarà diumenge de la
setmana que ve. La presència de
l’atleta de Nairobi, que té 29
anys, es va confirmar en la pre-
sentació de la prova, que es va fer
dimarts passat.

Teshome Mekonen i Edwin
Soi són els altres dos grans noms
propis que els organitzadors han
confirmat per a la prova.

En la presentació de la cursa,
Toni Cornellas, president de l’AE
La Mitja, va assegurar que “és
molt important que vinguin atle-
tes d’elit”, però també va dir que
la Mitja no pot oblidar quins són
els seus orígens i que “per a no-
saltres té una importància cabdal
la participació del corredor po-
pular i tot allò que es genera al
voltant. La Mitja és competitivi-
tat, però també és solidaritat i és
voluntariat”.

Cornellas també va dir que es
va decidir moure la data habitual
de la prova per no coincidir amb
una altra de les proves de 21 qui-
lòmetres del país, la de Barcelo-
na, celebrada diumenge passat.

» Els blancs no han sumat de tres en tres al Municipal des del 2018
» Un gol d’Albert Ruiz va trencar la mala ratxa de l’equip a Vilafranca

El CH Caldes perd a Igualada 
i ja pensa en la Copa del Rei

Sense premi a una
gran actuació. El CH
Caldes va perdre el seu
darrer partit abans de

la Copa dimarts passat a Iguala-
da (3-2) i ja centra tots els seus es-
forços per preparar la Copa del
Rei, que es jugarà a Reus a par-
tir de dijous de la setmana que ve.
El CHC començarà a competir di-
vendres a un quart de vuit de la
nit, quan jugarà contra el Club
Patí Voltregà.

Els calderins, que van fer una
gran partit en una pista tradicio-
nalment complicada, encadenen

la segona derrota consecutiva a
l’OK Lliga en un partit on l’equip
va merèixer tornar a casa, com a
mínim, amb un punt.

De fet, el Caldes va començar
guanyant amb un gol d’Álvaro Gi-
ménez quan només s’havien ju-
gat cinc minuts de partit. Els lo-
cals, però, remuntarien aquesta
diana, tot i que nou Giménez, a
tocar del descans, restabliria
l’empat. Els arlequinats van gau-
dir de nombroses ocasions, però
els punts van quedar-se a l’Anoia
gràcies a un gol de Sergi Pla
quan faltaven sis minuts.

Els de Solivelles han obtingut els millors resultats lluny de casa. Foto: ECG



| 30

Llibres Teatre

Un quartet de músics versàtils transitant
per camins sorprenents, amb la carismà-
tica figura de Pol Batlle al capdavant.
Després de RE-Mi i Vaine house i de l'EP
Shit dope, publiquen el seu esperat ter-
cer disc llarg, Libra, que rere una epider-
mis més assossegada amaga tants
mons dispars com només podrien cabre
a l'univers de Ljubliana & the Seawolf. 

Música Pelis i sèries

Libra
Ljubliana & the Seawolf

M A R I A H  C A R E Y

A LES XARXES...

Ser una artista internacional 
‘One sweet day’ és el seu tema més popular

Actuarà a Barcelona el 10 de juny 
Serà l’única parada a l’estat de la seva gira internacional

Emoció entre els fans  
Els seguidors de Carey celebren la notícia

QUÈ HA FET?

Sanzol s’inspira en l’univers de les co-
mèdies de Shakespeare per escriure i
dirigir la versió catalana d’aquesta en-
ginyosa comèdia romàntica que parla,
a través de llenyataires anglesos i prin-
ceses espanyoles, de la impossibilitat
de protegir-nos del mal que ens pot fer
l’amor.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

La tendresa
Alfredo Sanzol

Una història d’amistat i amor enmig
de la Guerra Civil espanyola. Tot par-
teix arran d’un dibuix, que mostra
l’hospital on dos soldats ferits s’estan
curant i que porta una dedicatòria: “A
l’amic escocès”. A partir d’això, Maria
Barbal relata la joventut del Benet al
front de la guerra i la seva amistat
amb el brigadista George.

A l’amic escocès
Maria Barbal

La pel·lícula explora la turbulenta vida
de Mary Stuart, que amb només 16
anys és reina de França però que es
queda vídua dos anys després. La jove
rebutja tornar a casar-se i decideix 
tornar a Escòcia a ocupar un tron que 
li correspondria, tot i que allà veurà
com les elits locals s’estimen més que
Elizabeth sigui qui segui al tron.

Maria, reina d’Escòcia
Josie Rourke

ÉS FAMÓSA PER...
El punk més femení

El Centre Cultural Albareda del Poble-sec de Barcelona acull
fins al 25 de febrer l’exposició ‘Punk en femení’. La mostra fa
un repàs a la història del punk durant l’etapa 1975-1983 a
través de les dones que van ser-ne protagonistes. Aquest

gènere musical va sacsejar les convencions establertes que
hi havia al món del rock, on a la dona se li atribuïa el paper
de ‘groupie’,  musa o cantant però sempre des d’una òptica
capitalista. L’aparició de noms com el de Patti Smith o grups
com The Slits o Throbbing Gristle va aconseguir acabar amb
la idea del geni creador i la dona va ocupar un nou espai. 

| Trails of Cold Steel
Nou episodi de la saga The Legend of Heroes. Aquest joc
oferirà als jugadors combats ràpids i una trama oberta.

La gira de l’artista Mariah Carey arribarà al Festival
Jardins de Pedralbes de Barcelona el pròxim 10 de

juny. Aquest serà l’únic concert que oferirà la cantant
a tot l’estat dins del seu espectacle Caution World

Tour 2019. Els assistents podran gaudir d’una actua-
ció molt peculiar, ja que podran veure en directe una
de les artistes internacionals més reconegudes del

panorama musical en un escenari a l’aire lliure i amb
una escenografia cuidada al detall. Després de fer-se
pública la notícia de la seva actuació a Barcelona, els
seguidors de l’artista van encendre les xarxes socials.
La majoria volien saber quan podrien comprar les

entrades del festival per no perdre’s el que serà l’únic
concert de Carey a tot l’estat. També es van acumular
desenes de missatges d’emoció i d’eufòria per part
dels fans més fidels de l’artista, que van començar a
fer el compte enrere per escoltar en viu la cantant de

temes tan populars com One sweet day. 

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
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DIMARTS 19 DE FEBRER
09:30 Cendres del silenci, de Lambert Botey, serà
el títol seleccionat per a la pròxima sessió del
Club de lectura. Hi haurà la presència de l’au-
tor. / Biblioteca Can Pedrals.

AVUI 15 DE FEBRER
10:00 Ensenya’m el que saps! és el nom del ta-
ller de remeis naturals organitzat per l’A-
juntament que se celebrarà aquest matí. / Cen-
tre d'Informació i Recursos per a Dones
(CIRD) Joana Barcala.

DIMECRES 20 DE FEBRER
18:00 Un dimecres més es farà una sessió del
curs d’introducció al dibuix de còmic, que vol
ajudar els joves a tenir tècniques i eines per
dominar aquest estil. Cal inscripció prèvia. /
Biblioteca Can Mulà.

DIMARTS 19 DE FEBRER
PARETS Ximena Musalem s’encarregarà d’una
nova sessió del taller de cosmètica natural,
en la qual s‘ensenyarà els participants a fa-
bricar el seu cacau labial (Tarda). / Casal de
joves Cal Jardiner.

DIMECRES 20 DE FEBRER
LA LLAGOSTA Actuacions concretes de consciencia

ambiental i responsabilitats socials serà el nom
de la xerrada que coordinarà l’ambientòleg
Óscar Rodríguez. Activitat gratuïta (16:00).
/ Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí.

DEMÀ 16 DE FEBRER
SANTA PERPÈTUA El principi d'Arquímedes és
el títol de la pròxima representació de la Mos-
tra de Teatre Amateur (20:00). / Teatre  del Cen-
tre Parroquial.

DEMÀ 16 DE FEBRER
MONTORNÈS Els Miserables en concert serà la
peça de demà en el marc del cicle Teatre mu-
sical a Montbarri. Anirà a càrrec del grup de
Teatre Musical i el Cor d’Adults Mont.Cor de
l’Escola Municipal (19:00). / E. C. Montbarri.

DEMÀ 16 DE FEBRER
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la dis-
setena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el CB Mollet i el SESE de Barcelona
(20:00). / Poliesportiu Plana Lledó.

L’AMETLLA Un millón de gotas, de Víc-
tor del Árbol, serà el nom de la novel·la
de la Tertúlia literària que es farà al po-
ble. / Aula TIC.

L’Ametlla celebra una tertúlia
literària aquesta tarda
Avui 15 de febrer a les 18:00

Un any més, l’Associació de Col·lec-
cionistes celebra la novena edició de
la Fira del joguet i còmic antic i de
col·lecció amb peces històriques. /
Mercat Vell.

La ciutat acull la novena fira 
de la joguina i el còmic antic

Demà 16 de febrer

El cantant hospitalenc Antonio Oroz-
co arriba a la ciutat en el marc de la seva
gira Único, que li ha servit per guan-
yar un disc de platí. / Teatre Auditori
de Granollers.

Antonio Orozco arriba al
Teatre Auditori amb ‘Único’
Demà 16 de febrer a les 21:00

GRANOLLERS Partit de futbol co-
rresponent a la 28a jornada de Terce-
ra entre l’EC Granollers i el Cerdanyo-
la. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers, a punt per
rebre la visita del Cerdanyola
Diumenge 17 de febrer a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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