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Millor senyalització i més segu-
retat. Són dues de les reivindi-
cacions que dilluns van defensar
desenes d’usuaris i usuàries de
Rodalies durant la vaga de bit-
llets que va afectar les línies R3
i R4. Tot i que, segons Renfe, el
seguiment de la protesta va ser
discret, es van registrar alguns
enfrontaments entre el personal
de seguretat i els manifestants.

La plataforma Vaga Renfe
va organitzar l’acció reivindica-
tiva a través de les xarxes socials
amb la intenció de denunciar
l’accident del passat 8 de fe-
brer, on va morir la maquinista
d’un comboi a causa de l’impac-
te frontal amb un altre tren.

La protesta es va concentrar
a primera hora del matí i, en el
cas del Vallès Oriental, va afec-
tar diferents parades de la línia
R3 com la Garriga o Granollers-
Canovelles. 

La convocatòria va animar els
usuaris i usuàries d’aquests ser-
veis a no pagar el bitllet i facili-
tar que els altres viatgers també
ho poguessin fer forçant les por-
tes d’accés. 

Segons Vaga Renfe, alguns
dels objectius d’aquesta protes-
ta van ser reivindicar la implan-
tació d’unes tarifes justes, mi-
llorar la senyalització ferroviària
o fer efectiu el desdoblament
de les vies úniques. 

Per la seva part, Renfe va
emetre un comunicat en el qual
recordava que els viatgers que no
paguen el seu bitllet “estan co-
metent un frau contra tots els

ciutadans que amb els nostres
impostos financem els serveis
públics”. A més, va afegir que “el
bitllet inclou l’assegurança obli-
gatòria de viatge”.

Tot i això, desenes d’usuaris
i usuàries van decidir secundar
la vaga. En concret, a l’estació de
Sant Andreu Arenal de Barcelo-
na es van viure moments de
tensió entre els manifestants i el
personal de seguretat de Renfe.
La plataforma Stop Pujades, que
es va unir a la protesta, va ex-
plicar a través del seu perfil de
Twitter que “la seguretat de Ren-
fe ha agredit i impossibilitat
obrir totes les portes”. Pel que fa
al seguiment de la vaga, des de
Renfe van assegurar que havia
estat molt baix, però Vaga Ren-
fe va fer una valoració positiva de
la jornada i va obrir la porta a fu-
tures accions reivindicatives.

Un‘no vull pagar’ al tren
» Usuaris de les línies R3 i R4 de Rodalies van fer vaga de bitllets dilluns per protestar pel mal servei

» Segons els manifestants, es van viure moments de tensió amb el personal de seguretat

Els manifestants van actuar a diferents parades de les línies R3 i R4. Foto: Twitter (@CUP_AMB)

PROTESTA4L’objectiu prin-
cipal de la vaga de bitllets de
dilluns va ser denunciar l’ac-
cident mortal entre dos com-
bois que es va registrar el
passat 8 de febrer a l’altura de
Castellgalí. El succés va pro-
vocar la mort de la conducto-
ra d’un dels trens i va deixar
un centenar de ferits.

Els fets van succeir a dos
quarts de set de la tarda, quan
un tren de la línia R12 efec-
tuava el seu trajecte Lleida-
Hospitalet i un de la línia R4
anava en direcció Manresa. El
xoc frontal es va produir quan
un dels combois va començar

a circular en direcció contrà-
ria, una acció que segons el
conseller Damià Calvet esta-
ria relacionada amb un “pro-
blema de senyalització”.

Els dos trens van impactar
en un tram de poca visibilitat
i, com a conseqüència, va per-
dre la vida la conductora del
comboi de la línia R4. A més,
es van registrar un centenar
de ferits de diferent gravetat.

Cal recordar que el punt
on es va produir l’accident es
troba a pocs quilòmetres d’on
va descarrilar un tren de la lí-
nia R4 al novembre deixant
una víctima mortal.

Una acció per denunciar 
l’accident mortal a Castellgalí

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Debats polítics als jutjats

Ha començat al Tribunal Suprem de l’Es-
tat espanyol el judici contra el Procés. L’es-
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una
flaire de naftalina que no l’han pogut re-
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist
que sempre presidia la sala.

El primer acusat a l’estrena de les acu-
sacions proclamà: soc un pres polític. I
de forma natural, amb aquesta senzilla
frase, arribà el debat polític al Suprem.
I l’acusat va utilitzar la me-
tàfora de la cadira buida,
l’absència d’Espanya a la
taula de la negociació amb
Catalunya, i , a continuació,
mirada a Marchena i als al-
tres sis membres del tribunal
per dir-los que, per culpa
d’aquesta absència, ara són ells, els jut-
ges, els que s’han d’encarregar de la fei-
na que no han fet els polítics.

Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat
espanyol (sobretot el profund) li és més fà-
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as-
seu sempre a la taula del diàleg però Es-
panya no hi compareix mai. Quan Jun-
queras diu al tribunal que “votar no és de-
licte, impedir-ho per la força sí” queda clar
que ell i els altres encausats captaran l’a-
tenció de l’auditori espanyol i estranger.

Quin moment per a la història! Ses se-

nyories devien sentir un calfred premo-
nitori avisant que tot el prestigi que se su-
posa a un alt magistrat de la judicatura pot
anar-se’n en orris en un procés que té una
alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal
d’Estrasburg dels Drets Humans. Sens
dubte, un moment difícil per a aquests set
senyors que no ens semblen imparcials i
que més aviat es mostren sospitosos de
contaminació ideològica. Potser aquests

jutges, fiscals i advocats de l’Estat, nota-
bles tots del poder judicial, dubtin i tin-
guin por per les seves carreres i reputa-
ció personal. O potser hi ha algú (per pur
atzar) que tingui por de no estar a l’altu-
ra del que la pàtria espera d’ell i esguer-
ri una sentència tal com van fer aquells es-
trangers maldestres amb la sentència
d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi-
rat, potser no hi van els millors sinó els
amics dels més ben col·locats, i aquestes
minúcies morals o ètiques no cal consi-
derar-les quan es tracta de la pàtria. 

A mesura que passin els dies del judi-
ci quedarà palès que no hi va haver cap
mena de violència per part de la ciutada-
nia convocada a votar, la DUI va ser una
mera declaració política sense conseqüèn-
cies legals, els Mossos van seguir les ins-
truccions de la Justícia i no hi va haver mal-
baratament de recursos públics. La veu dels
presos ressonarà amb menys distorsions
mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,

i els mitjans estrangers i espa-
nyols no tindran més remei
que escoltar durant tot el judi-
ci com s’expliquen els prota-
gonistes catalans de l’1-O. Uns
líders polítics que es troben en
una situació d’indefensió acu-
sats per les seves idees.

El pànic està instal·lat a l’altre costat:
els inculpats han engegat l’altaveu amb
valentia, confiança i determinació. La ju-
dicialització del plet polític entre Cata-
lunya i Espanya ha acabat polititzant la
justícia i el Tribunal Suprem es conver-
tirà els pròxims mesos en l’àgora de de-
bat que no han volgut ser les Corts. Les
idees no es poden tancar a la presó: n’a-
caben sortint. Al carrer, les idees segu-
eixen ben vives, els presos polítics les tre-
uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.

El Tribunal Suprem es convertirà 
els pròxims mesos en l’àgora de debat 

que no han volgut ser les Corts

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata

Els semàfors

Granollers vol acollir
L’entitat Granollers vol acollir ha im-
pulsat la creació de l’associació comar-
cal El Vallès Oriental vol acollir. Un

dels objectius principals d’aquest nou
col·lectiu és facilitar els tràmits d’empa-
dronament als ciutadans immigrants. 

pàgina 9

Generalitat
L’Ajuntament de Santa Perpètua ha ex-
pressat la seva sorpresa per rebre una

notificació de la Generalitat on es deixa
sense efecte un acord del 2013 que de-
terminava la cessió d’uns terrenys per

construir l’institut-escola Els Aigüerols. 
pàgina 19

Plataforma Sanitat
La Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès presentarà una

moció al pròxim Ple de Mollet amb l’ob-
jectiu de demanar la construcció d’un
centre d’urgències d’atenció primària
que estigui obert les 24 hores del dia. 

pàgina 12
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Safata d’entrada

A la nostra societat hi ha fets que
condueixen a tenir la sensació
que algunes peces del puzle del
nostre món no encaixen. Ha estat
notícia que l’Audiència ha absolt
en el macrojudici pels sobresous
de Catalunya Caixa Narcís Serra i
Adolf Todó, juntament amb
trenta-nou membres del consell
d’administració, que estaven acu-
sats d’administració deslleial i
apropiació indeguda. Aquests so-
bresous es van pactar quan Cata-
lunya Caixa estava acomiadant
gran part de la plantilla, mentre
entrava en una greu crisi que
portà a la liquidació de la societat.
La sentència conclou que els so-
bresous eren legals. D’acord, però
foren morals? On són els princi-
pis ètics i morals d’una persona
que ha ostentat càrrecs de relle-
vància al nostre país, especial-
ment a la ciutat de Barcelona?
Quin exemple s’ha de prendre
d’aquestes conductes indecents?
Les declaracions de Serra al sor-
tir del Palau de la Justícia, afir-
mant tot seriós que “s’ha fet jus-
tícia”, clamen al cel. Per ètica,
podria desviar l’atenció i dir que
“s’ha demostrat que no hem de-
linquit”, per exemple, però és que
no pot haver-hi maridatge entre
Justícia i Ètica? Segons per qui
poden ser termes i conceptes
oposats, però altres els tenim com
a concordes. La moralitat ha de
prevaldre sobre altres interessos
com l’enriquiment i aprofitar-se
del poder per gaudir d’avantat-
ges i fer el que ens doni la gana.
Ocupar càrrecs públics i en grans
empreses no és una patent de
cors per poder manegar les coses
en benefici propi. Si no, Justícia i
Ètica seran un oxímoron.     

Un oxímoron
per Jordi Lleal 

A les xarxes

@orioldebalanzo: No deixes que els pre-
sidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el mi-
nisteri nega a Torra l'escorta.

@junqueras: Votar no és delicte, impe-
dir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tor-
nar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Absolució

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#Amer #PolèmicaDOrdre

Les millors
perles

Elin Ersson, l'estudiant sueca de 21 anys que va aturar un vol a
Göteborg el 23 de juliol per evitar l'expulsió d'un refugiat, ha
estat condemnada a pagar una multa de 3.000 corones sue-

ques (uns 286 euros) per haver violat les lleis d'aviació. Finalment el
refugiat va ser deportat a l'Afganistan en un altre vol.

Una comissió del Parlament britànic ha titllat els directius
de Facebook de "gàngsters digitals". Concretament, ha
conclòs que prioritzen el benefici a la privacitat i, dit això,

els exigeix una regulació contra les 'fake news'. L'informe diu que
"Facebook continua escollint el benefici davant la seguretat”.

Parlant de ‘fake news’, vegin el cas Der Spiegel. Claas Relotius,
il·lustre redactor d’aquest prestigiós setmanari alemany, ha
resultat ser un estafador. Ho va desemmascarar Juan More-

no, col·laborador de la publicació, que va demostrar que la majo-
ria d’articles de Relotius eren ficticis. Un gran frau periodístic.

Ide la premsa a la televisió. Risto Mejide va expulsar del
'Chester' Arcadi Espada per la seva opinió sobre els nens
amb síndrome de Down. El fundador de Ciutadans diu que

els pares que tenen fills amb "una anomalia greu" n'han d'assu-
mir "la responsabilitat econòmica i moral".

Acabem amb una fotografia icònica. Se’n recorden de l’escena
en què un mariner feia un petó a una infermera a Times Square
durant les celebracions del final de la Segona Guerra Mundial?

Aquell home, George Mendonsa, ha mort recentment als 95 anys a
Middleton (Rhode Island).

¿Por qué soy de Esquerra?                
per Isabel Padilla (Ara Mollet ERC)

Alguien me preguntó hace un
tiempo que por qué soy inde-
pendentista? Y ¿por qué estoy en
ERC? Después de esta pregun-
ta me di cuenta que ha había lle-
gado hasta aquí de forma natu-
ral, sin pensar ni elegir partido;
habían sido los propios aconte-
cimientos -dentro de un cami-
no lógico, justo y razonable- los
que me fueron llevando a tomar
decisiones y decantarme por
esta opción política, sobre todo
porque tenía bien claro donde
no quería ni podía estar.

Hay un antes y un después
del 1 de Octubre de 2017 en mi
vida, como en la de tantas otras
personas, sobre todo cuando vi
por televisión, en algunos me-
dios de comunicación, como las
fuerzas del orden público (qué
irónico y qué paradójico a la vez
“fuerzas del orden público” es
decir las personas que nos ten-
drían que haber protegido fren-
te a algún mal externo o inter-
no) estaban intentando resta-
blecer ese imaginario desorden
aporreando, apaleando, arras-
trando, pisoteando a personas
indefensas cuya única preten-
sión era meter un papel en una
urna: ejercer un derecho, libre
y pacíficamente. No me lo po-
día creer, sincera y sencilla-
mente, no me lo podía creer,
esto no podía estar pasando
aquí en una democracia, en
un estado de derecho.

Bien pues, por todo esto,

entre otras cosas, por las com-
plicidades, por el respeto a las
personas, por la coherencia en
el mantenimiento de los ideales,
por la claridad de sus argu-
mentos, por la inexistencia de
corrupción, por el entendi-
miento de las personas que lo
componen, por el respeto al ad-
versario político, el derecho a de-
cidir en definitiva, por la liber-
tad, la igualdad y la República
son los valores que me han traí-
do hasta aquí.

Mollet necesita un imperioso
cambio. Un cambio de mentali-
dad, otro talante para gobernar.
Es por este motivo que he deci-
dido presentarme en la candida-
tura de Ara Mollet ERC – MES,
al lado de Oriol López i Marta Vi-
laret, los auténticos culpables de
mi presencia en esta lista. 

Y por estas mismas razones
estoy convencida de que es Ara
Mollet ERC el partido que nos
garantiza un cambio limpio,
respetuoso con las personas,
con el medio ambiente, un
cambio sincero y sin peajes. Un
cambio libre.                                                                                                                                    
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SOLIDARITAT4Millorar l’aco-
llida de les persones que arriben
a la comarca. Amb aquest ob-
jectiu neix El Vallès Oriental
vol acollir, una associació que
compta amb la participació de 10
municipis i 13 entitats comarcals
que sumen forces per millorar els
drets de tots els ciutadans i ciu-
tadanes immigrants.

Una de les membres d’a-
questa entitat, Rosa Pocurull, ex-
plica a Línia Vallèsque la idea de
crear aquesta plataforma va sor-
gir durant l’exposició que va or-
ganitzar Granollers vol acollir a
Can Jonch el passat mes de no-
vembre. “Ens proposem tenir un
espai comarcal per treballar,
compartir experiències i sumar
esforços per millorar l’acollida de
les persones immigrants i ga-
rantir els seus drets com a ciu-
tadans”, concreta.

En aquest sentit, Pocurull
especifica que durant la prime-
ra trobada que va celebrar l’en-

titat es va detectar que hi havia
un problema d’especial urgència.
“L’accés a l’empadronament és
un dels tràmits més difícils per
a aquest col·lectiu, ja que moltes
vegades no tenen un domicili fix
i no poden obtenir aquest docu-
ment”. D’aquesta manera, El
Vallès Oriental vol acollir es

planteja abordar aquesta pro-
blemàtica demanant la col·la-
boració dels ajuntaments de la
comarca. 

A més, la plataforma comp-
ta amb l’assessorament d’advo-
cats que guiaran l’entitat per
aconseguir facilitar aquest tràmit
a les persones immigrants.

‘Granollers vol acollir’ organitza diferents activitats. Foto: Twitter (@Irina_Ll_)

Neix l’associació comarcal 
‘El Vallès Oriental vol acollir’

» ‘Granollers vol acollir’ impulsa la creació d’aquesta nova entitat
» Un dels objectius és facilitar l’empadronament dels immigrants

Es modifica el nou carril bici 
a causa de les queixes veïnals
URBANISME4L’Ajuntament ha
modificat un tram del nou carril
bici, que es va anunciar la set-
mana passada, com a conse-
qüència de les queixes veïnals re-
lacionades amb la pèrdua d’a-
parcaments.

En concret, el consistori ha
decidit eliminar el tram que
passava pel carrer Hospital, en-
tre els carrers Girona i Francesc
Ribas, en sentit contrari a la di-
recció dels vehicles. El motiu se-
ria la molèstia que ocasionava

entre el veïnat la creació d’aquest
carril, ja que suposava la pèrdua
de nou places d’aparcament.

D’aquesta manera, l’itinera-
ri deixarà sense carril bici aques-
ta zona de la ciutat i enllaçarà la
ruta a través del carrer Concòr-
dia. En aquest espai, s’aprofita-
ran les obres per millorar el pa-
viment i la calçada, que actual-
ment presenten diferents des-
perfectes, amb la intenció de
crear una dotzena de noves pla-
ces d’aparcament en bateria.

EDUCACIÓ4Hi ha equitat a les
escoles de Granollers? Aquesta
és la pregunta que es planteja
un estudi fet per un equip de re-
cerca de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona amb l’objectiu
de fer una anàlisi de la situació
i proposar solucions a les man-
cances que presenta la ciutat en
aquest àmbit.

Una de les conclusions prin-
cipals d’aquesta diagnosi, que es
va presentar dimarts, va ser que
Granollers se situa entre els mu-

nicipis que han millorat en in-
dicadors d’equitat en l’escola-
rització. En concret, els seus ín-
dexs de segregació escolar de l’a-
lumnat d’origen estranger són
sensiblement inferiors a la mit-
jana catalana en educació pri-
mària i lleugerament superiors
a secundària.

D’altra banda, l’estudi de-
termina diferents punts que es
podrien millorar com la con-
centració d’alumnes desafavorits
en determinants centres, la man-

ca d’implicació d’algunes escoles
en la corresponsabilitat en l’es-
colarització o la incidència ne-
gativa que tenen algunes deci-
sions polítiques en la lluita per
l’equitat a les aules.

A partir d’aquestes dades, el
Consell Escolar va convocar tota
la comunitat educativa de la
ciutat per participar en dues co-
missions de treball que posaran
sobre la taula les millores que es
poden fer amb l’objectiu de mi-
llorar l’equitat a les escoles.

El consistori eliminarà un tram del nou carril bici. Foto: Ajuntament

Equitat i inclusió a les aules

Tecnologia | Seguretat cibernètica a l’Hospital 
L’Hospital de Granollers participa en dos projectes europeus de seguretat
cibernètica amb l’objectiu de prevenir que les dades dels pacients que s’in-
tercanvien entre els centres sanitaris puguin quedar exposades a tercers. 
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La Porxada acollirà avui 
l’acte d’inici del Carnaval

TRADICIÓ4L’arribada del Rei
Carnestoltes, avui a les sis de la
tarda, marcarà el tret de sortida
de la celebració del Carnaval a la
ciutat. L’acte, que es farà a la Por-
xada, comptarà amb la partici-
pació de l’Abat dels Bojos i els
Diablots, que seran els encarre-
gats d’iniciar les activitats de la
festa més esbojarrada de l’any.

Una de les propostes princi-
pals del programa de Carnaval es
farà dijous 28 de febrer a les set
de la tarda amb la celebració del
vuitè concurs de truites. En
aquesta activitat, els Diablots
convidaran tots els veïns i veïnes
a presentar les seves creacions
gastronòmiques. 

L’endemà, divendres 1 de
març, algunes escoles faran la
seva ofrena d’ous al Rei Carnes-
toltes a la Porxada i també es po-

drà participar en un taller de dis-
fresses que organitzarà Roca
Umbert a dos quarts de sis de la
tarda. L’acte més esperat pels pe-
tits de la casa arribarà dissabte
2 de març amb la cercavila in-
fantil, que començarà a les sis de
la tarda a la plaça de la Corona
i culminarà a la Porxada amb el
tradicional ball de disfresses.

La festa continuarà diumen-
ge 3 de març amb la demostra-
ció de creativitat i originalitat
dels grups participants en la
rua, que es concentraran al ca-
rrer Roger de Flor a les sis de la
tarda per començar el seu reco-
rregut que finalitzarà amb l’en-
trada dels premis del concurs de
comparses. La programació
clourà dimecres 6 de març amb
la vetlla del Rei Carnestoltes a la
Porxada a les onze del matí.

CULTURA4El cap de setmana
es viurà amb força al Teatre Au-
ditori amb la programació de di-
ferents propostes com l’obra de
teatre Escape Room, que ha ex-
haurit les entrades de les seves
dues sessions, i l’òpera L’elisir
d’amore de Donizetti.

La funció Escape room arri-
barà avui a l’equipament de la ca-
pital vallesana a dos quarts de set
de la tarda i a les nou de la nit.
Els espectadors podran veure
una barreja entre comèdia i te-
rror que compta amb la inter-
pretació del popular actor Joel
Joan, conegut pel seu paper a la
sèrie Plats bruts.

L’obra explica la història de
dues parelles que queden per fer
un escape room al barri d’Hos-
tafrancs, on recentment s’ha
trobat en un contenidor el ca-
dàver d’un home esquarterat. Els
quatre amics es pensen que els
espera un joc divertit per passar
l’estona però quan entren a
l’habitació, la porta es tanca de
manera sobtada i comencen a
succeir coses estranyes. 

Arribats a aquest punt, els
protagonistes de la funció s’a-
donaran que sortir de l’escape
roomno serà gens fàcil, ja que el
joc es convertirà en un infern per
a ells i la seva amistat.

El Teatre Auditori havia pro-
gramat només una sessió per
aquesta obra però les entrades es
van esgotar ràpidament i l’e-
quipament va decidir oferir una
nova funció, la qual també ha ex-
haurit totes les entrades.

PROPOSTA MUSICAL
Després d’aquesta proposta que
barreja comèdia i terror, el Tea-
tre Auditori tancarà el cap de set-
mana amb un espectacle musi-
cal. Es tracta de l’òpera L’elisir
d’amore de Gaetano Donizetti,
que interpretaran els Amics de

l’Òpera de Sabadell. El públic po-
drà conèixer la història de Ne-
morino, un noi ingenu que se-
gueix creient en elixirs d’amor
per conquistar la seva estimada
Adina. L’arribada al poble del xe-
rraire Dulcamara, un venedor de
remeis i pocions, és l’oportuni-
tat que esperava el protagonista
per comprar un elixir que en re-
alitat és una ampolla de vi. 

Sigui com sigui, al final Adi-
na s’acaba interessant per Ne-
morino i ell està convençut que
ha estat gràcies al famós elixir
que li ha venut el comerciant.

L’obra es podrà veure avui en dues sessions diferents. Foto: TAG

El Teatre Auditori proposa fer 
un ‘Escape room’ amb Joel Joan
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SANITAT4La Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès va anunciar aquesta
setmana que presentarà una
moció al pròxim Ple amb la in-
tenció de demanar la construc-
ció d’un centre d’urgències d’a-
tenció primària (CUAP) a Mollet.
Des de l’entitat asseguren que
aquest servei “oferirà a la ciuta-
dania una atenció sanitària pú-
blica molt millor”.

La moció determina dife-
rents punts, entre els quals des-
taca la cessió d’uns terrenys mu-
nicipals al Departament de Sa-
lut de la Generalitat per tal de fa-
cilitar la construcció del nou
CUAP. Segons asseguren els
membres de la plataforma,
aquesta mesura és una necessi-
tat per a la comarca. “Al Baix Va-
llès, només tenim servei 24 ho-
res a la Llagosta i la resta d’ur-
gències es fan a l’Hospital de Mo-
llet, al qual pots estar entre cinc
o sis hores a la sala d’espera en

unes boxes totalment insufi-
cients per al volum de pacients
que s’ha d’atendre”.

Per aquest motiu, la Plata-
forma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès exposa
que la solució passa per construir
un CUAP. “L’atenció d’urgència
es duu a terme majoritàriament

a l’Hospital i nosaltres creiem
que molts problemes poden ser
resolts en l’àmbit de l’atenció pri-
mària”, afirmen. Respecte al
funcionament d’aquest tipus de
centres, concreten que es tracta
d’uns espais coordinats amb els
equips d’atenció primària que es-
tan oberts les 24 hores.

Una de les protestes de la plataforma que presenta la moció. Foto: PSBV

Demanen un centre d’urgències
d’atenció primària a Mollet

» Serà un dels punts que es tractaran durant el pròxim Ple
» L’objectiu és reduir les hores d’espera a l’Hospital de Mollet

Polèmica a Ciutadans per 
la dimissió de dos regidors

POLÍTICA4Antonio Cisneros i
María Elena Cisneros, regidors
de Ciutadans Mollet, van anun-
ciar dimecres que abandonen el
partit i passaran a ser regidors no
adscrits. “El nostre company,
portaveu i candidat a l’alcaldia,
Francisco Muñoz, va falsificar el
seu currículum i es va negar a di-
mitir i nosaltres no volem ser
còmplices d’aquesta mentida”,
van explicar els dos afectats.

Aquest fet es remunta al mes
d’octubre, quan es va instar tots

els regidors a acreditar els títols
acadèmics que constaven en els
seus currículums i el PP va acu-
sar Muñoz de dir que tenia un
màster quan en realitat era una
titulació de tècnic superior.  En
aquell moment, Muñoz va negar
que hagués mentit, ja que, se-
gons va justificar, el títol era de
l’Institut Gaudí de la Construc-
ció, una entitat que el portaveu
de Ciutadans va assegurar que
utilitza el nom de màster tot i no
oferir un curs universitari.

MEDI AMBIENT4La Diputació
va entregar la setmana passada
a l’Ajuntament un estudi d’op-
timització energètica del centre
de serveis el Lledoner, un edifi-
ci de tres plantes i soterrani que
acull una sala polivalent, un
bar-restaurant, una sala de lec-
tura, un gimnàs i àrees admi-
nistratives. 

Gràcies a aquest document,
el municipi disposa ara d’una
guia per aconseguir un equipa-
ment més eficient energètica-

ment i amb més confort tèrmic.
El Servei d’Equipaments i Espai
Públic de la Diputació de Bar-
celona va avaluar el comporta-
ment energètic de l’edifici amb
l’objectiu de definir propostes
d’estalvi en els àmbits energètic
i econòmic.

Les mesures que es plante-
gen requereixen una inversió
d’entre 2.700 i 48.750 euros en
funció de les actuacions que es
facin, les quals tenen uns perío-
des de retorn que oscil·len entre

els tres i els deu anys. Algunes de
les propostes més destacades
són les millores en la instal·lació
de la climatització i la il·lumi-
nació, la posada en funciona-
ment d’un sistema de captació
solar i la instal·lació de fotovol-
taica per l’autoconsum a la zona
de la coberta. A través d’aques-
tes actuacions, la Diputació i
l’Ajuntament caminen de ma-
nera conjunta per avançar en l’e-
ficiència energètica dels equi-
paments municipals.

Els regidors de Ciutadans al Ple de l’Ajuntament. Foto: Twtiiter (@CsMollet)

Per un Lledoner eficient

Successos | Actes vandàlics a Santa Rosa i Can Borrell
La Policia Municipal va identificar la setmana passada una persona en relació
amb el trencament de retrovisors de vehicles i altres actes vandàlics que s’han
produït en els últims dies als barris de Santa Rosa i Can Borrell del municipi. 
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Els comerciants surten al
carrer per celebrar Fira Estoc

COMERÇ4Els comerciants de
Mollet tornaran a sortir al carrer
per oferir els seus productes
dins d’una nova edició de Fira
Estoc. La trobada se celebrarà el
pròxim dissabte 2 de març,
coincidint amb el final del pe-
ríode de rebaixes. 

Els comerços que estiguin
interessats a participar-hi te-
nen temps per apuntar-se fins
al dilluns 25 de febrer a través
dels telèfons habilitats (654
02 04 63 o 397 25 43 90) en
horari d’oficina, de dilluns a di-
vendres de les vuit del matí fins
a les tres de la tarda. 

En aquesta ocasió, Fira Es-
toc es durà a terme a la rambla
Balmes, rambla Fiveller, carrer
Barcelona i plaça Catalunya,
des de les deu del matí i fins a
dos quarts de nou de la nit.

Fira Estoc és una activitat
organitzada per l’Ajuntament,
a través de la regidoria de Co-
merç, i amb la col·laboració de
Comerç Mollet. La darrera edi-
ció d’aquesta fira es va celebrar
el 6 d’octubre de l’any passat,
als mateixos carrers i amb el
mateix horari, però va inclou-
re un tall de cabells solidari i
una barbacoa solidària.

URBANISME4La reforma inte-
gral de la plaça de l’Estatut ja és
una realitat. L’Ajuntament ha re-
modelat aquesta zona i ha creat
un espai de jocs infantils de tres
nivells adaptats per a tots els
nens i nenes del municipi.

Per fer les obres, el consisto-
ri ha estat en permanent contacte
amb la direcció i l’AMPA de l’Es-
cola Sant Jordi, així com amb
l’Associació de Veïns del barri de
l’Estació del Nord per comptar
amb les seves aportacions a l’hora
de dissenyar l’espai.

La remodelació integral de la
plaça ha comportat la supressió
de barreres arquitectòniques, la
instal·lació de jocs infantils nous,
en dos espais diferenciats amb te-
rra de cautxú, que garanteix més
seguretat, i un tercer espai on
s’instal·laran mini porteries per
poder jugar a la pilota.

El director de l’Escola Sant
Jordi, Juanjo Baños, ha valorat
que l’Ajuntament “hagi comptat
amb les aportacions dels pares i
mares, així com amb els veïns del
barri”, a l’hora de definir la re-
forma de tot el parc. 

Fruit de les aportacions de la
comunitat educativa i del veïnat
s’ha creat també un tercer espai
perquè els nens puguin divertir-
se a l’aire lliure.

La presidenta de l’Associació
de Veïns de l’Estació del Nord,
Soraida Hernández, ha destacat,
en canvi, que aquest nou espai és
un lloc que “podran aprofitar els
alumnes de la Sant Jordi a les en-
trades i sortides del col·legi, però
també la resta de nens i nenes
del barri, sobretot durant els
caps de setmana”.

L’alcalde de la ciutat, Josep
Monràs, ha subratllat que es
tracta d’un nou projecte que
posa de manifest la voluntat de
“treballar conjuntament amb la
ciutadania per fer de Mollet una

ciutat millor”. L’alcalde també ha
manifestat que és molt impor-
tant “tenir en compte que ac-
tuacions com aquestes són pos-
sibles gràcies a l’aprovació dels
pressupostos” i, en aquest sen-
tit, ha volgut agrair “aquells
grups que han facilitat la seva
aprovació i, per tant, que es pu-
gui seguir invertit per millorar la
nostra ciutat”.

En total, tota la reforma de la
plaça de l’Estatut, incloent-hi el
nou espai de jocs infantils, ha tin-
gut un cost aproximat de
155.000 euros.

Els alumnes de l’escola Sant Jordi en seran els principals beneficiats. Foto: Escola 

La plaça de l’Estatut estrena 
una zona de jocs infantils
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Parets

Sumem Parets donarà part
dels seus diners a una entitat

POLÍTICA4Sumem Parets tor-
narà a donar part de les aporta-
cions que rep com a grup muni-
cipal per a finançar projectes al-
truistes que realitzin entitats
del poble. Enguany, la formació
premiarà amb 600 euros a l’as-
sociació que surti guanyadora
del concurs Impulsa Parets, que
arriba ja a la seva tercera edició.

Les entitats que ho vulguin
disposen fins al 30 de març per
a presentar el seu projecte. El 3
d’abril s’escolliran els tres fina-
listes que competiran per l’a-
portació econòmica, el guanya-

dor de la qual serà anunciat en-
tre el 9 i el 10 d’abril.

La regidora de Sumem Pa-
rets, Casandra García, assenya-
la que el teixit associatiu del
municipi “fa una feina de valor
incalculable i això s’ha de reco-
nèixer, perquè els veïns i veïnes
estem per ajudar-nos”.

La primera edició del con-
curs la va guanyar l’associació
Amacat, dedicada a la inclusió la-
boral de persones amb necessitats
especials. La segona edició, en can-
vi, va premiar l’entitat Triple Bàs-
quet, que fa tasques d’inclusió.

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
considera que el procés partici-
patiu per a redefinir el disseny de
la plaça Espanya ha estat un èxit.
La convocatòria ha comptat amb
la participació d’un total de 1.321
persones, de les quals un 68%
s’han decantat per la segona
proposta de disseny que és la que
ha estat declarada guanyadora.

Aquest segon projecte per a la
plaça Espanya contempla traçats
geomètrics formant grans parte-
rres de gespa i arbustives, espais
de jocs per a nens i nenes d’entre
3 i 12 anys, un espai per col·locar
un escenari a la base de la torre
d’aigua, espais d’estada en ei-
xamplament dels camins, una
pèrgola amb ombra d’enfiladissa
i camins rectes de sauló estabilit-
zat, entre altres actuacions.

Com expliquen des del con-
sistori, aquesta proposta com-
parteix amb la primera (la qual no-
més va rebre un 32% dels vots) al-
guns elements comuns, com ara
l’adaptació de terres en talús na-
tural de gespa, l’increment del
nombre d’arbres i la substitució

dels que hi ha a les voreres (que
passaran a l’interior del parc),
l’ampliació i la renovació de les vo-
reres de perímetre de la plaça, la
rehabilitació dels elements ac-
tuals de la pista d’skate, el sote-
rrament de les línies elèctriques,
la renovació de la xarxa d’aigua po-
table i aparcaments per a bicicle-
tes i patinets.

“Les paretanes i els paretans
han demostrat de nou amb la seva

participació que volen formar
part activa del disseny del nostre
gran projecte que és Parets. Un
Parets més sostenible, amb un ur-
banisme més amable, fet entre
tots i totes”, va assenyalar l’alcal-
de, Francesc Juzgado. 

La plaça Espanya és una de
les actuacions més rellevants
inclosa en el Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2015 - 2019, en el marc
de la millora de l’espai públic.

El veïnat ha escollit la proposta número 2. Foto: Ajuntament

Més de 1.300 veïns decideixen
el futur de la plaça Espanya 

Formació | Taller policial per a incidents amb gossos
El Centre de Recursos empresarials La Marineta acollirà el 27 de febrer el primer
taller de formació sobre intervencions policials davant d’incidents amb gossos, el
qual està organitzat per la Policia Local. Hi haurà ponències de diversos experts. 
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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

Tres robatoris en un dia 
a domicilis de Sant Fost

SUCCESSOS4Dissabte va ser
un dia negre a Sant Fost, ja que
es van registrar tres robatoris a
diferents domicilis del poble.
En concret, els successos s’hau-
rien produït al voltant del carrer
Albinyana durant les últimes
hores del dia.

Els Mossos d’Esquadra van
preferir no donar massa detalls
sobre aquests actes delictius
amb l’objectiu de facilitar el des-
envolupament de la investigació
policial que està en marxa.

Tot i això, aquests fets han
augmentat la sensació d’inse-

guretat entre els veïns i veïnes,
un tema que es va abordar a la
darrera Junta Local de Segure-
tat el mes passat.

En aquest sentit, es va co-
mentar que les estadístiques de
l’any 2018 mantenen que Sant
Fost és un dels pobles més se-
gurs però hi ha una sensació
d’inseguretat entre la ciutadania.
Per aquest motiu, l’Ajuntament
va comunicar que aquest any
s’ampliaria la dotació dels agents
de la Policia Local i es proposa-
rà la implantació de càmeres
de videovigilància. 

MARTORELLES4Les obres del
nou Centre Polivalent La Vinya
de Carrencà van començar la set-
mana passada amb l’extracció
del paviment del que va ser l’an-
tic Envelat, una de les zones
neuràlgiques del teixit social del
municipi.

Les actuacions es van centrar
a aixecar la llosa de formigó per
tal d’iniciar els primers movi-
ments de terra. La previsió de
l’empresa Certis, l’encarregada
de portar a terme aquestes obres,
és que aquesta segona fase fina-
litzi aquesta setmana.

La posada en marxa de les
obres marca l’inici d’una actua-
ció urbanística que s’allargarà
entre 13 i 14 mesos. D’aquesta
manera, el nou Centre Polivalent
La Vinya de Carrencà es podrà
estrenar l’abril de 2020.

La primera pedra d’aquest
nou equipament es va posar de
manera simbòlica el mes passat
en un acte emotiu que va comp-
tar amb la participació de les en-
titats locals. En concret, cadas-
cuna d’elles va aportar un objecte

representatiu de la seva tasca i la
va introduir en una càpsula del
temps que es va enterrar amb la
primera pedra. En total, més d’u-
na vintena d’entitats van passar
una rere l’altra per tal de deixar
constància en el temps de la
seva activitat al poble. Després,
l’alcalde, Marc Candela, va in-
troduir una carta escrita per ell

mateix, el darrer número d’El
Lledoner, l’acord del Ple per a l’a-
provació del projecte del Centre
Polivalent i una mostra de les
monedes de curs legal actuals.
Tot seguit, Candela va ser l’en-
carregat d’introduir la càpsula
del temps a la primera pedra del
nou equipament i cobrir-la amb
quatre palades de sorra.

Les obres s’allargaran uns 14 mesos. Foto: Ajuntament

Un pas més per fer realitat 
el nou Centre Polivalent 

Martorelles | Hora del conte sobre trastorns mentals
La Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles oferirà, avui a dos quarts de sis

de la tarda, una sessió de l’Hora del conte dedicada a la salut mental amb
l’objectiu d’apropar els nens i nenes a la problemàtica dels trastorns mentals.
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Santa Perpètua

La Llagosta

CULTURA4La Biblioteca de la
Llagosta ha fet durant els darrers
mesos una enquesta per conèi-
xer el grau de satisfacció dels
seus usuaris i usuàries. El re-
sultat, que s’ha fet públic aques-
ta setmana, atorga un 8,4 de
nota mitjana a l’equipament.

Segons la Biblioteca, l’estudi
s’ha fet entre dones i homes de
40 a 64 anys que visiten de ma-
nera periòdica o esporàdica l’e-
quipament cultural.

Algunes de les dades més
rellevants que s’extreuen de l’en-
questa són que l’atenció del per-
sonal es puntua amb un 8,9 i que
la varietat del programa cultural
que ofereix aquest espai obté un
7,7 de nota mitjana. 

Segons van explicar fonts
properes a la Biblioteca, aques-
tes i altres dades obtingudes a
través d’aquest estudi s’utilitza-
ran per a introduir pròxima-
ment millores a l’equipament.

URBANISME4Tret de sortida a
la reforma de la plaça de Cata-
lunya. Les obres, adjudicades
per l’Ajuntament a l’empresa
Ferkuma Maquinaria, tindran
una duració aproximada d’uns
tres mesos i mig.

Algunes de les actuacions
principals que es faran en aques-
ta zona del poble seran l’asfaltat
de la calçada i la reparació pun-
tual d’elements del clavegue-
ram. A més, està prevista la ins-
tal·lació de cautxú als dos espais
de jocs infantils i també s’actuarà
a la zona on hi ha el transfor-
mador elèctric.

Un dels objectius principals
d’aquestes obres és la millora de
la connexió visual entre la pla-
ça de Catalunya i el carrer del
Pintor Fortuny, el passeig del
Pintor Sert i l’avinguda del Pri-
mer de Maig. 

Pel que fa a l’accés dels via-
nants, es facilitarà el seu tràn-
sit entre l’illa central i el passeig

del Pintor Sert mitjançant l’am-
pliació de voreres i l’ordenació
de la plataforma on s’ubica l’es-
tació transformadora subterrà-
nia. També es preveu instal·lar
nous passos de vianants, elimi-
nar barreres arquitectòniques i
reparar voreres.

L’alcalde del poble, Óscar
Sierra, va explicar que “la refor-
ma contribuirà a la millora de la
qualitat de vida dels veïns i veï-

nes de la plaça de Catalunya”.
Respecte al retard en l’inici de les
obres, Sierra va explicar que
“han començat més tard per fa-
cilitar les actuacions que s’han
hagut de fer als habitatges afec-
tats per l’incendi del 5 de gener”.
Tot i això, l’alcalde va assegurar
que aquest fet no afectaria el ter-
mini previst de finalització de la
reforma d’una de les places més
antigues del poble.

La reforma finalitzarà d’aquí a uns tres mesos i mig. Foto: Ajuntament

En marxa les obres de millora
de la plaça de Catalunya

El veïnat puntua la Biblioteca
amb un 8,4 de nota mitjana

POLÈMICA4La Generalitat va
notificar la setmana passada a
l’Ajuntament que deixa sense
efecte la cessió del terreny del
camp de futbol per a la cons-
trucció de l’institut-escola Els Ai-
güerols que es va acordar el
2013. El consistori va expressar
la seva sorpresa per rebre aquest
avís sis anys després quan fa uns
mesos el conseller d’Educació,
Josep Bargalló, es va compro-
metre a fer realitat aquesta rei-
vindicació històrica del poble.

“És difícil entendre com ara
ens comuniquen un acord de fa
sis anys que diu que deixa sen-
se efecte la cessió municipal del
terreny del camp de futbol per
construir Els Aigüerols”. D’a-
questa manera va explicar l’al-
caldessa, Isabel Garcia, la seva
opinió sobre els fets i va avançar
que aquest tema serà un dels
punts de l’ordre del dia de la prò-
xima sessió plenària, que tindrà
lloc el 28 de febrer.

Per la seva part, el regidor
d’Educació, Antonio Egea, va re-

cordar que fa poc més de tres
mesos, el conseller d’Ensenya-
ment, Josep Bargalló, “va visi-
tar Santa Perpètua i l’Escola
Els Aigüerols i es va compro-
metre davant l’Ajuntament, la
direcció i l’AMPA del centre a
construir el nou edifici i a la con-

versió de l’equipament en un
institut-escola”. En aquest sen-
tit, Egea va sumar-se a la in-
comprensió d’aquest gest per
part del Govern català i va afir-
mar que “aquest compromís no
quadra amb la comunicació que
ara ens ha fet la Generalitat”.

Mural reivindicatiu en el terreny que va cedir el consistori. Foto: Línia Vallès

Pas enrere en la construcció de
l’institut-escola Els Aigüerols?

Participació| Debat sobre la rehabilitació de Can Baqué
El Fórum de Debate Llagostense, en coordinació amb la plataforma SOS Can Ba-
qué, organitzaran diumenge un debat i una exposició sobre Can Baqué. L’objectiu

és plantejar als assistents la rehabilitació d’aquest edifici històric del poble.

Medi ambient | S’instal·laran bancs de plàsic reciclat
L’Ajuntament incorporarà al mobiliari urbà 48 bancs ecodissenyats de plàstic
reciclat. Algunes de les característiques d’aquests seients són que no reque-
reixen manteniment i que resisteixen a les inclemències meteorològiques.

SUCCESSOS4Els Mossos van
detenir la setmana passada un
veí del poble de 34 anys com a
presumpte autor dels delictes
de robatori d’un cotxe, con-
ducció temerària, atemptat con-
tra els agents de l’autoritat, ne-
gativa a fer la prova d’alcoholè-
mia i conduir sense el permís de
conduir en vigor.

Els fets es van produir a dos
quarts de quatre de la tarda del
passat 12 de febrer. Els agents es-
taven fent un control  a l’avin-
guda Onze de Setembre i van

veure que un vehicle feia mitja
volta i fugia per la C-17. Dues pa-
trulles van seguir el cotxe que cir-
culava a gran velocitat i va xocar
amb dos cotxes. El presumpte
delinqüent va baixar del vehicle
en marxa i va continuar a peu
fins que va ser reduït pels Mos-
sos. El conductor es va resistir i
va agredir els dos agents durant
la detenció. A més, es va negar a
sotmetre’s a les proves d’alco-
holèmia i es va comprovar que el
vehicle l’havia robat davant d’un
mecànic de Mollet.

Roba un cotxe, es dona 
a la fuga i agredeix dos agents
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Montornès

Montmeló

PARTICIPACIÓ4El passat 7 de fe-
brer va finalitzar el termini de vo-
tació del procés participatiu per a
la remodelació i definició del parc
del Sant Crist i la plaça de la
Constitució. En total van partici-
par 360 persones, però 5 dels
vots emesos van ser declarats
nuls per haver marcat més d’un
projecte de forma simultània.

En l’àmbit del parc del Sant
Crist, la major part de la pobla-
ció ha optat per incorporar una

zona enjardinada en forma de ta-
lús i la incorporació de dues
dunes que amplien significati-
vament la zona verda del parc.

Pel que fa a la plaça, en canvi,
el projecte que ha triomfat ha es-
tat el que incorporarà una gran
zona enjardinada formada per
tres dunes, eliminant el mur del
carrer Salvador Espriu, incorpo-
rant un element de joc infantil al
centre de la plaça i el canvi d’ubi-
cació de la zona de patinatge.

PATRIMONI4Les obres d’urba-
nització de la zona de l’església
de Santa Maria de Montmeló, les
quals es van iniciar el desembre
de l’any passat, han tornat a
posar al descobert importants
vestigis arqueològics de l’època
medieval i moderna.

Els primers descobriments
arqueològics es van trobar l’any
1997, quan el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Dipu-
tació de Barcelona va dur a ter-
me una intervenció en la qual es
van documentar diverses sitges
medievals relacionades amb l’an-
tiga sagrera de l’església.

En aquestes últimes excava-
cions s’han descobert noves sit-
ges datades entre els segles XII i
XV i dues sepultures: una de ti-
pus antropomorf (que es creu que
pot ser del segle X o XI) i una al-
tra excavada al subsòl i datada del
segle XVII. Un cop delimitades,
les restes es van excavar i es van
documentar amb detall a través

de la fotografia i el dibuix ar-
queològic.

El material recuperat serà
traslladat, posteriorment, al la-
boratori per fer-ne un estudi en
profunditat. En el cas de les sit-
ges, que originàriament s’utilit-
zaven per emmagatzemar el gra,
s’analitzaran les restes conser-
vades per a precisar-ne la cro-
nologia. En canvi, pel que fa a les
restes òssies humanes, aquestes

seran estudiades per a determi-
nar l’edat, el sexe i algunes de les
malalties que l’individu sepultat
va patir en vida i que queden re-
flectides en l’esquelet.

Un cop finalitzats aquests
estudis, l’Ajuntament, a través
del Museu de Montmeló, orga-
nitzarà una conferència per pre-
sentar-ne els resultats. També es
preveu senyalitzar l’emplaça-
ment de les restes.

S’han trobat sitges i restes òssies humanes. Foto: Ajuntament

Noves restes arqueològiques 
a l’església de Santa Maria

El futur del parc de Sant Crist 
i la plaça Constitució, decidit

FESTES4La programació del
Carnaval arrencarà el 28 de fe-
brer i omplirà de festa Montor-
nès fins al 6 de març. Entre les
novetats d’enguany hi ha la in-
corporació del Cavaller Gòdia,
com a nou personatge del se-
guici, i de la figura de l’Emissa-
ri, que dies abans de la festa avi-
sarà de l’arribada del Rei Car-
nestoltes i visitarà totes les es-
coles del municipi.

El Cavaller Gòdia és un pin-
toresc personatge nascut a Mon-
tornès a finals del segle XIX co-
negut arreu pel seu peculiar do
d’imitar el cant dels ocells. La in-
corporació d’aquest personat-
ge és una de les aportacions al
programa del Centre d’Estudis
de Montornès.

El Rei Carnestoltes serà rebut
el Dijous Gras (28 de febrer) a
Can Saurina per part del Consell
d’Infants. A la plaça de la Repú-
blica es farà el ball de l’Emissa-
ri i del Cavaller Gòdia i a la sala
d’exposicions, un taller infantil
de disfresses. Tot segui, se cele-

brarà el tradicional concurs de
truites.

La Rua de Carnaval del dis-
sabte 2 de març sortirà del carrer
de Federico García Lorca i reco-
rrerà Montornès Nord i Mon-
tornès Centre fins a la Carpa Po-
livalent El Sorralet, on entre

música i animacions, es lliuraran
els premis del concurs de dis-
fresses. La Rua Infantil serà el
diumenge 3 al matí a Montornès
Nord i el programa es tancarà el
Dimecres de Cendra (6 de març)
amb la rua mortuòria i la crema
del Rei Carnestoltes.

El cartell d’enguany és de l’il·lustrador local Eduard Valls. Foto: Ajuntament

El Carnaval arriba a Montornès
de la mà del Cavaller Gòdia

Solidaritat | Alumnes recapten 400 euros contra el càncer
Els estudiants de l’institut Marta Mata del municipi van recaptar més de 400
euros contra el càncer infantil, gràcies a una xocolatada solidària que van orga-
nitzar en el marc d’una iniciativa que beneficiarà l’Hospital Sant Joan de Déu.

CULTURA4La 8a edició del con-
curs fotogràfic del Dia de les Do-
nes tindrà com a temàtica la llui-
ta social. Els premis oscil·len en-
tre els 150 i els 400 euros. Les
obres es poden presentar fins al 3
de març per correu electrònic o a
través d’Instagram, fent servir
l’etiqueta #donesmontornes2019
i amb la condició que el perfil a la
xarxa social estigui obert.

Les fotografies presentades al
concurs han de fer visible i do-
nar a conèixer la lluita de les do-
nes per reclamar drets i igualtat

a la societat. Es premiaran les
tres millors obres amb 400, 300
i 150 euros. A més, es donarà un
premi especial de 150 euros a la
millor foto feta per una persona
menor de 18 anys.

El jurat valorarà l’originalitat
de les imatges i que aquestes do-
nin una visió i reflexió artística
de la temàtica del concurs. Els
premis es lliuraran el 7 de març
a Can Saurina. Les fotografies
presentades al concurs estaran
exposades en aquest equipa-
ment fins al 23 de març.

Concurs fotogràfic sobre 
les dones i la lluita social

Ocupació | Feina per a col·lectius vulnerables
L’empresa Sirsa i l’Ajuntament han acordat oferir llocs de treball a per-
sones de col·lectius en risc d’exclusió social per desenvolupar tasques

de neteja durant la celebració del Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1.
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

170 persones a la passejada
de la gent gran de gener 

LLIÇÀ DE VALL4Uns 170 veïns
i veïnes del poble (i també vin-
guts de Corbera de Llobregat,
l’Hospitalet i Bigues i Riells) no
van voler deixar escapar l’opor-
tunitat de participar en la pas-
sejada de la gent gran que es va
fer a finals del mes passat. La ca-
minada (d’estil de marxa nòrdi-
ca) fa que els assistents vagin per
camins i corriols de la rodalia de
Lliçà de Vall.

Aquesta caminada s’em-

marca en el programa A Cent
cap als Cent, de la Diputació, que
promou els bons hàbits entre la
població més vella. 

Cada any es realitzen tres
passejades a poblacions dife-
rents del país, més la de Lliçà de
Vall (que enguany s’ha fet per
quinzena vegada) i la festa de
cloenda. La pròxima edició d’a-
quest cicle serà dimecres de la
setmana que ve a l’Hospitalet
de Llobregat. 

LLIÇÀ D’AMUNT4Dilluns passat
l’Ajuntament va anunciar que
posa en marxa un procés parti-
cipatiu perquè els veïns puguin
dir la seva i contribuir en la re-
dacció dels avantprojectes d’or-
denació dels parcs urbans de Ca
l’Artigues i de Palaudàries. 

Tot plegat es posarà en mar-
xa demà mateix, amb una do-
blepassejada per aquests espais
verds; d’aquesta manera, a dos
quarts d’11 del matí, es visitarà
Ca l’Artigues sortint des de l’es-
cola d’infantil i primària Rosa
Oriol i Anguera, mentre que a
dos quarts de cinc de la tarda,
sortint des de l’escola d’infantil
i primària Miquel Martí i Pol, es

farà una passejada per la zona de
Palaudàries.

Aquesta caminada servirà,
expliquen des del consistori, per
“observar l’estat d’aquests espais
i ser més conscients dels aspec-
tes positius i negatius actuals”. 

La segona sessió està previs-
ta per al dissabte 9 de març
(també en un doble torn, a les 11
del matí i a les cinc de la tarda)
i serà una jornada de debat per
grups d’interès on es parlarà de

les fotografies que es facin du-
rant la jornada de demà (cal fer
servir les etiquetes #elsnous-
parcs i #lliçamunt a les xarces
socials), i on també es definirà
com volen els assistents que si-
guin els nous parcs.

El consistori espera una alta
participació dels veïns en aques-
tes jornades de definició de l’ús
de les zones verdes.

El Centre Cívic Palaudàries acollirà un taller el 9 de març. Foto: Ajuntament

Els veïns diran la seva en els
futurs usos dels parcs urbans

Serveis | Lliçà d’Amunt estrena nous busos
Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) ja circula amb els nous vehicles.

La xarxa local s’ha reforça amb tres nous autobusos de 12 metres,
amb lloc per a 90 persones i que estan adaptats per a discapacitats.

Cal inscripció prèvia
per a la sessió de demà 
i al taller que es farà
dissabte 9 de març



22 de febrer del 2019líniavallès.cat

23 | 

La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

LA GARRIGA4Un cop cada dues
setmanes, la Torre del Fanal
acull sessions d’assessorament
sobre cooperativisme i economia
social i solidària. Aquestes jor-
nades, anomenades PuntCoop,
es fan en aquest equipament
cada dos dimarts, entre les cinc
de la tarda i les vuit del vespre.

Aquests PuntCoop ofereixen
informació sobre els recursos
disponibles en l’economia social
i solidària, orientació i formació

en gestió empresarial i en els trà-
mits de constitució d’una em-
presa, l’acompanyament a mida
per l’elecció de la forma jurídica
més adequada per al projecte
que es vulgui tirar endavant i su-
port a la constitució de l’empre-
sa (en especial amb la fórmula de
cooperativa) o un acompanya-
ment a mida per saber què cal fer
per transformar una associació
o una societat civil particular en
una empresa cooperativa.

L’AMETLLA4Ja fa uns dos me-
sos que funciona (des del 21 de
desembre de l’any passat), però
demà al migdia està previst que
es faci l’acte institucional d’i-
nauguració de la passera per a
vianants que uneix el centre de
la vila amb el barri de Pinar de
Rosanes i el Centre Comercial
Sant Jordi, per sobre de l’auto-
via C-17.

L’alcalde, Andreu González,
i el president de la Diputació,

Marc Castells, seran els enca-
rregats de conduir l’acte amb el
tall de la cinta i els parlaments.
També està previst que Castells
signi el Llibre d’Honor del poble

i que, quan s’hagi conclòs la in-
auguració, els assistents gau-
deixin d’un refrigeri.

Tot plegat, però, ha anat amb
retard, ja que les previsions ini-
cials del govern municipal eren
que la infraestructura es pogués
inaugurar durant l’estiu del mes
passat, ja que les obres s’havien

posat en marxa durant el mes de
febrer (l’exconseller Josep Rull
va participar en l’acte de col·lo-
cació de la primera pedra). 

En total, es calcula que la in-
versió ha estat superior als
610.000 euros, dels quals la Di-
putació n’ha sufragat prop d’u-
na tercera part.

La infraestructura fa dos mesos que està funcionant. Foto: Aj. de l’Ametlla

L’acte d’inauguració de la 
passera de la C-17 es farà demà

La Torre del Fanal ja funciona
com a espai d’assessorament

L’Ametlla | S’acaben les obres al Municipal Josep Costa
Amb la instal·lació de la gespa artificial, que es va enllestir divendres passat, s’han
acabat les obres de millora al Municipal Josep Costa. El camp de futbol té ara un
nou marcador electrònic, noves banquetes i bancs o porteria mòbils d’alumini.

CANOVELLES4A partir de di-
lluns que ve, al Centre d’Atenció
Primària es pot visitar una mos-
tra, organitzada per l’Institut
Català de la Salut, sobre la de-
claració de voluntats anticipades.
Aquesta exposició itinerant ja
s’ha pogut veure a altres muni-
cipis de la comarca i del país.

L’objectiu de la mostra és
informar els veïns i el personal
sanitari sobre la conveniència i
la utilitat dels pacients de deixar
redactat aquest document. Les
voluntats anticipades són les

instruccions que una persona
major d’edat que està en plenes
facultats deixa al seu metge per
dir quin tipus d’atenció mèdica
voldria rebre si, al final de la seva
vida, no es troba en condicions
de prendre decisions o de co-
municar-se.

La mostra, que consta d’uns
panells verticals amb tota la in-
formació que cal per redactar
aquest document, s’ha ins-
tal·lat a l’edifici sanitari, i es
podrà visitar fins al pròxim
divendres 8 de març.

Una mostra sobre voluntats
anticipades arriba al CAP

El pont connecta el
centre del poble amb
Pinar de Rosanes i 
el centre comercial

SOCIETAT4Commoció a les
Franqueses per dues agressions
sexuals que es van produir di-
vendres i dissabte al barri de Co-
rró d’Avall. Els Mossos d’Es-
quadra estan investigant el cas i
des de l’Ajuntament van trans-
metre un missatge de calma al
veïnat com a conseqüència de la
circulació a les xarxes socials
de la imatge d’una persona po-
sada en llibertat amb antece-
dents d’agressió sexual que po-
dria viure al municipi.

La primera agressió es va
produir divendres i l’altra l’en-
demà, dissabte. En els dos casos
les víctimes van ser dones veïnes
de Corró d’Avall que van ser
agredides quan intentaven en-
trar a casa seva. Segons va in-
formar dimecres l’Ajuntament,
encara no hi ha cap detingut tot
i que els Mossos estan portant a
terme una investigació per es-
clarir els dos casos. 

D’altra banda, el consistori va
transmetre un missatge de cal-
ma al veïnat en relació a la cir-

culació a través de les xarxes so-
cials d’una informació sobre una
persona posada en llibertat amb
antecedents d’agressió sexual.
En aquesta publicació es podia
veure una fotografia d’aquest
home i la direcció de casa seva,
que en teoria s’ubicaria a les

Franqueses. En aquest sentit,
des de l’Ajuntament van dema-
nar no difondre informacions
falses que puguin interferir en la
investigació policial i també van
exigir respecte per la privacitat
de les víctimes, així com per la
intimitat de tots els ciutadans.

Els Mossos estan investigant els dos casos. Foto: Arxiu

Investiguen dues agressions
sexuals a les Franqueses

Les Franqueses | Rosselló llueix nova cara
El barri de Bellavista de les Franqueses va estrenar aquest cap de
setmana la nova illa d’equipaments del carrer Rosselló. Entre les
millores que s’han fet destaca la remodelació del mobiliari urbà.
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CALDES4 FAADA ha tornat a
denunciar “l’aspecte esquelètic”
de la Dumba, una elefanta de
Caldes que ara està en un zoo de
Sevilla. L’entitat assegura que l’a-
nimal viu en condicions precà-
ries (pertany a una família ho-
landesa que viu al poble).

A més, l’entitat denuncia que
quan acaba el seu espectacle al
zoo de Sevilla, porten a l’elefan-
ta a un recinte on els visitants
poden fer-se fotos amb ella.

Preocupació pel
mal aspecte d’una
elefanta a un circ

BIGUES I RIELLS4L’Ajuntament
ha anunciat recentment que
continuarà treballant, com ja va
fer l’any passat, per prevenir els
incendis. Al llarg del 2018 es van
fer diferents actuacions a punts
com Can Fabrera, Can Carreres
i Diamant (unes 8 hectàrees) i
també al Castell de Montbui.

L’alcalde, Joan Galiano, ha
assegurat que es treballa en la
prevenció amb “franges peri-
metrals de protecció”.

Més recursos 
per evitar els
incendis forestals

SANT ANTONI4Dimarts pas-
sat l’Ajuntament va anunciar
que ja ha començat el procés de
millora de les voreres del polígon
industrial Can Mora Nord. Si els
terminis es compleixen, en uns
quatre mesos s’hauria de tenir
enllestida l’obra, que tindrà dues
fases; en primera instància als
carrers d’Europa i d’Àfrica i,
més endavant, en el tram pròxim
a la carretera BP-5107.

Comença l’obra 
de les voreres de 
Can Mora Nord

CARDEDEU4Espots publicitaris,
produccions documentals, vi-
deoclips... Durant l’any passat, el
poble va ser l’escenari d’un total
de vuit grans gravacions, fet
que, segons l’Ajuntament, van
generar uns ingressos de 3.432
euros per al poble.

No és estrany que això passi,
ja que durant el 2017, a la vila es
van fer gravacions d’alguns ex-
teriors de la sèrie Nit i dia, de Te-
levisió de Catalunya.

Cardedeu va ser
l’escenari de vuit
filmacions el 2018

SANT CELONI4Dilluns passat,
en una reunió de totes les forces
representades al Ple, es va acor-
dar ubicar el nou Centre d’A-
tenció Primària (CAP) als te-
rrenys de la Forestal, ocupant
una part de l’actual zona d’a-
parcament. 

D’aquesta manera, el centre
disposarà d’una instal·lació més
àmplia i alliberarà l’'espai que
ocupa actualment, de la qual
cosa es beneficiarà l’hospital.

Acord per
construir el nou
CAP a la Forestal

LA ROCA4L’Ajuntament de la
Roca ha anunciat que, a través de
la regidoria de Promoció Eco-
nòmica, se suma a l’edició d’en-
guany del projecte Ocupació a la
Indústria Local impulsat pel
Consell Comarcal. Aquesta ini-
ciativa persegueix incrementar la
competitivitat de la comarca i
promoure l’encaix entre les opor-
tunitats i les necessitats del mer-
cat de treball del territori.

La Roca aplicarà
un projecte del
Consell Comarcal

Aiguafreda | Protesta dels vigilants municipals
Els representants sindicals dels vigilants municipals de seguretat d’Ai-

guafreda van denunciar dilluns la manca de recursos humans al cos i van
alertar de l’augment de robatoris en habitatges i comerços del municipi.

VAGA GENERAL4La convoca-
tòria de vaga general d’ahir va es-
tar marcada al Vallès Oriental per
la manifestació a Granollers i els
talls de trànsit. Un altre àmbit que
es va veure afectat va ser el trans-
port públic, amb una especial
incidència en la línia R3 de Ro-
dalies, que va prestar el seu ser-
vei en un 33% durant tot el dia.

A dos quarts de cinc del matí,
la comarca es va llevar amb talls
de trànsit a la zona de connexió en-
tre la C-17, l’AP-7 i la C-33 a Parets.
Els manifestants van bloquejar la
circulació en aquest tram durant
una hora i mitja i després van per-
metre el pas dels vehicles. 

A un quart de set del matí, el
tall es va traslladar a la C-60 a
l’altura de la Roca i es va allargar
fins a les deu del matí provocant
uns dos quilòmetres de reten-
cions. De manera paral·lela, es
van cremar pneumàtics a l’AP-7
a l’altura de Llinars i es van fer
altres talls a la C-35 i a la C-17.

Respecte als serveis de trans-
port escolar, el Consell Comar-
cal va oferir els serveis mínims a
excepció dels autobusos per a
persones amb discapacitat, que
van seguir la seva ruta habitual.

Una altra de les accions prin-
cipals del matí va ser la concen-
tració comarcal a Granollers, la
qual va comptar amb la partici-
pació d’unes 2.000 persones. Els
manifestants van recórrer els prin-
cipals carrers de la ciutat amb
pancartes a favor de l’absolució
dels presos polítics i amb missat-
ges com “Sense drets no hi ha lli-
bertat”. Un cop arribats a l’Escola
Municipal de Treball, es van fer di-
ferents parlaments, com el del re-
presentant de la Intersindical-

CSC del Vallès Oriental, Dani Ro-
dríguez, que va criticar l’actual si-
tuació laboral. “Amb l’excusa de la
crisi han laminat els nostres drets”,
va lamentar. El punt final de la con-
centració el va marcar la inter-
pretació del cant dels Segadors.

Tot i que la protesta es va
convocar a nivell comarcal, altres
municipis van optar per fer la
seva pròpia manifestació. Aquest

va ser el cas de Mollet, on es van
concentrar unes 300 persones
davant del consistori.

D’altra banda, el seguiment de
la vaga per part del teixit comer-
cial va ser discret. La majoria de les
botigues de Granollers van apujar
les persianes i, fins i tot, es va fer
el mercat municipal dels dijous
sense cap mena d’incidència. A
Mollet, la situació va ser similar.

El mercat municipal va obrir les
seves portes i les parades van
funcionar amb plena normalitat.
L’Ajuntament va concretar, a
més, que el seguiment de la vaga
entre el conjunt dels treballadors
dels serveis públics de la ciutat va
ser d’un 18%. 

Per la seva part, la Cecot va
assegurar que la jornada es va
desenvolupar amb normalitat i
sense incidències en els centres
de treball i va situar el seguiment
de la vaga en un 10,7% de les se-
ves empreses associades.

A nivell català, la Generalitat
va xifrar que el seguiment de la
vaga va ser del 27% a ensenya-
ment, del 67% a les universitats,
del 7% al sector sanitari i del 30%
als comerços.

Finalment, des de les dele-
gacions del Vallès Oriental
d’UGT i CCOO van reiterar a Lí-
nia Vallès que no s’havien ad-
herit a l’aturada perquè es trac-
tava d’una acció més aviat de rei-
vindicació política que de pro-
testa per aconseguir unes mi-
llores laborals, i atribuïen a
aquest fet l’escàs seguiment.

El tall de trànsit a la C-17 a l’altura de Parets. Foto: Twitter (@CDRCatOficial)

Els talls de trànsit i les protestes
protagonitzen la vaga del 21-F
» 2.000 persones van participar en la marxa unitària a Granollers
» El teixit comercial va registrar un seguiment discret de l’aturada

Els únics incidents que
es van produir van 
ser a l’AP-7, on es van
cremar pneumàtics
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El gran dia per als atletes de la co-
marca ja és a tocar. Demà passat
es disputarà la 33a edició de la
Mitja de Granollers, les Fran-
queses i la Garriga, la prova atlè-
tica de referència de la comarca
i que, any rere any, es consolida
com a una de les cites impres-
cindibles a Catalunya.

De fet, només cal mirar alguns
dels noms que han participat en
la prova en les darreres edicions.
Aquest atractiu, de fet, ha fet
que el kenià Abraham Kiptum
(plusmarquista de la distància des
de l’octubre de l’any passat) hagi
confirmat la seva presència a la
prova, de manera que ja hi ha un
clar favorit a la victòria. Altres
atletes de renom seran els seus
compatriotes Edwin Soi i Felix
Kipngetich Chepyegon o l’etíop

Teshome Mekonen, mentre que
el veterà viladecanenc Carles
Castillejo també buscarà el triomf.
La keniana Stella Chepkorir i la
ugandesa Rebeca Chepteguei són
les principals aspirants a la vic-
tòria en la categoria femenina.

ELS MENA TAMBÉ CORREN
Una de les novetats d’enguany
serà la iniciativa La Mitja Acull,
que brindarà l’oportunitat de

participar en la cursa als menors
d’edat no acompanyats (MENA)
que viuen en centres tutel·lats per
la Generalitat.

Es tracta dels joves que han
arribat a Catalunya sols, amb
qui es treballa perquè s’integrin
a la nostra societat. “L’esport és
un vehicle per competir, però
alhora té una funció integradora
molt evident”, va dir el secretari
de l’Esport, Gerard Figueras.

La prova és un referent a la comarca i al país. Foto: La Mitja

Sabatilles a punt: la 33a
Mitja arriba demà passat

» El kenià Abraham Kiptum és el gran candidat a guanyar la cursa
» ‘La Mitja acull’: immigrants menors d’edat participaran en la prova 

El CN Granollers busca fugir
del perill contra el CN Premià

La situació no és peri-
llosa, però sí millorable.
Després de l’aturada
de la lliga de la setma-

na passada, el CN Granollers
buscarà demà a les sis de la tar-
da, un triomf que els allunyi en-
cara més de la zona perillosa de
la taula. Els de Pablo Quattroc-
chio es veuran les cares contra el
CN Premià, el cinquè de la taula.

El conjunt del Maresme, però,
arriba a la ciutat immers en una
mala dinàmica, havent perdut les
darreres dues jornades de forma
consecutiva, una circumstància

que l’ha portat a allunyar-se una
mica del grup d’equips que com-
peteixen per les places d’ascens a
la Divisió d’Honor.

CLÍNIC AMB DANI MORALES
Pel que fa a la natació, dissabte
passat l’exnedador olímpic Dani
Morales va ser el convidat en un
clínic en el qual van participar
una trentena de nedadors pre-
benjamins i benjamins del CNG. 

L’entrenador dels joves, Jau-
me Relats, va valorar aquesta
sessió com “una gran experiència
per als nostres joves esportistes”.

El CD la Concòrdia visita 
la pista del Cervera-Segarra

El CD la Concòrdia
de Dani Mosteiro
posarà el punt final
al segon mes de l’any

amb una visita demà a la tarda a
la pista del Cervera-Segarra. Serà
un nou episodi de la lluita per li-
derar la lliga amb el Xaloc Alacant
i el CFS Eixample.

L’enfrontament es posarà en
marxa a les quatre de la tarda, de
manera que si l’equip llagostenc
fa els deures, posarà pressió a les
alacantines i a les barcelonines,
que juguen els seus respectius
partits més tard. Ara mateix, la

Concòrdia ocupa la tercera posi-
ció amb un punt menys que l’Ei-
xample i dos menys que el líder.

SENSE SORPRESES
La tornada a la competició, dis-
sabte passat, es va saldar amb una
victòria clara al Turó contra l’Eu-
rogan Red Stars (6-1) en una
tarda en la qual l’equip va me-
rèixer fins i tot més gols, espe-
cialment en el segon temps.

La Concòrdia només guan-
yava per un al descans (2-1),
però la segona meitat va ser un
monòleg de les blavetes.

La FCF reconeix la feina 
de 13 àrbitres de la comarca

FUTBOL4La seva tasca és im-
prescindible, i per això divendres
passat van rebre un reconeixe-
ment. 13 àrbitres de la comarca
van rebre premis en una nova
edició de la Nit de l’Arbitratge ca-
talà, que la Federació Catalana
de Futbol (FCF) va celebrar di-
vendres passat a l’hotel Hespe-
ria Tower de l’Hospitalet.

Els premiats van ser Xavier
Delgado i Jairo Ozoaez (assis-
tents al grup 5 de Tercera Divi-

sió), Aleix Blanch, Éric Martin,
Ahmed El Bakkali i Pau Martin
(àrbitres de Segona Catalana), i
Jesús Martínez, Pol Rovira, Marc
Rulduà, Gerard Rius, Iván Pi-
ñero, Alejandro Martínez i Oriol
Duran, que actualment arbitren
a Tercera Catalana.

Tots els joves àrbitres valle-
sans van ser premiats per l’as-
cens de categoria que van acon-
seguir i que està vigent des d’a-
questa temporada 2018-19.

Les Franqueses | Tot llest per a la 23a Nit de l’Esport
Una de les jornades més especials de l’any per als esportistes i els clubs de la
vila serà aquesta nit. A partir de les 9, l’hotel Ciutat Granollers serà l’escenari

de la vint-i-tresena edició de la Nit de l’Esport de les Franqueses.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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L’epicentre de l’ho-
quei estatal és, des
d’ahir, a Reus. I és
que la capital del Baix
Camp és l’escenari

de les dues cites de copa, la del Rei
i la de la Reina, que ompliran la
vila d’estics i de patins durant
quatre dies, fins demà passat.

I un equip que s’ha guanyat
ser en aquesta cita és el CH Cal-
des d’Eduard Candami, que a
partir d’un quart de vuit del ves-
pre començarà la seva aventura
en la competició del KO contra el
Club Patí Voltregà. Els dos pre-
cedents d’aquest curs han deixat
una victòria per a cada equip, i en
els dos casos a domicili: els arle-
quinats van guanyar a Sant Hi-
pòlit en el partit de la quarta jor-
nada (4-6), però els blanc-i-blaus
van aconseguir guanyar a la To-
rre Roja el passat dissabte 9 (2-4).

Si els calderins superen l’en-
frontament contra el conjunt
d’Osona, jugaran la semifinal

demà a les vuit del vespre contra
el vencedor de l’últim partit de
quarts, el Barça - Noia. Una hi-
potètica final seria diumenge a les
cinc de la tarda, contra el millor
dels equips de l’altra banda del
quadre (Liceo, Igualada, Reus i
Lleida).

I qui també serà a Reus serà

l’equip infantil, que disputa la Mi-
nicopa. Les promeses calderines
també jugaran la ronda de quarts
contra el Voltregà (el partit serà
a les 9 d’aquest matí). La semifi-
nal es disputaria demà a la tarda
(també contra el vencedor del
Barça - Noia), mentre que la final
serà diumenge al matí.

És l’hora de la Copa: 
CH Caldes contra Voltregà

Reacció o adeu a Europa: 
el BMG se la juga a Polònia

El partit de la tercera
jornada de la Copa
EHF que el BM Gra-
nollers jugarà demà a

la tarda a Lublin (Polònia) con-
tra l’Azoty-Pulawy és vital. I és
que després de perdre en les
dues primeres jornades (a casa
contra el Kiel i a Dinamarca con-
tra el GOG), els homes d’Antonio
Rama no poden permetre’s dei-
xar escapar més punts si volen
classificar-se per als quarts de fi-
nal de la competició continental.

El partit contra el conjunt
polonès, doncs, és clau perquè l’e-
quip no es quedi sense opcions de
classificació gairebé només co-
mençar l’EHF. Una victòria ser-
viria per rearmar els granollerins

de moral, al mateix temps que
deixaria el Pulawy virtualment
sense opcions de classificar-se. El
següent partit de l’EHF, diu-
menge de la setmana que ve,
farà que els polonesos visitin el
Palau d’Esports, de manera que
el BMG ha d’aconseguir dos bons
resultats contra el que, sobre el
paper, és l’equip més assequible
d’aquest grup D.

EL FEMENÍ TORNA A CASA
Per la seva banda, el femení de
Robert Cuesta tornarà a jugar al
Palau d’Esports demà a dos
quarts de cinc de la tarda contra
el Porriño. Les granollerines vol-
dran retrobar-se amb la victòria
després d’empatar a Valladolid.

El CB Mollet viatja a Andorra
per seguir retallant distàncies

El CB Mollet vol-
dria que la divui-
tena jornada de lli-
ga, que portarà l’e-

quip al Principat d’Andorra, re-
petís el guió de la dissetena. Els
de Josep Maria Marsà visitaran
la pista del filial del Morabanc
demà a les vuit del vespre amb la
intenció d’aconseguir un bon re-
sultat per continuar pressionant
un CB Pardinyes que va punxar
dissabte passat a casa contra el
Castelldefels i que ara té dues vic-
tòries més que el CBM.

Sobre el paper, però, no és un
cap de setmana massa propici
perquè els lleidatans tornin a fa-
llar: jugaran a la pista d’un dels

equips que estan en la zona de
descens, la UE Barberà.

PALLISSA AL PLANA LLEDÓ
L’equip va tornar a exhibir la
seva versió piconadora dissabte
passat, apallissant un dels con-
junts que, fins ara, s’havia mos-
trat més sòlid a la lliga, el SESE
de Barcelona (98-58).

Els molletans van fregar la
marca psicològica dels 100 i en
cap dels quatre quarts van ano-
tar menys de 21 punts. L’equip va
estar molt encertat des de la línia
de tres punts (10 de 20), i ex-
cel·lent en els tirs de dos (28 de
48). Cinc jugadors del CBM van
superar els 10 punts d’anotació.

» Reus és, des d’ahir, l’epicentre de l’hoquei patins estatal
» L’equip infantil del club també serà a la capital del Baix Camp

L’EC Granollers tanca el mes
visitant la UE Sant Andreu

El febrer s’acabarà (es-
portivament) amb un
partit de l’EC Grano-
llers contra un rival

directe. Els de Jose Solivelles vi-
sitaran un dels equips més en for-
ma de la categoria, la UE Sant
Andreu de Mikel Azparren, en un
dels duels més destacats de la
vint-i-novena jornada del grup 5
de la Tercera Divisió.

Els barcelonins, de fet, afron-
ten el partit havent encadenat tres
victòries (dues d’elles contra el
Terrassa i el Llagostera, equips
del play-off) i al Narcís Sala són

un equip molt sòlid (només han
cedit tres empats i dues derrotes)
i d’ençà que han quedat fora de la
Copa han millorat moltíssim.

TAULES AL MUNICIPAL
L’ECG, en canvi, arriba al matx
després de trencar la ratxa de vic-
tòries i empatar al Municipal
contra el Cerdanyola (2-2). Els
quatre gols es van concentrar en
15 minuts finals frenètics. Civil va
trencar el 0-0, els cerdanyolencs
van remuntar i, gairebé sobre la
botzina, Albert Ruiz va rescatar
un punt per als blancs.

La Copa és un premi a la gran trajectòria de l’equip. Foto: Kilian Càtedra / CHC
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Viu en línia

Després de més de quatre anys junts, Gorka González i 
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit se-

guir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu de
la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la família
tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es va posar

a ella mateixa com a exemple, ja que té una filla adopta-
da, una altra que va sorgir de la seva relació amb el mú-

sic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho. “A la meva filla
Martina, a la que vaig anar a buscar a Etiòpia, li vaig dir
que aquesta família l’havíem arrencat nosaltres dues. I

ara m’he separat de nou i torna a ser monoparental”,
va comentar en una entrevista que va concedir a El
Periódico. Olivares, que es va fer famosa pel seu pa-

per a Aída, està immersa actualment en la 
gravació de la sèrie Benvinguts a la famíliade

TV3.  

| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la 

pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

No t’ho perdis

Llibres Teatre

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publi-
ca el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, se-
gueix apostant per convertir en can-
çons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Música

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de Ja-
mes Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, inten-
tarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida 
en els misteriosos carrers d’Iron City.

Pelis i sèries

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Mel i llimó
EnZel

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelo-
na. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aques-
tes persones decideixen passar la jo-
ventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit. 

A La Villarroel de Barcelona.

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

A LES XARXES...

Ser una actriu reconeguda
És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Famosos

Confirmar la ruptura amb el seu marit 
Olivares estava casada amb el músic Gorka González

Mostres d’afecte i missatges d’ànim  
Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

M E L A N I  O L I V A R E SQUI ÉS?
La fitxa

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a

la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutada-
nia de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els

ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i

tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la

figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gra-
tuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.
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DIUMENGE 24 DE FEBRER
18:00 Call me by your name, una pel·lícula de

Luca Guadagnino, serà el títol seleccionat per
a la pròxima sessió del Cinema en versió ori-
ginal. / Cinema Edison.

AVUI 22 DE FEBRER
10:00 Presentació del llibre Notes històriques de

la cartoixa de Montalegre: història, tradició i
llegenda, de Xavier Pérez Gómez, arxiver, his-
toriador i director de l'Arxiu Comarcal del Va-
llès Oriental. / La Marineta.

FINS AL 28 DE FEBRER
10:00 Darrers set dies en els quals es podrà vi-

sitar l’exposició fotogràfica A dues veus. Re-
trats de converses en català, organitzada pel
Consorci de Normalització Lingüística. / Bi-
blioteca Can Mulà.

DIUMENGE 24 DE FEBRER
LA GARRIGA El Pot Petit, una de les sensacions

de la música infantil, arriben a la vila per ofe-
rir un doble concert amb tots els seus grans
èxits (11:30 i 17:30). / Teatre de la Garriga –
El Patronat.

DIMECRES 27 DE FEBRER
MONTMELÓ El Centre de formació i recursos G2M

ha preparat un curs de manipulació d’aliments
per a gent que, per la seva activitat laboral,
tenen contacte directe amb el menjar (09:00).
/ Centre de formació i recursos G2M.

DEMÀ 23 DE FEBRER
LA LLAGOSTA La Casa de Andalucía celebrarà

el segon intercanvi cultural del mes amb els
quadres de ball de l'entitat i el Centro Cultural
Andaluz Perro de Paterna de Barcelona
(19:00). / Centre Cultural.

DIMECRES 27 DE FEBRER
PARETS Permagel , d’Eva Baltasar, serà el llibre

al voltant del qual girarà la pròxima sessió del
Club de lectura per a adults. (18:30). / Bi-
blioteca Can Rajoler.

DEMÀ 23 DE FEBRER
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a

la vint-i-tresena jornada de la Divisió d’Ho-
nor femenina entre el BMG i el Porriño
(16:30). / Palau d’Esports.

SANTA PERPÈTUA La regidoria de Cul-
tura de la vila ha preparat un taller fa-
miliar d’hama i de teru teru. / Museu
Municipal.

Un taller d’hama’ i ‘teru
teru’ per a tota la família

Diumenge 24 de febrer a les 11:30

La darrera pel·lícula d’Isabel Coixet, La
librería, serà la protagonista de la
pròxima sessió del Cinefòrum. Prota-
gonitzada per Emily Mortimer. / El Lle-
doner.

‘La librería’, d’Isabel Coixet,
protagonista del Cinefòrum
Diumenge 24 de febrer a les 18:00

Dona el millor de tu, dona sang serà el
lema d’una nova marató de donacions
que el Banc de Sang i Teixits ha preparat
a la ciutat. / Instal·lacions del CN Gra-
nollers.

Una jornada de donacions
de sang al CN Granollers
Dimarts 26 de febrer a les 17:30

PARETS Partit de futbol correspo-
nent a la vint-i-tresena jornada de Se-
gona Catalana entre el Parets i el Cas-
tellar. / Municipal Josep Seguer.

El CF Parets, a punt per
rebre la visita del Castellar
Diumenge 24 de febrer a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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