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La comarca ha viscut aquesta
setmana un episodi d’alta con-
taminació que ha registrat xifres
alarmants, com un nivell de 65
micrograms de PM10 per cada
metre cúbic d’aire a Granollers.
Aquest valor està per sobre del
límit per a la protecció de la sa-
lut, el qual se situa en 50 mi-
crograms de mitjana.

Segons el Departament de
Territori i Sostenibilitat, aques-
ta situació es deu a l’augment de
la mobilitat associada a la cele-
bració del Mobile World Con-
gress, a una intrusió de pols sa-
hariana i a la persistència d’un
potent anticicló que dificulta la
dispersió de les partícules.

L’episodi d’alta contaminació
va començar dilluns amb un
avís preventiu per part de la
Generalitat perquè s’estaven co-
mençant a incrementar els ni-
vells de partícules contaminants
a l’atmosfera. 

Però la situació es va anar
agreujant al llarg de la setmana
i ahir es van registrar dades
preocupants a 40 municipis de
la regió metropolitana de Bar-
celona -entesa en sentit ampli-
, entre els quals hi ha ciutats del
Vallès Oriental com ara la Lla-
gosta, Granollers, Martorelles,
Mollet, Montmeló, Sant Fost o
Montornès, entre d’altres.

Altres zones properes a la co-
marca com Santa Perpètua tam-
bé van viure la mateixa situació
d’alerta. De fet, durant el dia d’a-
hir es va registrar un nivell de 55
micrograms  de PM10 en aquest

poble, una xifra que evidencia
una qualitat pobra de l’aire. 

Algunes de les recomana-
cions que fan des de la Genera-
litat als municipis afectats són
utilitzar el transport públic i evi-
tar l’exercici físic a l’exterior. A
més, s’aconsella a les persones
amb malalties cardiovasculars o
respiratòries moderar l’activi-
tat a l’aire lliure.

Pel que fa als efectes nocius
que pot provocar la contamina-
ció en la salut de les persones,
l’Agència Europea del Medi Am-
bient assegura que té una relació
directa amb els problemes sobre
el sistema reproductiu i en dife-
rents malalties com l’asma o el
càncer de pulmó. A més, la ma-
teixa font afirma que la conta-
minació és la responsable de
més de 400.000 morts prema-
tures a l’any a Europa.

Alerta per contaminació
» Alguns municipis de la comarca sobrepassen el límit de polució per a la protecció de la salut
» La Generalitat recomana reduir l’exercici a l’aire lliure i prioritzar l’ús del transport públic

El Vallès Oriental és una de les comarques afectades per aquesta situació. Foto: Línia Vallès

TECNOLOGIA4Coincidint
amb l’episodi d’alta conta-
minació, la Generalitat va
anunciar aquesta setmana
que ja ha renovat l’aplicació
gratuïta AireCat, un progra-
ma que permet conèixer la
qualitat de l’aire en diferents
punts de tot Catalunya.

L’aplicació, que es pot des-
carregar de l’App Store i de
Google Play Sotre, ofereix la
possibilitat de geolocalitzar
la posició de l’usuari per ob-
tenir dades sobre la qualitat de
l’aire d’un indret concret. 

Una altra de les funcions
principals del programa és la

confecció d’un llistat amb les
ubicacions preferides de l’u-
suari per consultar la infor-
mació amb més agilitat des de
la pàgina principal.

A més, l’aplicació permet
la consulta de dades gràfi-
ques de les darreres 24 hores
dels contaminants ozó tro-
posfèric (O3) i diòxid de ni-
trogen (NO2). En el cas de les
partícules PM10, les xifres
que es mostren fan referència
als últims set dies. 

AireCat també fa un pro-
nòstic de la qualitat de l’aire
tant per al dia en curs com per
a les següents jornades.

Una aplicació gratuïta per
conèixer la qualitat de l’aire

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL
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Els semàfors

Conquesta del Pol Sud
La companyia Conquesta del Pol Sud

presenta aquest cap de setmana al Tea-
tre Auditori de Granollers una instal·la-
ció sonora i audiovisual que mostra la
vida d’un immigrant que sobreviu pels

carrers de la ciutat recollint cartró. 
pàgina 10

Aj. de Sant Fost
Les mestres i les educadores de l’Escola

Bressol Municipal El Petit Roure de
Sant Fost denuncien que l’Ajuntament i
l’empresa concessionària fan cas omís

des de fa anys a les seves reivindicacions
per aconseguir millores laborals. 

pàgina 18

BM Granollers
La temporada prometia, però els pri-
mers resultats del BM Granollers a la
Copa EHF han estat un punt decebe-

dors. L’equip encara té opcions de clas-
sificar-se com a segon de grup, però 

necessita començar a guanyar partits. 
pàgina 29

La lupa

per Francesc Reina 

Caminant a la corda fluixa

Fer funambulisme consisteix a mantenir-
se en equilibri caminant per una corda
fluixa. Una estabilitat acrobàtica que re-
quereix la virtut de la concentració i altres,
no menys importants, per mantenir-se
dempeus: la paciència, la constància, re-
flexos ... No hi ha dubte que a més del ta-
lent innat, aquestes piruetes que ens po-
sen el cor encongit mentre es mouen, re-
quereixen molt entrenament. Les caigu-
des són reiterades, la xarxa de seguretat
que salva, ajuda a superar el vertigen que
sura en l'atmosfera.

Aquest art de caminar al
llarg d'un prim filferro o cor-
da, però també des del gron-
xador on trapezistes ballen
volant, o on homes bala sur-
ten llançats cap al buit, on do-
nes serveixen de diana per al
llançament de punyals o es postren sota
el pes de grans animals, són generalment
actes d’una gran alçada. Sovint la tensió
del que passa és tan greu que no hi ha més
remei que tancar els ulls.

És el circ el teatre de la vida, de l'es-
pectacle, on les persones sobreviuen ju-
gant-se la pell al mig de l'audiència, on
es palpa la imminència del drama. Per

això és rodó el circ, com el món, perquè
la desgràcia no pugui ocultar-se en les
cantonades.

Col·locats en la vora de l'abisme, al
límit de les coses temeràries, les gestes
impossibles que se'ls espera són una cara
vetllada i clandestina que, sovint, s'es-
capa a la mirada de l'espectador, perquè
no tot es veu a simple vista.

Sota la carpa dels nostres somnis, un
gran salt mortal desdibuixa l'emoció d'un
joc que se serveix del risc per camuflar

imatges sospitoses que aborden un pro-
cés estrany i dolorós. És difícil constru-
ir un relat sobre la pobresa que activi les
consciències més enllà de certa caritat
privada, aquesta que surt de l'ànima per
fer callar històries d'entorns vulnerables
i biografies que depenen de voluntats
alienes. Però caldrà explicar-ho, caldrà
posar en dubte la funció d'institucions

que inculpen la gent de la seva "mala rat-
xa" mentre les classes corruptes segu-
eixen immunes, mentre la distribució de
la riquesa no regula el desenvolupament.

Enlloc se sent més la misèria que en
el desterrament d'un cop de porta. La vida
de pobresa és com caminar per una cor-
da fluixa i sense xarxa, una línia molt fina
que brolla laboriosament en la pell dels
perdedors, que delimita la desgràcia o la
possibilitat de sobreviure. Sembla que no-
més existim si guanyem, com el nàufrag

que torna després.
Es fa fàcil mirar a una al-

tra banda, no pensar ni tan
sols en la solidaritat més
primària, la que et du a do-
nar un cop de mà al teu ger-
mà, la teva mare, la teva fi-
lla o a aquest cosí separat

després d'un desnonament indecent. En-
tre familiars, al veïnat, les amistats, es re-
clama una dignitat perduda després de
l'atur, el tall de prestacions o d'aigua i
llum, presons incòmodes escrites des
dels marges que culpen al soroll que no
deixa veure formes d'explotació invisi-
bles, infrahabitatges, barreres burocrà-
tiques, la immensitat d'un moment.

La vida de pobresa és com caminar per una
corda fluixa i sense xarxa, una línia molt
fina que brolla laboriosament en la pell 

Nadie habló de “vio-
lencia” de los indepen-
dentistas en los días in-

mediatamente posteriores a la “rebe-
lión”. Ni la condenaron, ni la rechazaron,
ni la mencionaron. Independentista
o no, hay que reconocer que el relato
de la violencia independentista es un
invento judicial.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quin dia es votarà pen-
sant de veritat en la
gent i no pas pensant

en quin partit es posa la medalla? És la-
mentable. I els partits que amb el seu
vot no han permès que hi hagi una fu-
nerària pública ho haurien d’explicar.
Sobretot els “d’esquerres”. #precam-
panya. #AixíNO.

@Marta_Sibina

Llegeixo a través dels
mitjans que Marchena
em dona 5 dies per “re-

capacitar” i decidir si volem declarar. Sí,
volem declarar a la fiscalia, a l’advoca-
cia i a les defenses. Però legitimar VOX
com a acusació popular és legitimar
l’extrema dreta i a aquesta se la com-
bat. #nopassaran.

La declaració de  @jcui-
xart no és només un
far per a l’independen-

tisme (el màgic, l’implementista, l’ei-
xamplador i tot déu). També és una lli-
çó per a l’esquerra acovardida que ha-
via d’assaltar els cels i està xuclant ca-
dira i pagueta sense enfrontar-se mai
a cap poder així. #EndavantCuixart.

@paullonch@aramateix@joethebrew
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Els comerciants de Mollet 
surten al carrer per celebrar Fira Estoc1

2
Investiguen dues agressions 
sexuals a les Franqueses

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

Meritxell Budó podria assumir 
la conselleria de la Presidència

Debats polítics als jutjats

El + llegit líniavallès.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

Safata d’entrada

Com n’és d’indignant de veure el
govern de Catalunya pres i jutjat
per l’Estat espanyol. Això és el
que hem de veure cada dia uns
quants milions de catalans que
creiem que l’autodeterminació
de Catalunya s’hauria de poder
decidir en unes urnes. Van ser
presos per haver promogut un
referèndum on vam votar els que
vam poder, perquè la policia es-
panyola va intimidar-nos, pegant
a la gent i robant les urnes perquè
no poguéssim votar. I malgrat tot
vam votar més de dos milions de
persones. El millor de l'1 d’octu-
bre de 2017 va ser l’actitud he-
roica de la gent que va protegir,
sempre pacíficament, les urnes,
aparegudes del no-res després de
mesos de recerca infructuosa per
part de la policia espanyola. Va
ser un dels dies més emocionants
de la meva vida. La meva dona i
la meva filla de quatre anys ha-
vien dormit en una seu electoral
a L’Hospitalet de Llobregat per
evitar que fos precintada per la
policia. Jo, durant tot el dia, vaig
estar protegint les urnes i orga-
nitzant les cues de votants. Vam
saber que, a tot el país, la policia
espanyola estava repartint cops
de porra i estirades de cabells a
dones, joves i gent gran. Van dis-
parar bales de goma que van
deixar un votant sense ull. Les
imatges van fer la volta al món.
El govern espanyol va dir que
eren fake news, però a Catalu-
nya ho vàrem patir en carn prò-
pia. I també vam sentir l’emoció
i l’orgull de poder finalment fer el
recompte i confirmar que hi ha-
via hagut referèndum. I, per po-
sar urnes, els han empresonat i
els estan jutjant.

Indignat
per Jordi Ribera

A les xarxes

@ClubMitjanit: Piqué: “Si les càmeres d’Es-
panya dediquéssiu més temps al judici injust
dels presos polítics en comptes de parlar
tant del VAR aniríem millor com a país”.

@324cat: Juan Ignacio Zoido: “Jo no vaig
donar l’ordre del que havien de fer els di-
ferents agents dels cossos de seguretat
espanyols. Ho decidien els operatius”.

#Judici1O

@FonsiLoaiza: Hoy los chavales de Alsasua
cumplen 837 días en prisión por una pelea
de bar. Mientras, los nazis que asaltaron la
Blanquerna siguen campando a sus anchas.

#JustíciaPerAltsasu #LaBregaDePiqué

Les millors
perles

L’associació ultraconservadora Hazte Oír ha llogat un autocar
per fer una campanya contra el que ells anomenen “feminisme
radical” per demanar al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les

lleis de gènere i contra la violència masclista. Al bus l’entitat hi ha
col·locat una imatge d’Adolf Hitler amb l’etiqueta #StopFeminazis.

El futbolista del Barça Gerard Piqué va tornar a parlar clar
sobre qüestions polítiques després de la victòria dels blau-
grana al Bernabéu per 0-3. Piqué va afirmar que Espanya

aniria millor com a país si les televisions parlessin més del judici
“injust” als presos polítics i no de les polèmiques sobre el VAR.

L’històric cotxe 600 de la marca Seat tindrà la seva versió elèctrica
ben aviat. L’empresa Little Electric Cars, especialitzada en la fa-
bricació de petits cotxes elèctrics, ha desenvolupat una versió

d’aquest mític model que es presentarà el pròxim 13 de març a la fira
Motortec Madrid. Torna la nostàlgia, però ara sense contaminar.

Michael Cohen, exadvocat del president dels Estats Units,
Donald Trump, ha afirmat que el líder de la primera po-
tència mundial  “és un racista, un estafador i un menti-

der”. Cohen entrarà a presó després d’haver-se declarat culpa-
ble de diversos delictes durant la investigació de la trama russa.

L’artista Santiago Serra ha tornat a ser el protagonista de la fira
Arco de Madrid després de l’obra sobre els presos polítics de
l’any passat. Enguany Serra ha presentat un ninot de més de

quatre metres de Felip VI. El preu de l’obra era de 200.000 euros i el
comprador s’havia de comprometre per contracte a cremar el ninot.

8 de març: fets i no paraules
per Rosa Martí i Conill (Nova Opció per Parets)

Fets i no paraules va ser l’eslò-
gan de les sufragistes britàni-
ques. Dones que van lluitar con-
tra la misògina societat victo-
riana. Ho van fer i, aquest any,
en fa més de cent que un 6 de fe-
brer de 1918 van aconseguir
que el Parlament britànic reco-
negués el dret de vot a les dones,
no plenament, amb restriccions,
però així començàvem. 

A Espanya vam haver d’es-
perar fins a la segona Repúbli-
ca, quan Clara Campoamor  va
aconseguir que les primeres
Corts Republicanes aprovessin
el dret de vot a les dones. Fins
al 1931 a Espanya les dones
podien ser reines i diputades,
però no electores. Quina con-
tradicció més espectacular.

Les dones hem recuperat
molts espais en els últims temps.
No ha sigut pas gratis. Hem
hagut de lluitar molt des del
camí que van obrir aquelles su-
fragistes, camí que ha de conti-
nuar perquè la feina per fer és
molta i els problemes també.

Avui podem dir que tenim
una xacra social considerable
amb les dones que moren a
mans d’homes. Avui cada cas
surt a la llum i és necessari que
sigui així. Tots els poders pú-
blics han de lluitar per erradi-
car aquest tipus de violència: no
pot ser que l’any 2018 a Espa-
nya morissin 47 dones per  vio-
lència de gènere.

Des de Nova Opció per Pa-
rets hem demanat, més d’un
cop, que es posin llaços al bal-
có de l’Ajuntament per cada
dona morta. Un llaç o bé un
comptador, com han fet al-
guns ajuntaments. Creiem que
és una manera d’exterioritzar el
problema i de fer-lo, sobretot,
més visible. Abans dèiem fets i
no paraules, però també podem
dir fets i imatges.

Ens agradaria que el 8 de
març d’enguany això fos possi-
ble (ho esperem) i que l’any vi-
nent no fos necessari ni co-
mentar aquest problema perquè
estigués superat. Tan de debò.
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URBANISME4El carrer Giro-
na, ubicat entre els carrers de
Francesc Ribas i Juli Garreta,
llueix nova cara després de dis-
set mesos d’obres. La inversió
que s’ha destinat a la seva re-
forma integral és superior als
dos milions d’euros.

Una de les millores principals
que presenta aquest tram és
l’accessibilitat per als vianants
gràcies a l’ampliació de les vo-
reres i l’eixamplament de la pla-
ça del Magraner. 

Pel que fa a la mobilitat, s’ha
instal·lat un carril bici a les
dues bandes del carrer i s’han
reordenat els carrils de circu-
lació de vehicles. A més, el nou
asfalt compta amb un sistema
innovador que redueix el soroll
provocat pel trànsit per tal de
pal·liar les molèsties entre el
veïnat de la zona. 

D’altra banda, s’han habilitat
espais per a l’aparcament de ve-
hicles, motocicletes i bicicletes,

així com places de càrrega i des-
càrrega en els espais transversals
al carrer de Girona.

Respecte a la vegetació,
s’han plantat un centenar d’ar-
bres de les mateixes espècies
que en el tram sud del carrer
(sapinde de la Xina i pruneres
japoneses) i s’han mantingut els

lledoners existents que esta-
ven en bon estat. També s’han
instal·lat una trentena de bancs
i cadires al llarg dels 662 metres
lineals de carrer.

Des de l’Ajuntament van
anunciar que faran una passe-
jada inaugural de la zona demà
a partir de les onze hores.

Un dels canvis és l’ampliació de les voreres. Foto: Ajuntament

Nova cara del carrer Girona
després d’un any i mig d’obres
» Una de les apostes és la millora de l’accessibilitat per als vianants
» L’Ajuntament farà demà una passejada inaugural a la zona

Granollers escalfa motors 
per celebrar el 8 de març

IGUALTAT4Exposicions, xerra-
des, concerts i moltes activitats
més es programaran a diferents
indrets de la ciutat per comme-
morar el 8 de març, Dia Inter-
nacional de les Dones.

L’acte principal es farà aquest
diumenge a les dotze del migdia
a la Porxada, on representants
de la Taula d’Igualtat de Gène-
re llegiran un manifest sobre el
8 de març. A més, la jornada es
completarà amb una actuació de
la companyia de mircroteatre

Projecte Lilith. Aquest acte mar-
carà el punt de sortida del pro-
grama Les dones fem cultura,
que aplega diferents propostes
per a la ciutadania.

Tal com es va fer l’any passat,
en la línia de reconèixer la ge-
nealogia femenina, es recuperarà
la figura de Montserrat Roig a
través d’una exposició a Can
Jonch i una xerrada que oferirà
la poeta i periodista Aina Torres
dijous 7 de març a dos quarts de
set de la tarda al mateix espai.

ESTUDI4El 94% dels granolle-
rins i granollerines compren a la
ciutat malgrat l’increment d’o-
ferta comercial a les poblacions
veïnes. Aquesta dada s’extreu de
l’estudi sobre comerç que ha
encarregat l’Ajuntament per tal
de conèixer els hàbits de consum
del veïnat durant el 2018.

Una altra de les xifres més
rellevants d’aquest document és
la preocupació dels ciutadans
per un consum responsable.
En aquest sentit, destaca la in-

corporació de la compra de
productes alimentaris directa-
ment del productor, en esta-
bliments especialitzats en pro-
ductes de quilòmetre 0 o en el
mercat del dissabte, ubicat a la
plaça de la Corona.

D’altra banda, l’estudi ana-
litza l’atractivitat comercial de la
ciutat, un àmbit en el qual Gra-
nollers també aconsegueix bona
nota. En aquest cas, la compra
de roba i de calçat és el que atrau
el major nombre de visitants.

Com a conclusió, l'estudi evi-
dencia que el comerç granollerí
ha resistit bé la crisi econòmica
i que el veïnat és fidel a l'oferta
comercial de la ciutat. A més, es
determina que Granollers con-
tinua essent atractiva comer-
cialment per al conjunt de la co-
marca. Entre els visitants que ve-
nen a comprar a la ciutat es va-
loren positivament les obres que
han permès fer un passeig agra-
dable i tranquil en una illa de via-
nants cada vegada més àmplia.

Can Jonch acull una mostra sobre Montserrat Roig. Foto: Ajuntament

Fidels al comerç local

Societat | Ajuts per a persones en risc d’exclusió social
L’Ajuntament obrirà dilluns 4 de març les inscripcions per a una nova convocatò-
ria d’ajuts econòmics a les persones empadronades a la ciutat que es trobin en una
situació de vulnerabilitat social, especialment relacionada amb l’entorn familiar.
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Música contra la desigualtat
de gènere a la sala Nau B1

CULTURA4Roca Umbert cele-
brarà el Dia Internacional de les
Dones amb la intenció de rei-
vindicar la mirada femenina en
el món de la música. Per acon-
seguir aquest objectiu, progra-
marà el 8 de març el festival
FemPop, una cita musical on no-
més tocaran dones.

La idea és oferir al públic
concerts íntims a tres racons
únics de l’equipament. D’aquesta
manera, es podrà veure en di-
recte la cantant anglesa Liz La-
wrence, que presentarà el seu àl-
bum Bedroom Hero. Eliza Shad-
dad serà una altra de les prota-
gonistes de la cita, la qual és una
de les grans promeses del pop-
rock britànic. L’última proposta
de la vetllada anirà a càrrec
d’Aisha Burns, una cantant ame-
ricana que interpretarà en di-

recte les cançons del seu disc in-
die-folk més intimista, titulat
Argonauta.

ELS ORÍGENS DEL FESTIVAL
Segons les seves creadores, Fem-
Pop és un festival que va néixer
amb la voluntat de morir perquè
vol reivindicar la poca visibilitat
de les dones en el món de la mú-
sica. En aquest sentit, les orga-
nitzadores de la cita expliquen
que, segons un estudi que va pu-
blicar mujeresymusica, durant
l’any passat als 20 festivals més
grans d’Espanya solament el
15% dels artistes confirmats eren
dones o bandes que incloïen
dones en les seves formacions
principals. A més, la mateixa font
va assegurar que a Spotify només
un 20% de les llistes més escol-
tades pertanyen a dones.

CULTURA4La companyia La
Conquesta del Pol Sud presen-
tarà aquest cap de setmana al Te-
atre Auditori una instal·lació
que farà reflexionar els assistents
sobre la realitat que viu una
persona immigrada que es de-
dica a la recollida de cartró pels
carrers de Granollers.

El resultat d’aquest projecte
és Suburbana, una instal·lació
que proposarà al públic vídeos,
sons i altres elements per co-
nèixer de prop la vida d’en Na-
jim. Segons els creadors d’a-
questa iniciativa, l’objectiu és
fer un recorregut per la ciutat des
dels ulls d’aquelles persones
que, sovint, passen desaperce-
budes i que d’alguna manera
són invisibles per a la societat. 

“Treballem a cavall entre la
investigació periodística i la po-
esia visual amb la voluntat de
submergir el públic en un espai
perquè faci un recorregut im-
mersiu entre imatges, sons, pa-
raules i declaracions de perso-
natges de la vida pública de Gra-
nollers”, expliquen des de la
companyia. A més, afegeixen
que, en definitiva, volen “que les
persones pensin i sentin coses,
que es posin a la pell de l’altre,
que coneguin una altra realitat i
reflexionin sobre ella”. 

El projecte transmetrà,
doncs, el contrast entre la so-
cietat benestant i la visió d’un es-
tranger sense recursos que es de-
fineix com un supervivent. La
instal·lació es podrà veure demà
i diumenge en vuit passes dife-
rents: a les sis, a les set, a les vuit
i a les nou del vespre.  

ALTRES PROPOSTES
Però abans de gaudir del nou
projecte de Conquesta del Pol
Sud, el Teatre Auditori acollirà
avui el concert del percussionista
Miquel Bernat, que oferirà un re-

cital familiar gratuït a partir de
les set de la tarda i la sessió ha-
bitual dues hores més tard.

Una altra de les propostes ar-
tístiques del cap de setmana
arribarà demà de la mà de Dagoll
Dagom. En aquesta ocasió, el Te-
atre Auditori oferirà la repre-
sentació Maremar a les sis de la
tarda i a les nou de la nit. 

L’espectacle explicarà la his-
tòria de Pèricles, un jove prín-
cep que viu múltiples aventures
per la Mediterrània mentre
s’escapa d’un cruel dictador
que el persegueix.

Com veu el veïnat una persona
immigrada que recull cartró?

Imatge de la presentació del projecte ‘Suburbana’. Foto: TAG
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SANITAT4La demanda de la
Plataforma en Defensa de la Sa-
nitat Pública del Baix Vallès que
plantejava crear un centre d’a-
tenció primària d’urgències
(CUAP) a Mollet va arribar al Ple
d’aquesta setmana de la mà de
Canviem Mollet. La resposta
dels grups municipals va ser po-
sitiva, ja que la moció es va apro-
var amb el vot favorable de tots. 

D’aquesta manera, l’Ajun-
tament traslladarà aquesta pe-
tició pròximament al Departa-
ment de Salut de la Generalitat
i cedirà uns terrenys municipals
per tal de fer realitat aquest nou
equipament sanitari que do-
naria servei als pacients de tot
el Baix Vallès.

Respecte al funcionament
d’aquest tipus de centres, des de
la Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública del Baix Vallès
van concretar la setmana pas-
sada que es tracta d’uns espais
coordinats amb els equips d’a-

tenció primària i que estan
oberts les 24 hores.

CIUTADANS ES TRENCA
D’altra banda, durant el Ple es va
fer oficial el pas dels regidors
Maria Elena i Antonio Cisneros
com a regidors no adscrits de l’A-
juntament després de comunicar

la setmana passada que es des-
vinculaven de Ciutadans. El por-
taveu de la formació, Francisco
Muñoz, va acusar els dos regi-
dors “d’incomplir les normes
del partit” en diferents ocasions
i Antonio Cisneros va respondre
que “de mentider només n’hi ha
un”, referint-se a Muñoz.

Un moment durant la presentació de la moció. Foto: Twitter (@sanchomdv)

Mollet demanarà un CAP
d’urgències a la Generalitat

» La proposta es va aprovar de manera unànime al Ple municipal
» Antonio i María Elena Cisneros trenquen oficialment amb Cs

Prune Mollet es dissol 
i es converteix en Millorem

POLÍTICA4Prune Mollet va
anunciar la setmana passada la
seva dissolució per desavinences
amb la junta nacional del partit
i també va avançar la creació d’u-
na nova formació, Millorem,
que es presentarà a les elec-
cions municipals.

“Prune vol governar amb les
directrius de l’islam, però l’islam
defensa humans, no només mu-
sulmans”. Aquest és un dels
motius que Mohamed Amine
Balghouch el Gourari,  que era

president de Prune Mollet, ex-
posa per raonar la dissolució
del partit. Un altre dels motius,
segons assegura, és la “desorga-
nització de la junta nacional,
els incompliments de les normes
i el respecte i la llibertat dels afi-
liats”. En aquest sentit, Bal-
gouch especifica que la junta
nacional de Prune “funciona de
manera dictatorial, ja que se
l’ha d’informar de tot el que es
vol fer i ells et diuen si et per-
meten o no portar-ho a terme”.

IGUALTAT4Mollet es prepara
per acollir diferents actes en
commemoració del 8 de març.
Un dels primers ha sigut la in-
auguració d’un mural al parc de
les Pruneres per part de les do-
nes d’Ara Mollet-ERC.

L’acte es va fer la setmana
passada i va consistir en la pre-
sentació d’un dibuix que, a tra-
vés de la imatge i les paraules, vol
reivindicar els drets de les dones
en  els àmbits polític, social i eco-
nòmic. En concret, el mural

mostra aquest text. “A l’atzar
agraeixo tres dons: haver nascut
dona, de classe baixa i nació
oprimida i el tèrbol atzur de ser
tres voltes rebel”.

Segons les dones de la for-
mació d’ERC, aquest missatge
vol expressar la seva lluita per “la
igualtat, la justícia i l’empode-
rament a través del feminisme”.
A més, des del partit van agrair
a totes les persones que van fer
realitat el mural, la seva partici-
pació i el seu suport.

D’altra banda, ERC va anun-
ciar aquesta setmana que el prò-
xim dijous 7 de març se celebrarà
la presentació dels llibres Espe-
rança i llibertat de Raül Rome-
va i Oriol Junqueras, fins que si-
guem lliures de Sergi Sol.

L’acte es farà a partir de dos
quarts de vuit de la tarda a la
Sala Fiveller i comptarà amb la
intervenció de Marta Vilaret,
regidora i candidata número
dos d’Ara Mollet ERC-MES, en-
tre altres personalitats.

A l’esquerra, Mohamed Balghouch. Foto: Twitter (@MohamedBalghou1)

Mural feminista a les Pruneres

Acord | Pacte contra la segregació escolar
Mollet se sumarà al pacte contra la segregació escolar que està impul-
sant el Síndic de Greuges de Catalunya. Amb aquest acte, l’Ajuntament
posa de manifest el seu compromís per erradicar aquest fenomen social.
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L’Ajuntament reforça 
els punts de wifi gratuït

TECNOLOGIA4La Unió Euro-
pea ha atorgat una subvenció a
l’Ajuntament per instal·lar punts
de connexió wifi d’accés gratuït
a la ciutat. En el cas de Mollet,
aquest suport servirà per millo-
rar la qualitat i la potència de la
xarxa que ja està instal·lada
pràcticament a tota la ciutat.

Mollet rep aquesta aportació
de 15.000 euros després d’estar
seleccionada en la primera con-
vocatòria de la iniciativa europea
WiFi4EU i serà un dels 44 mu-
nicipis catalans que rebran
aquest ajut. Segons fonts muni-
cipals, el motiu principal pel
qual es van adherir a aquesta
campanya va ser millorar la co-
bertura de wifi públic a la ciutat.

D’aquesta manera, els ciuta-
dans i ciutadanes podran gaudir
d’un servei més potent als equi-

paments municipals i a dife-
rents espais públics.

LES ZONES AFECTADES
En concret, les zones on es no-
tarà aquesta millora seran les
places Major, Can Mulà, Prat de
la Riba i Can Borell, així com el
Parc Lluís Companys ubicat al
barri de Can Pantiquet.

Després de fer aquest pas
endavant en la connexió a in-
ternet al municipi, gràcies al su-
port de la Unió Europea, des del
consistori van assegurar que la
seva pretensió de cara al futur
és seguir augmentant la quali-
tat i la potència de la connexió
wifi perquè arribi a tots els ra-
cons de la ciutat. La subvenció
també ha beneficiat altres mu-
nicipis del Vallès Oriental com,
per exemple, Parets.

SOCIETAT4Caminar per un parc
a altes hores de la nit pot ser una
experiència negativa si la il·lu-
minació és deficient i provoca
una sensació d’inseguretat. Per
aquest motiu, Podem va plante-
jar aquesta setmana una moció
al Ple municipal amb l’objectiu
d’estudiar els punts més foscos
de la ciutat i millorar la seva il·lu-
minació. La idea va comptar
amb el suport unànime de tots
els grups municipals.

Des de Podem van assegu-
rar que havien rebut diferents
queixes veïnals sobre aquest
assumpte. En concret, la preo-
cupació dels ciutadans estaria
relacionada amb les possibles
caigudes o accidents que pot
provocar una il·luminació de-
ficient, així com la sensació
d’inseguretat davant de la man-
ca de visibilitat.

En aquest sentit, es va fer es-
pecial incidència en els parcs de
la ciutat com Can Mulà, el Parc
dels Colors, Plana Lledó o les
Pruneres. Des de l’Ajuntament
es van comprometre a portar a
terme un estudi que detecti les
zones que necessitin una millor
il·luminació al municipi. 

Tot i això, van assegurar
que ja s’havien fet algunes ac-
tuacions en aquest àmbit que

afectaven les places de Nelson
Mandela o Maria Aurèlia Cap-
many, entre d’altres.

SEGURETAT PER A LES DONES
D’altra banda, Canviem va pre-
sentar una moció relacionada
amb la proposta de Podem, ja
que plantejava emprendre ac-
cions que ajudin a disminuir els
espais més insegurs per a les do-
nes amb la intenció d’evitar si-
tuacions tan greus com les agres-
sions sexuals.

“Llocs com aparcaments, tú-
nels, passadissos o carrerons, es-

pecialment si la visibilitat o la
il·luminació és escassa, consti-
tueixen una font d’inquietud ha-
bitual que és més gran per a les
dones que per als homes”, van
afirmar des de Canviem. 

Per tal de solucionar aques-
tes situacions, el partit va pro-
posar al Ple crear marxes explo-
ratòries i tallers de debat entre
les dones per fer un mapa amb
els espais més insegurs a la ciu-
tat. La moció va comptar amb el
vot favorable de tots els grups
municipals, ja que es va aprovar
de manera unànime.

Una zona del parc de Can Mulà. Foto: Ajuntament

Millorar la il·luminació per
evitar la sensació d’inseguretat
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Parets

Parets dedica el mes de 
març a la lluita per la igualtat

IGUALTAT4Març de dones,
març de tothom. Amb aquest
eslògan, Parets donarà la ben-
vinguda a un seguit d’activitats
que es portaran a terme des d’a-
quest diumenge fins al 30 de
març amb l’objectiu de reivin-
dicar la participació igualitària
de les dones en la societat.

El tret de sortida el donarà
aquest diumenge l’obra Només
una vegada, que es podrà veu-
re al Teatre Can Rajoler. La fun-
ció compta amb la interpretació
dels actors Anna Alarcón, Maria
Pau i Bernat Quintana.

El tema principal és la vio-
lència de gènere més comuna, la
que no ho sembla i la que ac-
ceptem sense adonar-nos-en.

Però l’acte principal de la
programació arribarà el 8 de
març amb la lectura d’un mani-
fest a la plaça de la Vila que se su-
marà a la commemoració del Dia
Internacional de les Dones.

A més, el veïnat podrà gaudir
del tradicional Sopar de Dones
que es farà divendres 15 de març
a la sala Basart Cooperativa i que
es completarà amb l’espectacle
Qui no plora no mama.

EQUIPAMENTS4El nou Com-
plex Esportiu del Tenes ja és una
realitat. Diumenge es va celebrar
l’acte d’inauguració de l’equipa-
ment de la mà de l’alcalde, Fran-
cesc Juzgado, i dels regidors i re-
gidores del consistori.

Les obres van començar al
juliol i van abastir diferents
punts com el tancament de l’ac-
tual pista d’atletisme o la creació
d’una pista de terra de 400 me-
tres per a entrenaments. 

A més, la reforma ha suposat
la instal·lació d’un gimnàs de 60
metres quadrats amb els seus
vestuaris, així com el trasllat
del bar a un nou equipament
ubicat al costat. Totes aquestes
actuacions s’han portat a terme
tenint en compte les necessitats
dels membres del Club d’Atle-

tisme de Parets. Segons l’Ajun-
tament, la inauguració del Com-
plex Esportiu del Tenes posa
de manifest l’aposta municipal
pels espais públics concebuts
com a indrets de trobada i de re-
lació social en l’àmbit de la pràc-
tica esportiva.

Durant la inauguració es va
tallar la cinta del nou equipa-

ment i es van lliurar les medalles
als tres primers classificats de
cada categoria de la cloenda de
la Lliga Comarcal de Cros. 

Un cop repartits els reco-
neixements als esportistes guar-
donats, el centenar de persones
que van assistir a l’acte van po-
der visitar per primer cop l’espai
i compartir un vermut popular.

Un moment durant la jornada de diumenge. Foto: Twitter (@jsc_parets)

El poble inaugura el Complex
Esportiu del Tenes

Educació | Millorar la mobilitat al voltant de les escoles 
Fins al 12 d’abril es podrà veure, als diferents centres educatius del poble, l’expo-
sició Camins Escolars, elaborada pels alumnes de cinquè curs de primària amb
la intenció de proposar idees que millorin la mobilitat al voltant de les escoles.

L’equipament compta
ara amb un gimnàs 
i una pista de terra 
de 400 metres
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Martorelles | Sant Fost

Martorelles conservarà 
el rusc de vespa asiàtica

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Martorelles conservarà el
rusc de vespa asiàtica que es va
trobar al barri de Can Sunyer.
Segons va publicar Vallès Visió,
l’objectiu és utilitzar-lo com a
element educatiu de cara al veï-
nat i als infants, ja que no re-
presenta cap risc per a la ciuta-
dania perquè la vespa asiàtica
mai no torna a fer niu a un rusc
que ja ha utilitzat.

El consistori va fer aquesta
troballa fa unes setmanes i no  el
13 de febrer com es va assegurar
des d’aquest periòdic en el seu

moment. Concretament, el niu de
vespa asiàtica és a la riera de Can
Sunyer, a l’alçada del final del ca-
rrer de Galícia. Segons fonts mu-
nicipals, l’àrea de Medi Ambient
va inspeccionar la zona i va in-
formar que el niu estava buit.

La picada d’aquest insecte no
és més perillosa que la de qual-
sevol altra vespa o abella au-
tòctona, excepte per a les per-
sones al·lèrgiques. En aquest
últim cas, el contacte pot arribat
a ser molt greu, causant dife-
rents símptomes com l’obs-
trucció de les vies aèries.

SANT FOST4“Estem cansades”.
Així de contundents es mostren
les mestres i educadores de l’Es-
cola Bressol Municipal El Petit
Roure de Sant Fost després de
dos anys reclamant millores la-
borals, com una revisió salarial
i uns contractes laborals on s’es-
pecifiqui el seu nivell d’estudis.

“Estem cobrant un salari in-
ferior a les treballadores amb les
mateixes categories dels muni-
cipis del voltant i algunes pro-
fessionals amb la titulació de
mestres estan contractades com
a educadores amb la intenció
d’utilitzar una taula salarial in-
ferior a la de mestres”. Aquestes
són algunes de les situacions
que denuncien les treballadores
del Petit Roure a Línia Vallès. 

A més, especifiquen que han
exposat les seves reivindicacions
a l’Ajuntament i a l’empresa
concessionària Serveis Educatius
Cavall de Cartó. “Es passen la pi-
lota els uns als altres i estem far-
tes. No descartem fer vaga o al-
tres accions reivindicatives”,
afirmen. En canvi, les mestres te-

nen el suport incondicional de
les famílies, que han impulsat
una campanya a Change.org per
fer pública la seva protesta, la
qual ja compta amb unes 400
signatures.

Per part de l’Ajuntament,
fonts municipals han assegurat
a Línia Vallès que aquest tema
és competència de l’empresa

concessionària però que pròxi-
mament es reuniran amb la ge-
rència de Serveis Educatius Ca-
vall de Cartó per tractar la si-
tuació. Tot i això, des del con-
sistori expliquen que l’empresa
afirma que les seves treballado-
res tenen uns salaris amb una
mitjana d’un 17% per sobre del
conveni laboral del sector.

L’Escola Bressol Municipal El Petit Roure. Foto: Línia Vallès

Les mestres del Petit Roure es
planten: volen millores laborals 

Sant Fost | ERC i PDeCAT, junts a les eleccions
Les agrupacions locals d’ERC i del Partit Demòcrata han decidit impulsar
una candidatura conjunta de cara a les pròximes eleccions municipals del

26 de maig. La presentaran avui a les 19h a l’Avinguda Sant Jeroni. 
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Santa Perpètua

OCI4L’Ajuntament convida
demà els infants del poble i les
seves famílies a la festa de reo-
bertura de la zona de jocs del
Parc Popular. La jornada comp-
tarà amb diferents activitats
com un espectacle d’animació in-
fantil i una xocolatada.

La cita començarà a les onze
del matí i s’allargarà unes dues
hores. L’objectiu és inaugurar la
zona de jocs del Parc Popular
que des d’ara comptarà amb

elements lúdics nous que s’a-
dapten a diferents edats.

A més de poder estrenar
aquest nou espai del parc, els as-
sistents i assistentes podran
gaudir de propostes pensades
per als més petits de la casa. D’u-
na banda, s’oferirà una anima-
ció infantil que convidarà el pú-
blic a participar de manera activa
en l’espectacle i, per l’altra, se ce-
lebrarà una xocolatada popular
per reposar forces.

URBANISME4L’Ajuntament va
anunciar dimarts que la reno-
vació de l’enllumenat públic
de diferents carrers ja està en
marxa. Les obres afectaran els
carrers de Sant Miquel, Sant
Josep, Anselm Clavé i Brutau,
les places de les Corts Catalanes
i de l’Escorxador i del passatge
Padrosa.

Un dels objectius principals
d’aquesta actuació és millorar el
sistema d’enllumenat d’aquestes
zones, el qual ha quedat una
mica antic. A més, quan estigui
acabada la nova instal·lació, s’a-
conseguirà un important estal-
vi energètic.

El consistori invertirà en
aquest projecte més de 20.000
euros i, en total, es col·locaran
unes 55 lluminàries noves que
seran del tipus Led. L’empresa
encarregada de les obres és Doi-
ca Gestión, la qual també haurà
de portar a terme les tasques
d’instal·lació del cablejat i de

les caixes de fusibles. D’altra
banda, els operaris de la Briga-
da Municipal d’Obres treballaran
en diferents punts per tal de fa-

cilitar la instal·lació del nou en-
llumenat al poble.

Alguns dels beneficis prin-
cipals que presenta el sistema
de tipus Led és el gran estalvi
energètic que suposa en com-
paració amb les altres llumi-
nàries més antigues i la seva
llarga vida útil. A més, no uti-
litza elements tòxics per al medi
ambient, amb la qual cosa és
més sostenible.

Les obres han començat aquesta setmana. Foto: Ajuntament

En marxa la renovació de
l’enllumenat públic del poble

Festa de reobertura de la
zona de jocs del Parc Popular

EDUCACIÓ4La confusió que va
expressar la setmana passada
l’Ajuntament en relació amb
una notificació de la Generalitat
ja s’ha resolt. Segons el Depar-
tament d’Educació, es tracta
d’un tràmit administratiu que no
afecta el compromís que va ad-
quirir el Govern sobre la trans-
formació de l’escola Els Aigüe-
rols en un institut escola.

Els fets es remunten a la set-
mana passada, quan l’Ajunta-
ment va emetre un comunicat on
transmetia la seva sorpresa per
una notificació que va rebre per
part de la Generalitat on es co-
municava que havia caducat un
acord que determinava la cessió
dels terrenys del camp de futbol
per a la construcció de l’institut
escola Els Aigüerols. 

Davant d’aquesta situació,
des del consistori van apuntar
que no els quedava clar si aquest
fet podia suposar un pas enrere
en el compromís de la Genera-
litat per fer realitat aquesta rei-
vindicació històrica de la comu-

nitat educativa del poble. Però
res més lluny de la realitat, ja que
des del Departament d’Educació
han assegurat a Línia Vallès
que es tracta d’un “tema admi-
nistratiu que no té res a veure
amb el compromís polític”. De
fet, les mateixes fonts expliquen

que, tal com va anunciar el con-
seller d’Ensenyament Josep Bar-
galló a l’octubre durant la seva vi-
sita al municipi, la transforma-
ció del centre Els Aigüerols se-
gueix en marxa i així ho han co-
municat al consistori per evitar
possibles malentesos.

Bargalló va visitar el centre el passat mes d’octubre. Foto: Ajuntament

La Generalitat reafirma el seu
compromís amb Els Aigüerols

Educació | Els joves demanen més espais d’oci
L’alumnat de l’INS Marina va transmetre a l’alcalde, Óscar Sierra, la ne-

cessitat de crear més espais d’oci al poble durant una tertúlia que va fer el
batlle amb els joves divendres a la sala Àgora d’aquest centre educatiu.

Comerç | Es torna a licitar un restaurant al Parc Central
L’Ajuntament ha tornat a licitar la construcció i l’explotació d’un nou restaurant
al Parc Central. Es tracta de l’equipament més gran de l’espai que compta amb
uns 1.000 metres quadrats i podria disposar d’un circuit de recollida en vehicle.

CULTURA4El Teatre del Centre
Parroquial acollirà diumenge
l’obra Immortal de l’actor Bru-
no Oro. Les persones que vul-
guin adquirir les entrades anti-
cipades per gaudir d’aquest es-
pectacle ho poden fer avui de
vuit a nou de la nit a l’equipa-
ment cultural.

Els assistents podran veure
una nova faceta d’Oro, reconegut
per les seves imitacions al pro-
grama televisiu Polònia, ja que
és el primer cop que l’actor puja
sol damunt d’un escenari.

En aquest cas, ho farà per
desdoblar-se en multitud de
personatges que mostraran di-
ferents maneres d’afrontar la
immortalitat. Seguint aquesta
línia, Oro plantejarà al públic què
passaria si visquéssim eterna-
ment a través de reflexions com
pensar si seguiríem a la feina que
tenim ara si l’haguéssim de fer
durant 200 anys més. 

L’Ajuntament porta al poble
aquesta obra dins de la pro-
gramació de la Mostra de Tea-
tre Tàndem.

L’obra ‘Immortal’ de Bruno
Oro arriba a Santa Perpètua

Les obres afectaran 
els carrers Sant Miquel,
Sant Josep i Anselm
Clavé, entre d’altres
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Montornès

Montmeló

CULTURA4La projecció de Super
López, un dels darrers grans
èxits del cinema espanyol, di-
vendres passat va servir per do-
nar el tret de sortida a un cicle de
cinema familiar que s’allargarà
fins a mitjans del mes que ve.

Aquesta pel·lícula, basada en
els còmics de Jan i dirigida per
Javier Ruiz Caldera, té com a pro-
tagonistes Dani Rovira i Alexan-
dra Jiménez i va guanyar el pre-
mi Goya 2018 als millors efectes

especials. Explica les aventures
d’un peculiar superheroi.

La proposta per a aquest mes
serà la segona part de les aven-
tures del popular osset Padding-
ton (una pel·lícula franco-brità-
nica que es va estrenar l’any
2017) i es podrà veure el pròxim
diumenge 17, mentre que l’última
proposta del mes serà el dia 14
d’abril, amb la projecció d’Uno
más de la familia. Totes les pro-
jeccions seran a la Polivalent.

MOBILITAT4Ja funciona a di-
versos llocs de Catalunya, i ara
s’està treballant perquè també ho
faci a la vila. Recentment s’ha sa-
but que Montmeló i Montornès
estan treballant conjuntament
en un projecte de bicingque per-
meti unir els dos pobles fent
servir aquest sistema de bicicle-
tes elèctriques. 

De fet, l’alcalde de Montor-
nès, José Antonio Montero, va
explicar fa uns dies a Vallès Vi-

sió que s’està “ultimant un pro-
jecte pilot amb l’Ajuntament de
Montmeló per començar amb
una primera experiència que
permetria que hi hagués un pa-

rell d’estacions d'una espècie de
bicing a Montornès i una altra a
Montmeló”. Aquesta parada al
poble se situaria a tocar de l’es-
tació de Renfe.

El poble es beneficiaria d’u-
na millora en la unió amb la zona
esportiva de Montornès, mentre
que des del consistori també

espera que alguns veïns comen-
cin a deixar de fer servir tant el
cotxe i optin per aquest sistema
de transport més sostenible.

El projecte, però, encara està
en el seu tram inicial, de mane-
ra que les dues administracions
seguiran mantenint converses en
els pròxims dies.

Es construiria un aparcament per a les bicis a l’estació. Foto: Google Maps

Un projecte per poder unir 
la vila i Montornès amb ‘bicing’

‘Super López’ posa en marxa
un cicle de cinema familiar

LLEURE4Johan Cruyff va morir
fa gairebé tres anys, però el seu
llegat, tant esportiu com social,
segueix ben viu i ara podria arri-
bar al poble. I és que els veïns po-
dran triar si, en la parcel·la on  hi
havia l’antic camp de futbol de
Montornès Nord, es construeix
una Cruyff Court. Fa uns mesos,
l’Ajuntament va contactar amb la

Cruyff Foundation per saber si se-
ria possible construir una d’a-
questes instal·lacions, rebent una
resposta afirmativa.

Així, doncs, ja està en marxa
un procés participatiu per decidir
si finalment es construeix aques-
ta Cruyff Court o si els veïns vo-
len un projecte diferent. Ahir a la
tarda es va fer una visita a la par-

cel·la, mentre que el pròxim di-
jous 14 se celebrarà el primer ta-
ller de propostes a l’escola Mari-
nada. Aquest procés tindrà dife-
rents cites fins al 25 d’abril, quan
es farà la presentació i validació
de la proposta escollida.

“UN LLOC DE TROBADA SEGUR”
“Els nens necessiten àrees de joc
segures que els animin a jugar a
l'aire lliure. Això és el que són els
Cruyff Courts: Un lloc de troba-

da segur i on els nens coneguin la
importància de la unió, de fer
amistats, de descobrir el seu pro-
pi talent i d'aprendre a guanyar i
també a perdre”.

Així defineix la Cruyff Foun-
dation aquests espais pensats
perquè els més menuts puguin
practicar l’esport que els apas-
siona. Actualment, a Catalunya hi
ha una cinquantena d’aquestes
pistes, a municipis com Martorell,
Reus, Banyoles o Igualada.

Una imatge d’arxiu d’una Cruyff Court. Foto: Cruff Foundation

Els veïns decidiran si volen 
una Cruyff Court al poble

Habitatge | Es construiran una setantena de pisos públics
Pròximament començarà la construcció d’una setantena de pisos de protecció oficial

al poble. Es preveu que els primers 40 es faran en un solar al carrer Poeta Joan 
Maragall, mentre que l’Incasòl assumiria la construcció de la resta dels habitatges.

Societat | Unes 70 persones a l’scape room’ dels Gegants
La Colla de Gegants va organitzar un scape room (un joc en el qual cal escapar d’un 
lloc tancat resolent puzzles) en el qual van participar una setantena de persones. El joc
feia que els participants haguessin d’evitar la batalla entre les tropes i els remences.

SERVEIS4Dimarts que ve serà el
darrer dia de la campanya Som
aiguaque s’està fent al poble. La
iniciativa es va posar en marxa
dissabte de la setmana passada
i ha volgut conscienciar els veïns
del dret humà a aquest bé, im-
prescindible per a la vida, i al seu
sanejament.

Dilluns que ve, a les set de la
tarda, se celebrarà una trobada
a Can Saurina on s’explicarà el
model de gestió pública de l’ai-
gua de la vila, com estan les se-
ves infraestructures i quines mi-

llores es preveu que es facin
pròximament. L’última activitat
d’aquesta campanya serà l’en-
demà, a l’Espai Cultural Mont-
barri, on es faran jornades i tau-
les rodones per debatre els pro-
cessos i la gestió de l’aigua que es
fan en altres municipis.

Abans, durant aquests dies
s’han celebrat actes, s’ha pogut
visitar l’exposició L’aigua... allà
i aquí i s’ha fet la representació
de titelles Matito i la gota d’ai-
gua, a càrrec de la companyia
teatral Matito, entre altres.

Últims dies de la
campanya ‘Som aigua’

En els pròxims dies els
dos consistoris han de
seguir treballant per
avançar en la iniciativa

A Catalunya hi ha una
quarantena d’aquestes
pistes, a pobles com
Martorell o Banyoles
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Una quinzena de candidats
al concurs de música jove

LLIÇÀ DE VALL4Compte enrere
per a les semifinals del primer
concurs de música jove del po-
ble, anomenat Vall de Bandes.
Un total de 15 bandes s’han ins-
crit en el certamen, organitzat
per la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

A través del jurat, format
per quatre professionals del món
de la música, i dues persones de
la regidoria, s’escolliran sis se-
mifinalistes segons els criteris de

les bases del concurs que es van
publicar fa unes setmanes. 

Dilluns passat, l’Ajuntament
va anunciar que s’han presentat
una quinzena de candidats a
aquest certamen musical.

Aquestes semifinals es re-
partiran entre tres dels dissabtes
d’aquest mes: els dies 16, 23 i 30,
quan es faran les diferents ac-
tuacions. El Casal Jove El Kaliu
serà l’escenari de les proves de so
i dels concerts.

PARTICIPACIÓ4La biblioteca
Ca l’Oliveres va ser l’escenari, di-
vendres passat, de l’acte de cons-
titució del Consell d’Infants de la
vila. Així, després d’aquest trà-
mit institucional, ja funciona
aquest nou òrgan de participa-
ció infantil, a través del qual els
veïns més joves podran aportar
la seva opinió sobre les millores
que creguin que el poble neces-
sita. En el Consell hi ha alumnes
de cinquè i sisè de Primària dels
tres centres de Lliçà d’Amunt:
l’escola Rosa Oriol i Anguera,

l’escola Miquel Martí i Pol i l’es-
cola Els Picots.

L’alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor d’Educació, Fran Sán-
chez, van ser els encarregats de
nomenar els 14 consellers, i els

van ser els encarregats de no-
menar-los i de donar-los les se-
ves carpetes de treball. Simón els
va donar les gràcies per “lluitar
per millorar el poble” i els va fer
el primer encàrrec: entrar a for-
mar part en el procés (impulsat
recentment pel consistori) que
ha de servir per definir com han
de ser els parcs urbans de Ca
l’Artigues i de Palaudàries.

Per la seva banda, Sánchez
va explicar que el Consell es
constitueix perquè els nens i les
nenes s’involucrin en les deci-
sions que afecten el poble des de
ben petits. “Ells tenen un punt de
vista totalment diferent del dels
adults i per això el govern mu-
nicipal tindrà molt en compte les
seves opinions”, va apuntar el
responsable d’Educació.

Un moment de l’acte, divendres passat. Foto: Ajuntament

Lliçà d’Amunt constitueix 
el seu Consell d’Infants

Lliçà d’Amunt | 90 joves a la segona Esquiada
Prop d’un centenar de persones van participar en la segona Esquiada
Jove, organitzada per la regidoria de Joventut. L’expedició va viatjar
fins a les pistes d’esquí de la Masella, al sud de la Baixa Cerdanya.

Les tres escoles del
poble, la Rosa Oriol, la
Martí i Pol i Els Picots, 
hi són representades
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La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

URBANISME4Dissabte va que-
dar oficialment inaugurada la
passera sobre l’autovia de la C-
17 a l’Ametlla. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde
del poble, Andreu González, i del
president de la Diputació de
Barcelona, Marc Castells.

Aquesta nova estructura, que
s’utilitzava des de desembre pas-
sat però faltava la instal·lació dels
ascensors, elimina una impor-
tant barrera de comunicació en-

tre el centre del poble, el barri del
Pinar de Rosanes i el centre co-
mercial Sant Jordi.

Les obres van començar el fe-
brer de l'any passat i van com-
portar el tall de la circulació de
la C-17 durant dues nits d'a-
gost. Algunes de les actuacions
principals van ser la construcció
d'una passera sobre dos arcs
metàl·lics de 57 metres de llum,
així com la instal·lació de dos as-
censors i escales d'accés.

SOLIDARITAT4Amb només 13
anys, Èric Garcia ha donat una
lliçó de solidaritat a tothom. El
veí de l’Ametlla va decidir ven-
dre les joguines que ja no utilit-
zava per a una bona causa: com-
prar un cotxe elèctric de joguina
perquè els nens de l’Hospital de
Granollers puguin entrar a qui-
ròfan amb un somriure a la cara.

Segons explica Mònica Gar-
cia, la mare de l’Èric, a Línia
Vallès, la idea de fer aquesta
campanya solidària va sorgir
quan a casa explicaven que di-
ferents hospitals catalans esta-
ven introduint cotxes de jogui-
na per millorar l’experiència
dels nens i nenes que han de
passar per quiròfan. 

“Quan ho va sentir, l’Èric va
dir que havíem de fer alguna
cosa per aconseguir-ne un per a
l’Hospital de Granollers, i va
proposar comprar-ne un amb els
diners que guanya fent de model
de publicitat”, comenta Garcia.

Però finalment van decidir por-
tar a terme una campanya soli-
dària aprofitant que havien de
fer neteja de joguines.

D’aquesta manera, dijous
passat van obrir un compte a Fa-
cebook des d’on es va portar a
terme la campanya. “Pensàvem
que trigaríem més a aconseguir
els diners però va anar tot molt
ràpid”, comenta la mare de l’È-
ric. Gràcies a la bona resposta

d’amics, companys d’escola i
veïns del poble diumenge van
poder fer l’encàrrec del cotxe
elèctric. “L’Èric està molt con-
tent, quan estàvem fent la com-
pra del cotxe estava eufòric”,
recorda la seva mare. 

Segons calcula Garcia, la do-
nació a l’Hospital de Granollers
es farà durant la pròxima set-
mana i, si és possible, l’Èric serà
present durant l’acte.

La finalitat és comprar un cotxe per a l’Hospital de Granollers. Foto: Parc Taulí

Un nen de l’Ametlla recapta 200
euros venent les seves joguines

Inaugurada la passera 
sobre l’autovia de la C-17

LES FRANQUESES4Avança la
investigació de les dues agres-
sions sexuals que es van produir
a les Franqueses els dies 15 i 16
de febrer. Els Mossos van dete-
nir divendres un home acusat
d’una de les dues agressions se-
xuals i dilluns el jutge va decre-
tar el seu ingrés a presó.

Respecte a aquesta persona
no ha transcendit cap detall so-
bre la seva identitat, però els
Mossos van confirmar que con-
tinuen els treballs d’investigació
per tal de trobar l’autor de l’altra
agressió sexual.

Les dues agressions que van
patir dues veïnes del barri de Co-
rró d’Avall els dies 15 i 16 de fe-
brer quan estaven accedint al seu
domicili van commocionar el
veïnat, el qual va sortir al carrer
divendres per mostrar el seu
contundent rebuig.

En total, unes 200 persones
es van concentrar davant de l’A-
juntament amb pancartes que
mostraven missatges com
aquests: “Quan surti al carrer

no vull sentir-me valenta, vull
sentir-me lliure” o “L’agressor
sexual no és un malalt, l’agres-
sor sexual és un fill sa del pa-
triarcat”. 

L’Associació Mirall va ser
l’encarregada de convocar la ma-
nifestació i de llegir un manifest

davant dels 200 assistents i as-
sistentes a l’acte. 

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment va anunciar la setmana
passada que la bandera lila one-
jarà a l’edifici del consistori com
a mostra de la seva condemna
davant la violència masclista.

Una de les pancartes de la protesta. Foto: Twitter (@ccoovormaros)

A presó un dels presumptes
autors de les agressions sexuals

La Garriga | Xerrades amb mirada femenina
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la Garriga va organit-
zar ahir una nova xerrada dins del cicle Cercle de Dones a Can Ras-

pall. La pròxima trobada es farà el 28 de març al mateix equipament.

Urbanisme | Llum Led al camp de futbol
El camp de futbol de la zona esportiva de Corró d'Avall de
les Franqueses ja compta amb el nou sistema d'enllumenat
Led que permetrà un estalvi energètic del 40%.

SOCIETAT4Abans d’aprovar el
Pla de mobilitat municipal, l’A-
juntament de Canovelles pre-
guntarà l’opinió de la ciutada-
nia sobre com es podria millo-
rar l’accessibilitat al poble. En
concret, es donarà especial im-
portància al col·lectiu amb mo-
bilitat reduïda.

Amb aquest objectiu, el prò-
xim dilluns 11 de març se cele-
brarà una jornada participativa
a les set de la tarda al Teatre Au-
ditori de Can Palots. Els assis-
tents podran posar sobre la tau-

la els punts febles de l’accessi-
bilitat al poble per tal d’elaborar
un Pla de mobilitat municipal
que solucioni les problemàti-
ques en aquest àmbit. 

Aquest document estableix
quines són les actuacions ne-
cessàries per aconseguir que els
equipaments públics siguin ac-
cessibles per a persones amb
mobilitat reduïda i també de-
termina les accions que poden
facilitar la mobilitat de tot el veï-
nat en els punts més concorre-
guts del municipi.

Debat sobre l’accessibilitat 
a la via pública de Canovelles



| 26

1 de març del 2019líniavallès.cat

Comarca

VALLÈS ORIENTAL4Els centres
de primària i secundària de Gra-
nollers, la Roca, les Franqueses
i Canovelles continuen amb la
celebració de l’English Day,
unes jornades que volen poten-
ciar la pràctica oral de l’anglès
entre els seus alumnes.

Fins al dia 28 d’aquest mes,
les escoles d’aquests municipis
faran que l’anglès sigui la llengua
vehicular de les seves classes du-
rant un dia.

En marxa una
nova edició 
de l’’English Day’

LA ROCA4El departament de
Territori i Sostenibilitat ha con-
firmat que, per primera vegada,
ha localitzat la presència de l’Al-
ternanthera philoxeroides, una
planta aquàtica invasora, a la
conca del riu Mogent, al terme
municipal de la Roca.

Aquesta prolifera a la super-
fície de l’aigua i impedeix la pe-
netració de llum, alterant la seva
qualitat i evitant que puguin
créixer plantes autòctones.

Troben una planta
aquàtica invasora
al riu Mogent 

VALLÈS ORIENTAL4El treball
conjunt entre els ajuntaments de
Mollet, Sant Fost i Santa Maria
de Martorelles servirà perquè
una vuitantena de joves que ara
estan a l’atur puguin formar-se
i trobar feina.

Mollet, a través de l’EMFO,
s’encarregarà de la formació
d’aquestes 80 persones que ac-
tualment ni treballen ni estan es-
tudiant.

Un programa 
de formació per a 
80 joves aturats

CALDES4Recentment, Caldes
ha estrenat vuit punts de recà-
rrega elèctrica gratuïta i 100% re-
novable per als vehicles elèc-
trics, que ha instal·lat l’empresa
Electra Caldense Energia.

Aquesta acció, segonshan
explicat des de l’Ajuntament,
sorgeix de la voluntat del govern
municipal de fer de Caldes una
vila “el més sostenible possible,
al mateix temps que s’impulsa
l’ús del vehicle elèctric”. 

Vuit  punts de
recàrrega per a
cotxes elèctrics

SANT CELONI4Una cinquante-
na de persones van haver de
ser evacuades dilluns passat per
culpa de l’incendi que que va pa-
tir una deixalleria situada al po-
lígon industrial Molí de les Pla-
nes, a Sant Celoni.

Les flames van calcinar una
pila de deixalles i van obligar a
l’actuació dels Bombers i a l’ac-
tivació del pla especial Procicat.
L’endemà al matí es va acabar de
remullar la zona.

Un incendi 
obliga a evacuar 
unes 50 persones

AIGUAFREDA4La setmana pas-
sada es van obrir les inscripcions
per a la segona edició del concurs
de microrelats Dones amb veu i
lletra. Aquest certamen vol sen-
sibilitzar la població sobre les vio-
lències masclistes i conscien-
ciar-la per erradicar-les així com
crear una eina de visualització de
les lluites personals i col·lectives.
Les propostes es podran pre-
sentar fins al dia 1 d’abril.

Inscripcions 
per al ‘Dones 
amb veu i lletra’

TROBADA4El GRA, el principal
equipament juvenil de Grano-
llers, va ser l’escenari de la tro-
bada dels professionals de Jo-
ventut dels ajuntaments de la co-
marca divendres de la setmana
passada. En el Plenari Tècnic de
Joventut, els assistents van com-
partir inquietuds, experiències i
van formular diferents propos-
tes per millorar els serveis i les
polítiques que s’apliquen en els
diferents municipis.

La jornada va començar amb
la presentació dels Referents
d'Ocupació Juvenil, l’actualit-

zació de la base de dades i amb
la posada en comú de xarxes so-
cials i webs pròpies del Servei
Comarcal de Joventut.

Durant la dinàmica de feina
comuna prèvia a les sessions de

treball van identificar-se quatre
grans blocs temàtics en dife-
rents murals: l’educació i la for-
mació, l’ocupació, la participació
i el treball en xarxa. Posterior-
ment, els professionals es van di-
vidir en quatre grups per analit-
zar les causes i les conseqüències
de cadascuna d’aquestes àrees
fent servir l’anomenat “arbre
dels problemes”.

Per acabar, es va habilitar un
espai de reflexió per posar en
comú la feina feta i es va obrir
un debat a partir de les conclu-
sions a les quals s’havia arribat
en els grups reduïts de treball.
Aquest intercanvi d’idees final
va servir perquè tothom tingui
encara més eines que podran
aplicar en la seva feina diària
dara endavant.

Un moment de la reunió celebrada a Granollers. Foto: Consell Comarcal

El GRA, escenari d’una reunió
de responsables de Joventut

Volen potenciar la presència
de les dones a la indústria

OCUPACIÓ4La iniciativa del
Consell Comarcal Vallès Orien-
tal 4.0neix per cobrir les vacants
que, segons explica l’entitat, hi
haurà en diversos àmbits del
sector industrial durant la prò-
xima dècada. Segons el Consell,
en aquests 10 anys hi haurà
unes 75.000 jubilacions.

Majoritàriament, aquests
llocs de treball en sectors in-
dustrials com el metall, l’auto-
moció o la logística, les feines són

assumides per homes, però amb
aquest projecte Vallès Oriental
4.0, volen potenciar la presència
femenina en aquests sectors.

D’aquesta manera, hi ha pre-
vistes diferents accions com el
curs Operadora de la indústria
metal·lúrgica i afins, que es pre-
sentarà dimarts que ve i posarà
en marxa el pròxim dilluns 11.
Més endavant, el 9 d’abril està
previst que se faci la ponència
anomenada Young IT Girls.

Turisme | Vallromanes acull la Jornada TurismeVallès 2019
L’Ecoresort Mas Salagròs de Vallromanes va ser l’escenari de la Jornada TurismeVallès
d’aquest any. La trobada, celebrada abans-d’ahir, va servir perquè organismes públics i

agents privats del sector de la comarca intercanviessin coneixements i experiències.

Els assistents van
poder treballar 
les temàtiques en
diferents grups reduïts
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Era el gran favorit per aconseguir
la victòria i no va fallar. El kenià
Abraham Kiptum va guanyar la
33a edició de la Mitja en catego-
ria masculina, disputada diu-
menge passat, i per segona ve-
gada en la història va aconseguir
baixar de la marca psicològica de
l’hora (59 minuts i 58 segons), tot
i que no va poder trencar el rè-
cord, que té el seu compatriota
Samuel Wanjiru, que l’any 2008
va completar el recorregut en 59
minuts i 26 segons.

Edwin Soi va ser el segon,
completant la cursa en una hora
i 24 minuts, mentre que el tercer
calaix del podi va ser per a l’etíop
Teshome Mekonen. El viladeca-
nenc Carles Castillejo va ser el mi-
llor català (cinquè), amb un temps
d’una hora, 4 minuts i 47 segons.

Pel que fa a la categoria fe-
menina, el triomf va ser per a la
badalonina Míriam Ortiz, amb un
temps d’una hora, 14 minuts i 14
segons, la vint-i-novena millor
marca combinant els dos sexes.
L’atleta de l’AA Catalunya va pu-
jar al podi acompanyada de dues
corredores britàniques: Jenni-
fer Spink va ser la segona millor
classificada (una hora, 15 mi-

nuts i 24 segons), mentre que la
tercera en discòrdia va ser Geor-
gina Schwening, que va travessar
la meta 11 segons més tard que la
seva compatriota.

Les dues mitges van ser el plat
principal de la jornada, però du-
rant tot el matí van calçar-se les
sabatilles més de 10.000 atletes,
per participar en el 10K, el Quart
i les diferents curses infantils.

L’atleta, en el moment de travessar la meta. Foto: La Mitja

Abraham Kiptum no 
falla i guanya la 33a Mitja

» La badalonina Míriam Ortiz va guanyar la categoria femenina
» La jornada va reunir més de 10.000 persones en totes les proves

Ribes i Mas triomfen a la Nit
de l’Esport de les Franqueses

LES FRANQUESES4Meritxell
Mas i Pau Ribes, del Club Nata-
ció les Franqueses, van ser els
grans protagonistes individuals
de la 23a edició de la Nit de l’Es-
port de les Franqueses, celebra-
da divendres passat a l’Hotel
Ciutat de Granollers. Durant la
jornada es van reunir els espor-
tistes, professionals i amateurs,
i les entitats de la vila per com-
memorar els resultats obtinguts
durant l’any 2018.

La celebració també va servir
per reconèixer la feina d’equips
del CB les Franqueses, del club

de futbol Bellavista Milán, del
Club de Tennis Els Gorchs, del
Karate Nokachi, de l’Escola de
Tir amb arc o de l’AEH les Fran-
queses, entre altres.

Toni Vives, Tania Rugel, Jau-
me Aragonés, Rafa Valls, Jordi
Madera, Rosa Maria Isidro, Da-
vid Guix i Anna Riera van reco-
llir prèmits a mèrits personals,
mentre que el Club d’Escacs va
rebre un guardó pels seus 25
anys de vida i el CE Llerona pel
foment del futbol femení. Al final
de la Nit es va lliurar un premi es-
pecial a l’AE Ramassà.

El CD la Concòrdia rep 
un AECS en hores baixes

El CD la Concòrdia
de Dani Mosteiro
tindrà uns dies extra
per preparar el pri-

mer partit del mes, que es juga-
rà dimecres que ve a tres quarts
de nou del vespre contra un
AECS l’Hospitalet en hores bai-
xes i que arriba a la Llagosta
amb una mala dinàmica de tres
derrotes consecutives.

Les blavetes, en canvi, van re-
cuperar la segona posició gràcies
a la seva darrera victòria (com-
binada amb la derrota del CFS Ei-
xample per 5-4 a la pista del San

Vicente Hércules), i voldran con-
tinuar sumant de tres en tres per
mantenir (o retallar) els dos
punts que separen l’equip del lí-
der, el Xaloc Alacant, que afron-
tarà un partit a casa contra un
dels equips més en forma de la
categoria, el Feme Castellón.

TRES PUNTS IMPORTANTS
Les llagostenques van sumar la
segona victòria de la segona vol-
ta dissabte passat a la pista de l’FS
Cervera-Segarra (1-2). El partit va
estar ajustat, fins al punt que les
locals podrien haver empatat.

Acaba la segona tanda dels
Formula 1 Test Days al Circuit

MONTMELÓ4Durant el dia d’a-
vui es farà la darrera tanda de la
segona setmana dels Formula 1
Test Days al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. Durant aquests
darrers dies, les escuderies del
Mundial han estat fent proves de
les millores que han aplicat als
monoplaces. Les grans figures
del paddock ja han desfilat per
Montmeló aquest any.

Els pilots podran fer les dar-
reres voltes al traçat montmelo-

ní abans de posar el punt final a
la pretemporada. La primera
cursa del campionat del món
d’aquest 2019 serà al circuit de
Melbourne, a Austràlia, entre
els dies 15 i 17 d’aquest mes. 

Per altra banda, i com és ha-
bitual en les darreres dècades,
Montmeló serà l’escenari de la
cinquena prova de la temporada,
el Gran Premi d’Espanya, que se
celebrarà entre divendres 10 i di-
umenge 12 de maig.

Parets | El CF Parets perd la primera posició després d’empatar
El tercer empat consecutiu (0-0 contra la UE Castellar) ha costat la primera posició del grup

4 de Segona Catalana al Parets. El líder, després de 23 jornades, és el CE Berga. Aquest cap de
setmana la lliga s’atura, de manera que els paretans jugaran el diumenge 10 contra el Caldes. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Ja fa moltes tempo-
rades que el primer
equip del CH Caldes
dona motius a l’afició
per estar ben orgu-

llosos, i els d’Eduard Candami
van estar a punt de fer-la ben
grossa dissabte passat a Reus. Els
arlequinats van quedar elimi-
nats de la Copa del Rei a la se-
mifinal contra el futur campió, el
Barça Lassa (1-2) després de ju-
gar un gran partit que van poder
empatar en la darrera jugada.

L’extraordinari partit contra
els barcelonistes és encara més
meritori considerant que l’equip
gairebé no havia pogut recuperar-
se de l’esforç dels quarts (victòria
per 3-1 contra el Voltregà). De
nou sobre el parquet de l’Olímpic
de Reus, els de Candami van ju-
gar com acostumen, de forma
desacomplexada i van plantar
cara a un dels millors equips
d’Europa i del món. Tot feia pen-
sar que s’arribaria al descans

sense gols, fins que Pablo Álvarez
va trencar el 0-0 quan faltaven
dos minuts per al descans. 

Els calderins encaixarien un
segon cop al minut 15 de la re-
presa, però no van abaixar els bra-
ços i al minut 40, Xavi Rovira va
retallar distàncies de falta direc-
ta. El gol va donar esma i moral
al conjunt calderí, que va tenir

una oportunitat de forçar la pròr-
roga que no va poder aprofitar.

Ara, doncs, toca tornar a po-
sar els cinc sentits en l’OK Lliga,
que torna a posar-se en marxa
aquest cap de setmana. Els de
Candami jugaran a casa, demà a
partir de les vuit del vespre, quan
rebran la visita del penúltim clas-
sificat, el Vendrell.

Només el Barça evita que el
Caldes jugui la final de la Copa

Antidepressiu europeu? 
El BMG rep el Pulawy

Després d’una derrota
dolorosa contra el Bi-
dasoa al Palau d’Es-
ports dimarts passat

en una jornada anticipada de la
lliga ASOBAL (24-25, en un epi-
sodi per la lluita per la segona po-
sició a la lliga), el Balonmano Gra-
nollers vol que la Copa EHF ser-
veixi com un antidepressiu en
aquest moment delicat de resul-
tats. I és que els d’Antonio Rama,
que fins a principis del mes pas-
sat s’havien mostrat solidíssims,
han encadenat una sèrie de mals
resultats, especialment a Europa.
Per això, la visita del Pulawy de
demà passat a la tarda ha de ser-
vir com a punt d’inflexió per co-
mençar a millorar.

El precedent recent contra
els polonesos pot servir des d’un
punt de vista: el Granollers va de-
mostrar el seu caràcter i va reta-
llar quatre gols de desavantatge
en poc més d’un minut per sumar
el primer punt de la fase de grups
de l’EHF. Els de Rama encara po-
drien quedar segons al grup,
però això implica guanyar els
dos partits que s’han de disputar
al Palau d’Esports.

EXAMEN A ASTÚRIES
El sènior femení, per la seva
banda, jugarà demà a la tarda un
dels partits més durs de la sego-
na meitat de la lliga. Les de Ro-
bert Cuesta es desplaçaran a la
pista del BMC Gijón.

Partit trampa: el Palma visita
el Club Bàsquet Mollet

La primera jorna-
da del mes, que el
CB Mollet dispu-
tarà demà a la una

del migdia al Plana Lledó, es
presenta com un partit amb
trampa; i és que els homes de Jo-
sep Maria Marsà rebran la visita
del Palma Air Europa, el vuitè
classificat del grup C-B de la lli-
ga EBA, però els balears es plan-
taran a la ciutat amb la millor rat-
xa de la lliga: quatre victòries con-
secutives que els han servit per
allunyar-se de la zona baixa, on
havien passat bona part del tram
central del curs.

El calendari ha estat favora-
ble al conjunt de Palma de Ma-

llorca, que ha aprofitat els partits
contra rivals de la zona baixa per
obtenir aquestes victòries que li
donen tranquil·litat.

SOLVÈNCIA AL PRINCIPAT
El CBM, per la seva banda, va en-
cadenar la segona victòria contra
el filial del Morabanc Andorra al
Principat (67-84) en un partit que
els molletans decantarien a favor
seu amb un parcial de 12-23 just
abans del descans. L’equip va ges-
tionar la renda al tercer període
i va rematar el matx en els darrers
10 minuts. Toni Figuerola i Ber-
nat Álvarez, amb 17 i 16 punts,
van ser els referents ofensius del
conjunt de Marsà.

» Els homes d’Eduard Candami van perdre la semifinal per 1-2 
» Torna l’OK Lliga: els arlequinats reben el Vendrell a la Torre Roja

L’EC Granollers vol tornar a
somriure contra la UA Horta

Després de la derrota
contra la UE Sant An-
dreu, l’EC Granollers
de Jose Solivelles tor-

na al Municipal per jugar contra
un altre dels equips barcelonins
de la categoria, la Unió Atlètica
d’Horta. L’ECG voldrà recuperar
el somriure i guanyar el primer
partit de l’any davant l’afició con-
tra els de Nacho Castro, una de les
grans sorpreses de la temporada. 

El conjunt de Barcelona arri-
barà a la ciutat en plena forma,
després d’haver guanyat els dos
darrers partits i d’haver retallat la

distància respecte del quart clas-
sificat, el Terrassa, que ara té un
punt més (48) que ells.

AMB LES MANS BUIDES
Diumenge passat, els granolle-
rins van perdre el quart partit de
la temporada lluny de casa en la
seva visita al Sant Andreu al
Narcís Sala (2-0). L’ECG va en-
caixar un gol al final de cadas-
cuna de les dues meitats que va
fer impossible rascar res de Bar-
celona. Óscar Muñoz i Kuku
van ser els dos golejadors del
conjunt quadribarrat.

Un moment de la semifinal contra els blaugrana. Foto: Marlon Càtedra / CHC

Foto: Club Bàsquet Mollet
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Llibres Teatre

El nou disc de Porto Bello, L'ull de la tem-
pesta (Música Global, 2019), ja és al ca-
rrer. La jove banda està preparada per
donar el tret de sortida a la gira de pre-
sentació, que començarà a la sala Apolo
de Barcelona el pròxim 10 d'abril.
Aquest estiu serà intens per als d'Altafu-
lla, que passaran de ben segur pels prin-
cipals festivals i festes majors del país.

Música Pelis i sèries

L'ull de la tempesta
Porto Bello

Literatura per a famílies
Un any més i ja en van nou arriba la gran cita de la literatura
i de les arts infantils i juvenils a Barcelona, el FLIC, un festival
d’experiències i creació literària per gaudir de la literatura i
les arts. Del 2 al 23 de març tindran lloc les propostes per a
famílies en els grans equipaments culturals de referència de
la ciutat: Museu del Disseny de Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Mercat de les Flors, MACBA i Filmoteca
de Catalunya. El primer punt d’interès serà el 2 i 3 de març al
Mercat de les Flors amb l’espectacle de dansa Ballar és cosa

de llibres. Trobareu més informació a la web del FLIC.  

B E R T O  R O M E R O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un humorista i actor reconegut
Es va fer famós al programa d’Andreu Buenafuente

Presentar nous capítols de la seva sèrie 
‘Mira lo que has hecho’ estrena nova temporada

L’actor agraeix la resposta del públic
Molts espectadors han vist tots els capítols en pocs dies

QUÈ HA FET?

Dues famílies es troben a Lapònia per
celebrar Nadal i esperar l’arribada del
Pare Noel. Però la revelació d’un secret
trastocarà el que havien de ser unes
vacances idíl·liques. Aquesta comèdia
ens parla i ens fa reflexionar amb hu-
mor i intel·ligència sobre la veritat i la
mentida i l’educació dels fills.
Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

Llibre guanyador dels Jocs Florals de
Barcelona del 2018. L’escriptor mallor-
quí torna a la seva poesia vital, sensual
i intuïtiva amb aquest poemari, amb el
qual es consagra com una de les veus
més importants de la poesia en català.
Al llibre, de Cara, establert a Manacor
des del 1967, repassa diverses medita-
cions escrites des del port on viu.

Quaderns del port
Hilari de Cara

Ruth Bader Ginsburg és una jove advo-
cada i mare que, amb l’ajuda del seu
marit, lluita per aconseguir la igualtat
entre dones i homes en el món del
dret. El film se centra en dues dècades
de la seva vida (entre 1950 i 1970). Poc
després, Ginsburg faria història sent la
segona dona que entraria a formar
part del Tribunal Suprem dels EUA.

Una qüestió de gènere
Mimi Leder

| Trials Rising Gold
Nova entrega de la saga d’Ubisoft per als fanàtics de les

motos de trial. La jugabilitat s’ha millorat de forma notable.

No t’ho perdis

Viu en línia

L’humorista Berto Romero viu un bon moment pro-
fessional. Per una banda, el programa de ràdio Nadie

sabe nadade la Cadena Ser, que comparteix amb
Andreu Buenafuente, fa anys que triomfa entre l’au-
diència i, per l’altra, la segona temporada de la sèrie
Mira lo que has hechoha aconseguit una bona aco-
llida entre el públic. Els nous capítols d’aquest úl-

tim projecte es van estrenar divendres 22 de febrer
a Movistar Series i molts espectadors van confes-
sar que durant el cap de setmana ja havien vist

tots els episodis. De fet, Romero va agrair la mara-
tó de la seva sèrie que havien fet molts seguidors
a través de les seves xarxes socials. Mira lo que has

hechoexplica l’experiència personal de Romero
en el món de la paternitat i compta amb ell ma-
teix com a protagonista de la trama. Una de les
novetats principals de la segona temporada és la
incorporació de Belén Cuesta i Núria Gago al re-

partiment d’actors i actrius de la sèrie.

Famosos

QUI ÉS?
La fitxa



31 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIUMENGE 3 DE MARÇ
18:00 La la Taula d'Igualtat de Gènere llegirà el

manifest del Dia Internacional de les Dones
i Projecte Lilith farà una representació de mi-
croteatre. / Plaça de la Porxada.

AVUI 1 DE MARÇ
Tarda Aquesta tarda se celebrarà la segona edi-

ció de la xocolatada solidària per recaptar fons
per investigar el diagnòstic i el tractament del
càncer infantil. El donatiu serà de 2 euros. /
Plaça de Catalunya.

DIJOUS 7 DE MARÇ
19:00 L’advocada Meritxell Cabezón serà la

responsable de la conferència La mercanti-
lització del cos de les dones, organitzada per
l‘Associació de Dones Àgora. / Centre Cultu-
ral La Marineta.

DILLUNS 4 DE MARÇ
MONTORNÈS El voluntariat de català té un es-

pai reservat a la Biblioteca per poder practi-
car i consultar materials en aquesta llengua,
i farà una nova jornada dilluns a la tarda
(15:30). / Biblioteca.

DIMECRES 6 DE MARÇ
LA LLAGOSTA Previ al període de preinscripció

escolar, els centres educatius del poble, com
l’Escola Joan Maragall, organitzaran diferents
jornades de portes obertes (09:15). / Escola
Joan Maragall.

DIUMENGE 3 DE MARÇ
PARETS Només una vegada, de Marta Buchaca,

serà el nom de l’obra sobre la violència de gè-
nere més comuna, la que no ho sembla, la que
acceptem sense adonar-nos-en (18:30). / Te-
atre Can Rajoler.

DIMARTS 5 DE MARÇ
LA GARRIGA Roser Capdevila visita la vila per

coordinar la conferència La nena que volia di-
buixar. Petits records de postguerra. (18:30).
/ Teatre El Patronat.

DEMÀ 2 DE MARÇ
GRANOLLERS Partit de futbol corresponent a

la trentena jornada de la Tercera Divisió en-
tre l’EC Granollers i la Unió Atlètica d’Horta
(18:00). / Municipal de Granollers.

CANOVELLES A partir de dos quarts
de set de la tarda de demà se celebrarà
la Rua de Carnestoltes al poble. / Di-
ferents carrers i places de la vila.

Canovelles, a punt per gaudir
de valent amb el seu Carnaval

Demà 2 de març a les 18:30

Entre les 10 del matí i les 2 del migdia,
i les cinc de la tarda i les nou de la nit
de demà es farà una marató de do-
nacions organitzada pel Banc de Sang
i Teixits. / Sala Fiveller.

La Sala Fiveller serà l’escenari
d’un dia de donacions de sang

Demà 2 de març

El documental Cowspiracy, que explora
l'impacte de la ramaderia a el medi am-
bient, es projectarà dilluns que ve en
el marc d’unes jornades mediam-
bientals. / GRA. Equipament juvenil.

El documental ‘Cowspiracy’
arriba a l’espai juvenil GRA
Dilluns 4 de març a les 18:30

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala de
la vintena jornada de la Segona fe-
menina entre el CD la Concòrdia i
l’AECS l’Hospitalet. / CEM El Turó.

El CD la Concòrdia estrena el
mes rebent l’AECS l’Hospitalet

Dimecres 6 de març a les 20:45

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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