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El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mo-
bilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el femi-
nisme ha permès que el seu dis-
curs s’hagi introduït a les institu-
cions i, sobretot, a la cultura po-
pular i a l’imaginari de bona part
de la societat.

Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment femi-
nista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, ela-
borat per l’observatori ciutadà Fe-
minicidio.net. Les dades d’a-
quests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Eu-
ropa”, explica la directora de l’in-
forme, Graciela Atencio. 

Tot i això, els números se-
gueixen sent inacceptables: a Ca-
talunya s’han registrat 163 assas-
sinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la pa-
rella i un de cada deu casos són fe-
minicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes co-
neguts”, subratlla Atencio.

EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contra-
restar aquest fenomen és fona-
mental “empoderar la societat ci-
vil” perquè faci “un rol actiu de pre-
venció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe. 

Un altre dels aspectes a tre-
ballar és el paper de les adminis-
tracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris inde-
pendents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat do-
cumentació a l’informe.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M. 

ANÀLISI4Mentre que les da-
des sobre feminicidis demos-
tren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gè-
nere a Catalunya són alar-
mants. De les denúncies pre-
sentades als jutjats de Barcelo-
na el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.

A més, el 40% de les de-
núncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que de-
nuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.

El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests ca-
sos “l’Estat és directament res-
ponsable i hauria d’indemnit-
zar la víctima”.

El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jut-
jats sobrecarregats de feina, as-
senyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la vio-
lència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

Augusto Magaña
VALLÈS ORIENTAL
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Els semàfors

Generalitat
La Generalitat ha denegat aquesta set-

mana el permís a la plataforma Integra-
ció Ronda Sud per fer talls reivindica-
tius a la carretera. L’associació, que fa

un any que fa aquest tipus de protestes,
s’ha mostrat indignada per la decisió. 

pàgina 9

Aj. Montornès
L’Ajuntament de Montornès ha anun-
ciat la creació d’un departament de se-
guretat per afrontar els problemes de
convivència veïnal que s’han detectat

recentment al poble, com els que afec-
ten els veïns del bloc del carrer Sagrera. 

pàgina 21

Aj. de Parets
ERC ha criticat aquesta setmana l’Ajun-
tament de Parets per anunciar la inau-
guració del Parc del Sot d’en Barriques
per al pròxim 17 de març. Els republi-
cans asseguren que l’acte incompliria 
la Llei Orgànica del Règim Electoral. 

pàgina 18

Es tan terriblemente
doloroso escuchar a
Millo como preocupante.

Han decidido que el objetivo es aplas-
tar cualquier movimiento de 2,5 mi-
llones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorable-
mente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Melero excel·leix al Tri-
bunal Suprem perquè
sap on és, té cultura jurí-

dica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és es-
panyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.

@BernatDedeu

Cabify está en su de-
recho de gastar todo el
tiempo y dinero que quie-

ra buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde ope-
ran empresas que sí saben sacar bene-
ficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.

A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les
tasques reproductives de

les dones del vostre voltant perquè pu-
guin mobilitzar-se i quedeu-vos a se-
gona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’o-
blideu de tot plegat. #VagaGeneral-
Feminista.

@apuente@AlbanoDante76 @laiamauribaraza

La lupa

per Casandra García (Sumem Esquerres a Parets)

Una mujer sin renuncias

Desde que acabé la carrera de Magiste-
rio y me especialicé en Educación Física
he sido una maestra muy activa en el
mundo laboral. Cuando los recortes en
educación comenzaron a ser férreos, me
fui directa a la cola de las oficinas de de-
sempleo. Por este motivo, desde que
me sumergí en el apasionante mundo de
la política, estando de nuevo activa como
docente, decidí tener siempre muy pre-
sente que las decisiones que
se toman desde las institu-
ciones afectan directamente
a la vida de las personas.

Ahora hace 4 años que co-
mencé mi labor como políti-
ca en el Ayuntamiento de
Parets. Por aquellos días
muchos me deseaban suerte de una ma-
nera un tanto peculiar: “Mucha suerte Ca-
sandra, a ver cuánto duras” o una de mis
favoritas, “¡anda! ¿te presentas a alcal-
desa? te irá genial, pero eso es muy
complicado, seguro que te cansas pron-
to”, como si mi apuesta por ser alcalde-
sa fuera un capricho inservible. Con el
paso de los años he podido comprobar
que este tipo de comentarios vienen da-
dos por personas que tienen asumido que
los cargos de responsabilidad son espa-
cios destinados para hombres y, cuando

llega una mujer, en cierto modo, se des-
colocan. Supongo que por eso me trata-
ron como a una intrusa en un mundo de
hombres.

Hoy no quiero culpar a nadie, quie-
ro reflexionar. Faltan referentes feme-
ninas en la política y en otros muchos
ámbitos. En las aulas, las niñas ven gran-
des políticos, científicos, ingenieros,
hombres astronautas... y esto también

le sucede a los niños, lo que ayuda más
bien poco a hacerles ver que una mujer
puede aportar a la sociedad lo mismo
que un hombre. Y por eso es responsa-
bilidad de todas, pero también de todos,
dar pasos hacia una igualdad real. Afor-
tunadamente cada vez somos más las
mujeres que nos empoderamos, que de-
cidimos dar un paso al frente y ocupar
lugares tradicionalmente pensados para
hombres y convertirlos en lugares pen-
sados para personas.

Yo soy Casandra García, soy mujer,

soy madre  y soy, actualmente, la única
candidata de Parets a ocupar la alcaldía
del municipio. Solo una formación en Pa-
rets ha apostado por una mujer para este
cargo. Quiero ser alcaldesa porque las
mujeres podemos tomar decisiones, po-
demos gobernar y gestionar una institu-
ción. Quiero ser alcaldesa porque quie-
ro un pueblo más justo, más igualitario,
más sostenible, más participativo, y sí, po-

demos hacerlo desde una
mirada feminista. 

El sacrificio que conlleva
para las mujeres llegar a pu-
estos de responsabilidad,
como lo es ser alcaldesa, es
abrumador, pero merece la
pena, aunque solo sea por el

ejemplo que le estoy dando a mi hija, y a
mi hijo, y a mi alumnado. Por todo ello,
hoy escribo estas palabras para apoyar al
feminismo, a su lucha, a las mujeres que
pelean por conseguir sus objetivos, para
decir que Parets puede tener una alcal-
desa mujer, madre, joven y responsable,
porque el hecho de que el sexo masculi-
no sea diferente al femenino no lo hace
superior, y porque yo ni renuncio ni re-
nunciaré a ser lo que soy: una madre, una
política, una maestra, una mujer más en-
tre tantas valientes.

Faltan referentes femeninos en la política y
en otros muchos ámbitos. En las aulas, las
niñas ven grandes científicos, ingenieros...
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Un detingut per les agressions 
sexuals a les Franqueses1

2
Mollet demanarà un CAP 
d’urgències a la Generalitat

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

Les mestres del Petit Roure de Sant Fost 
es planten: volen millores laborals

Els comerciants de Mollet surten 
al carrer per celebrar Fira Estoc

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Les claus

Cada vegada que escolto la pa-
raula 'unitat' reafirmo que el
concepte s'ha erosionat fins a
buidar-se gairebé de sentit.

Unitat per aquí, unitat per
allà. I se segueixen exigint llis-
tes unitàries cada vegada que
estem cridades a les urnes. I se-
gueixen exigint llistes unitàries
sense reclamar-ho a tots els
partits independentistes. L'es-
querra anticapitalista donarà
suport a la tradició convergent,
tot i compartir part d'un pro-
jecte polític? Llavors, de què
parlem quan parlem d'unitat?

No és cap notícia si dic que
la societat catalana és diversa. I
la proposta guanyadora ha d'a-
nar en aquesta línia. Si volem
que la societat se sumi al nostre
projecte aquest ha de ser divers. 

Recordem l’1-O com a ex-
emple d'unitat social. Doncs bé,
no hi havia una campanya
única, sinó una de la CUP, una
d'Esquerra Republicana i l'altra
del PDECAT. Sumades a altres
campanyes com les d'Òmnium
Cultural, l'ANC, Universitats
per la República i mil iniciatives
més. L’1-O vam guanyar fent
sortir els demòcrates en massa
de casa seva per anar a votar.

Com el tres d’octubre, quan
el teixit social també va aturar el
país davant l'onada de repres-
sió. L'única unitat guanyadora
és aquella que ens remet al con-
sens ampli, a l'acord de totes les
parts; i després a defensar-la
cadascú en el seu àmbit, a acon-
seguir escombrar tothom dintre
el nostre projecte. Però cal re-
flexionar de què parlem, quan
parlem d'unitat. Perquè només
n'hi ha una de guanyadora.

Unitat
per K. Domènech (ERC Parets)

Per què em sumo a Ara Mollet?
per Marina Planellas (ERC Mollet)

Vaig conèixer la gent d'Ara
Mollet el 2011. Amb 14 anys
vaig començar a militar a
les Joventuts d'Esquerra Re-
publicana, un any de muni-
cipals. Aquí a la ciutat, la
candidatura es deia Ara Mo-
llet-Esquerra, ja que comen-
çaven amb aquest projecte
d'obertura cap a la ciutada-
nia. Al principi només co-
neixia l'Oriol López, el can-
didat, però de mica en mica
vaig anar coneixent tota la
gent que treballava darrere
d'Ara Mollet. 

Durant aquell temps amb
les JERC treballàvem molt en
la causa a nivell nacional i so-
bretot a través de la secció
comarcal del Vallès Oriental.
Pel que fa a l'àmbit munici-
pal però, sempre hem anat de
la mà de la gent d'Esquerra.
Ells m'han ensenyat, m'han
donat suport i han tingut
sempre en compte el grup de
joves que teníem.  

Als 18 anys ja em vaig
presentar a la candidatura
d'Ara Mollet com a candida-
ta de les JERC Mollet. Tot i
així, pocs mesos més tard ja
vaig començar a militar a
Esquerra Republicana. I va
ser tan sols perquè a l'haver
pogut conèixer millor la seva
gent i la seva feina, volia for-
mar-ne part. 

De tota manera, no és
perquè porti vinculada des de

fa temps al projecte local
que dono suport i formo part
d'aquesta candidatura. Sem-
pre cal anar pensant i refle-
xionant sobre el que un ma-
teix  fa o a què dona suport.
Fruit d'aquesta reflexió crec
que l'equip humà d'aquest
projecte és el que millor pot
representar com és aquesta
ciutat. 

Podria parlar de molts
àmbits en els quals es fa fei-
na i on estan presents. Però
jo, com a dona jove de la
candidatura, valoro que sigui
la gent d'Ara Mollet la que te-
nim al costat. Aquells que sa-
ben que el jovent serem el fu-
tur, però que també hi som
en aquest present. Començo
a pensar i veig la participació
que van tenir a la Festa Ma-
jor popular de fa dos anys, re-
cordo l'esforç i el gran suport
cap al jovent que vam parti-
cipar en la jornada històrica
de l'1 d'octubre, o la presèn-
cia i suport davant de la mo-
bilització de la ciutat sence-
ra el passat 8 de març.  

Però és que la llista de
motius encara no acaba, i
cada dia estic més conven-
çuda que la possibilitat de
canvi a la ciutat no va lligada
a cap altre moviment que no
sigui el grup d'Ara Mollet. 

Espero que a vosaltres,
quan reflexioneu, us passi el
mateix que a mi. 

Les millors
perles

Ala Unió Europea només hi ha un país que en els càrrecs di-
rectius de les empreses hi ha més dones que homes. Es trac-
ta de Letònia, on les dones directives representen el 56%

dels llocs. Al conjunt de la Unió Europea la mitjana és molt més bai-
xa, ja que la proporció és d’un 64% d’homes i un 36% de dones.

La “casa dels horrors”. Així és com es coneixia una residència
de Cadis que la Guàrdia Civil ha desmantellat recentment.
La parella de cuidadors mantenia els avis i àvies en condi-

cions deplorables mentre s’apropiava del seu patrimoni. Cinc
persones van morir mentre estaven sota la seva tutela.

El Príncep Harry va aprofitar un discurs durant un acte benèfic
per mostrar-se molt crític amb el paper dels mitjans de comu-
nicació. El fill del Príncep Carles i Lady Di va afirmar que els mit-

jans “distorsionen la veritat” i els va acusar, juntament amb les xarxes
socials, de ser una influència negativa molt forta per als més joves.

Un jutjat de Madrid ha acceptat per primera vegada inves-
tigar Billy el Niño, i quatre altres policies, per un delicte
de lesa humanitat. Antonio González Pacheco, Billy el

Niño, va ser inspector de la Brigada Politco Social de franquis-
me i arrossega un gran nombre d’acusacions per tortures.

Recentment s’ha conegut el cas de la segona persona en tot el
món que ha aconseguit curar-se del virus del VIH sense medi-
cació. L’afectat es va sotmetre a un trasplantament de cèl·lu-

les mare per tractar un limfoma i ja porta un any i mig sense el virus
tot i que no segueix cap tractament antiretroviral.

A les xarxes

@ThaisParvez: A mí no me ha quedado
muy claro lo de la declaración de Enric
Millo. ¿Qué fueron los de Villarriba o los de
Villabajo?

@pflis: Vuelve ÉL. Y luego se preguntan
por qué las mujeres rechazan el hiperli-
derazgo bastante machuno de Pablo
Iglesias. 

#vuELve

@FCabezas78: No hay mejor manera de
homenajear el legado de Johan Cruyff
que jugar con su mirada. Nunca debe-
ríamos olvidarlo.

#DiaHistòric #Fairy
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“Estem indignats perquè en lloc
de posar solucions al trànsit de
la Ronda Sud, ens posen impe-
diments”. Són paraules de la
portaveu d’Integració Ronda
Sud, Cati Manso, a Línia Vallès
en relació al document que la Ge-
neralitat va fer arribar dimarts a
la plataforma veïnal per comu-
nicar als seus membres que no
podran fer més talls reivindica-
tius a la Ronda Sud.

Segons Manso, el motiu
que al·leguen des d’Interior és
que les protestes provoquen un
bloqueig insostenible del tràn-
sit a la ciutat perquè es tracta
d’una zona amb un pas im-
portant de vehicles. En aquest
sentit, la Generalitat proposa a
la plataforma que mantingui
les seves manifestacions però

canviant la Ronda Sud per una
de les voreres properes a la
zona. “No té sentit, perquè el
fet de tallar la carretera era una
mesura de pressió important
que ara perdrem”, argumenta
la portaveu d’Integració Ron-
da Sud. 

Els membres de l’associació
van rebre amb sorpresa la notí-
cia i encara estan pensant com
afrontar aquest canvi en la seva

estratègia reivindicativa. “Ens
dona la sensació que les multi-
nacionals de la Ronda Sud han
pressionat la Generalitat per-
què fes aquest pas”, diu Manso. 

D’altra banda, la plataforma
es reunirà amb el Govern el 13
de març per saber el resultat de
l’estudi que va analitzar si gran
part dels vehicles que passen
per la Ronda Sud ho fan per evi-
tar el peatge de l’AP-7.

Un dels darrers talls de la plataforma veïnal. Foto: Integració Ronda Sud

La Generalitat prohibeix els talls
reivindicatius a la Ronda Sud
» Integració Ronda Sud mostra la seva indignació per la decisió
» Els manifestants s’hauran de traslladar a les voreres de la zona

Un reglament de participació
ciutadana més obert i proper
PARTICIPACIÓ4Un dels punts
principals del Ple municipal de
la setmana passada va ser l’a-
provació del nou reglament de
participació ciutadana. Segons
l’Ajuntament, els principals ob-
jectius d’aquest document són
“apropar-se més a les necessitats
veïnals i fer de l’administració un
ens més obert i transparent”.

El contingut del reglament es
va redactar a partir de les de-
mandes ciutadanes que es van
posar de manifest a través d’un

procés participatiu que va comp-
tar amb l’aportació de desenes de
granollerins i granollerines. 

Entre les mancances més
destacades que va remarcar el
veïnat, hi havia el foment d’es-
pais virtuals de participació per
facilitar arribar a un major nom-
bre de persones, la promoció
d’espais de debat per tractar te-
mes d’interès col·lectiu o asse-
gurar una resposta institucional
al final de qualsevol procés de
participació ciutadana.

MEDI AMBIENT4El barri de
Can Bassa ja pot gaudir d'un nou
espai verd on abans hi havia un
solar, entre els carrers Esteve Te-
rrades i dels Pallars i el camí de
Can Bassa. L'alumnat de primer
d'ESO de l'Institut Celestí Bellera
ha participat en la definició d'a-
quest solar a través d'una en-
questa i de la presentació de di-
buixos i textos.

El nou parc de més de 2.500
metres quadrats de superfície té
diferents espais com un tancat

de sorra, una zona d’escalada i
diferents màquines de fitness.
A més, s’han plantat una tren-
tena d’arbres amb flors i fruits
i s’han instal·lat bancs, pape-
reres i una font. Pel que fa a
l'enllumenat, s'han col·locat
dues torres de dotze metres
d'altura al mig del parc.

L’empresa encarregada de
les obres ha sigut Obres i Ser-
veis Roig, la qual ha comptat
amb un pressupost de gairebé
300.000 euros. 

Aquest és el cinquè projecte
que es fa dins del programa
Fem un jardí, que promou l'A-
juntament i que implica l'alum-
nat en la definició d'espais pú-
blics propers als seus centres
educatius. Els quatre anteriors
van ser el Parc de les Cinc amb
l’escola Granullarius, el Parc
de la Mediterrània amb l’esco-
la Mestres Montaña, el Parc de
Can Gili amb l’escola Pau Vila i
el Parc de l’Església de Fàtima
amb l’escola Fàtima.

Una imatge del Ple municipal de la setmana passada. Foto: Ajuntament

Nou espai verd a Can Bassa

Successos | Un incendi deixa nou persones ferides
Una empresa de reciclatge ubicada a prop de la C-17 va patir dilluns un in-

cendi que va ocasionar nou ferits per inhalació de fum. Al lloc dels fets es van
traslladar dotacions dels Serveis d’Emergències Mèdiques i dels Bombers.

Sònia Garcia
GRANOLLERS
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Roca Umbert aposta per 
la innovació social digital

CULTURA4L’Ajuntament va
anunciar dilluns el naixement de
Roca Umbert Lab, un espai per-
manent d’innovació social digi-
tal que té l’objectiu de connectar
els serveis municipals amb la
ciutadania per treballar en pro-
jectes que tinguin un impacte
real en el municipi.

La iniciativa es basarà en
tres eixos: la tecnologia, les no-
ves metodologies d’aprenentat-
ge i les diferents formes de co-
municació actuals.

L'espai on s’ubicarà el la-
boratori serà la planta baixa de
l'edifici del Centre Tecnològic i
Universitari. En aquests mo-
ments, s'està adequant la zona,
que tindrà un espai polivalent
per a tasques de capacitació
tecnològica, un petit plató per
a la creació audiovisual, un ta-

ller amb eines bàsiques per
treballar els materials de ma-
nera manual i electrònica i una
àrea dotada amb màquines de
fabricació digital.

La funció principal del Roca
Umbert Lab serà que persones
amb talents diversos puguin
col·laborar i involucrar-se en
projectes de transformació del
municipi. El procés partirà de la
detecció de necessitats reals a la
ciutat i finalitzarà amb la ideació
conjunta de possibles solucions
a través de la innovació digital.

Des del consistori, van as-
segurar que gràcies a la comu-
nicació i a les xarxes socials,
aquest projecte pot fer que Gra-
nollers adquireixi un lideratge
singular que vagi molt més en-
llà del mateix territori i de la
seva influència local. 

PROTESTA4Diferents associa-
cions feministes de la comarca
es van reunir dimarts a la pla-
ça de la Porxada, davant de l’A-
juntament, per mostrar que
avui es manifestaran juntes per
commemorar el Dia Interna-
cional de les Dones.

L’acte principal serà la con-
centració que es farà avui a par-
tir de les dotze del migdia a la
Porxada. Després, s’organitzarà
un dinar de carmanyola a la
plaça de l’Església amb l’objec-
tiu de reposar forces per anar to-
tes juntes a la manifestació con-
vocada a Barcelona. La presen-
tació d’aquest programa es va fer
dimarts i va comptar amb la
participació de La Bala Femi-
nista, Mollet Feminista, Femi-
nistes Baix Montseny, Carde-
deu Feminista, Les Fresques i
Gita de Bruixa.

Durant l’acte, les associa-
cions feministes van explicar
que fa setmanes que treballen
de manera conjunta per a sor-
tir al carrer aquest 8 de març.
“Les nostres vides estan mar-
cades per les desigualtats, la
precarietat laboral i les violèn-
cies masclistes però des de fa
temps també estan marcades
per la lluita, el compromís, la
desobediència i el coratge”. 

Aquestes van ser algunes de
les paraules que van pronunciar
a la trobada i també van fer un
bon presagi de cara a la jornada
reivindicativa d’avui. “L’any pas-
sat, milions de dones de tot el
món vam protagonitzar una vaga
feminista que va ocupar la cen-
tralitat política. Aquest any en
som més, més juntes i més for-
tes”, van assegurar.

MÚSICA REIVINDICATIVA
D’altra banda, Granollers conti-
nuarà commemorant el Dia In-
ternacional de les Dones a par-

tir de les deu de la nit a la sala de
concerts de Roca Umbert amb la
presentació del festival Fem-
Pop, una cita musical on tocaran
només dones. 

El públic podrà veure en di-
recte a la cantant anglesa Liz La-
wrence, que presentarà el seu
àlbum Bedroom Hero. Eliza
Shaddad serà una altra de les
protagonistes de la cita, la qual
és una de les grans promeses del
pop-rock britànic. L’última pro-
posta de la vetllada anirà a cà-
rrec de la cantant americana
d’indie-folk Aisha Burns.

Un moment de la presentació de dimarts. Foto: Twitter (@Endavant_VO)

Les associacions feministes 
sumen forces per al 8-M



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 8 de març del 2019



8 de març del 2019líniavallès.cat

Mollet

| 12

URBANISME4El desenvolupa-
ment urbanístic d’El Calderí po-
dria començar més aviat del
previst. Segons va explicar l’al-
calde, Josep Monràs, al progra-
ma L’entrevista amb l’alcaldede
Vallès Visió, el Consorci de la
Zona Franca, propietari d’una
part dels terrenys, ha mantingut
reunions amb l’Ajuntament per
accelerar el projecte.

La previsió és que en aques-
ta zona es construeixin habitat-
ges de protecció oficial, nous co-
merços i un camp de futbol. A
més, l’espai podria servir per
ubicar en un futur un ambula-
tori i una escola bressol en el cas
que fos necessari per a la ciutat.
En total, El Calderí compta amb
uns 300.000 metres quadrats
de superfície.

Pel que fa a les negociacions
amb el Consorci de la Zona
Franca, Monràs va explicar que
havia mantingut reunions pe-
riòdiques amb aquest organisme

per tal d’accelerar el desenvolu-
pament urbanístic d’aquest espai
amb la presentació, durant els
pròxims dies, de la documenta-
ció necessària per començar els
tràmits del projecte.

D’altra banda, el consistori va
anunciar aquesta setmana que
s’han contractat 23 veïns i veïnes

de Plana Lledó en situació d’atur.
En concret, les persones selec-
cionades realitzaran tasques de
construcció, neteja, suport a la
integració social i jardineria al
barri. Aquesta iniciativa s’em-
marca dins del programa Treball
als barris que es va engegar fa
nou anys a la ciutat.

Trobada entre l’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca. Foto: Arxiu

El desenvolupament urbanístic
d’El Calderí agafa embranzida
» Els pròxims dies es presentarà la documentació del projecte
» La idea és construir habitatges socials i altres equipaments

Els socialistes ratifiquen
Monràs com a cap de llista

POLÍTICA4L’agrupació del PSC
de Mollet va celebrar la setma-
na passada una assemblea on es
va ratificar per unanimitat que
l’actual alcalde, Josep Monràs,
encapçali la llista dels socialistes
per a les pròximes eleccions
municipals del 26 de maig.

“Tinc la força, la il·lusió i
l’optimisme per tirar endavant
aquest projecte tan gran que es
diu Mollet”. Aquestes van ser al-
gunes de les paraules que va
pronunciar Monràs durant la

seva intervenció a l’acte. Visi-
blement emocionat, l’actual al-
calde va assegurar que encara el
camí cap a les eleccions “amb
optimisme i passió”.

La trobada va comptar amb
la participació d’altres perso-
nalitats com la primera secretà-
ria del PSC Mollet, Mireia Dio-
nisio, la qual va destacar que
“Monràs ha estat l’alcalde que ha
liderat la modernització de Mo-
llet i ha aconseguit gestionar
una ferotge crisi econòmica”.

URBANISME4El pavelló de Pla-
na Lledó llueix nova cara. L’A-
juntament va presentar dilluns
la cobertura de la pista exterior
d’aquest equipament i les mi-
llores que s’han fet a les instal·la-
cions interiors.

Una de les associacions que
ha celebrat aquesta iniciativa
ha sigut el Club Bàsquet Mollet.
El president de l’entitat, Carlos
Nuez, va qualificar l’acció com
“un somni fet realitat, que ens
permetrà la pràctica de més ho-

res d’entrenament, amb la qual
cosa aquesta nova instal·lació ex-
terior és per a nosaltres pràcti-
cament com un segon pavelló”.

La reforma de l’equipament
esportiu ha constat de dife-
rents fases. Pel que fa a la zona
exterior, s’ha ampliat la pista i
s’ha instal·lat una nova cober-
ta per impedir les conseqüèn-
cies climatològiques. També,
s’ha renovat el paviment i s’han
col·locat proteccions laterals al
voltant del recinte.

D’altra banda, s’han fet dife-
rents actuacions a l’interior del
pavelló com la instal·lació de
mesures de seguretat a tot el pe-
rímetre de la pista o l’adequació
de les sortides d’emergència ese-
gons la normativa vigent.

Segons l’alcalde, Josep Mon-
ràs, aquesta actuació “no és no-
més un rentat de cara, sinó que
és un canvi radical d’aquest con-
junt esportiu en el qual hem
prioritzat la seguretat, tant a
l’interior com a l’exterior”.

El PSC va celebrar l’assemblea la setmana passada. Foto: PSC Mollet

El ‘nou’ pavelló de Plana Lledó

Successos | Un detingut per robar a l’interior d’un cotxe
La Policia va detenir dilluns el presumpte autor d’un robatori a l’interior d’un cotxe en-

tre Santa Rosa i Can Borrell. El delinqüent es va emportar documents personals de la
víctima i va ser enxampat quan suposadament intentava entrar a robar al seu habitatge. 



13 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 8 de març del 2019



8 de març del 2019

| 14

líniavallès.cat Mollet

Èxit d’assistència a la xerrada
del psicòleg Jaume Funes

EDUCACIÓ4Més d’un centenar
de persones van assistir dime-
cres a la xerrada de l’educador,
psicòleg i periodista Jaume Fu-
nes a l’IES Aiguaviva. La troba-
da va servir a mares i pares per
empatitzar amb els adolescents
i, als més joves, per conèixer les
claus d’aquesta etapa vital.

Funes va demostrar durant
més d’una hora que, a banda de
ser un referent en el món de l’e-
ducació, també sap posar-se el
públic a la butxaca gràcies al
seu carisma. 

Durant la trobada, el psicò-
leg va advertir als pares i mares
sobre els perills que comporta
sobreprotegir als seus fills i els va
animar a deixar que s’arrisquin
perquè “en un futur hauran de
ser capaços de prendre deci-
sions”. Respecte a la desespera-

ció que senten alguns adults
durant l’etapa de l’adolescència,
els va recomanar el següent.
“No desistiu i sigueu pacients,
doneu la informació que neces-
sitin per decidir amb responsa-
bilitat davant de cada problema”.

Funes també va dedicar al-
guns consells als joves, els va ani-
mar a preguntar-se el motiu de
les coses que passen i a prendre
decisions pròpies. “No deixeu
que els altres decideixin per vo-
saltres, ni la parella ni els amics.
Si no a la vida us vendran mol-
tes motos”, va advertir.

Finalment, va apel·lar a la
importància de la implicació de
tot l’entorn en l’educació dels jo-
ves. “Els hem de donar suport en
la gestió dels riscos perquè no
deixaran de provar coses noves
com hem fet tots”.

REIVINDICACIÓ4El Dia Inter-
nacional de les Dones es viurà
avui amb força a Mollet amb di-
ferents activitats que s’allargaran
durant tot el mes. Algunes de les
propostes més destacades, que es
programaran fins al 19 de març,
seran una exposició sobre el pa-
per de les xarxes socials en la vi-
sió de gènere, una xerrada sobre
els ventres de lloguer o un taller
de sexualitat adreçat als joves.

La jornada reivindicativa d’a-
vui tindrà com a acte principal la
lectura del manifest del Dia In-
ternacional de les Dones a les
dotze del migdia a la plaça Ma-
jor. Unes hores més tard, con-
cretament a les sis de la tarda, el
CIRD Joana Barcala presentarà
una exposició sobre el paper de
les xarxes socials en la visió de
gènere de les persones. 

El 8-M finalitzarà amb un toc
musical gràcies a la Nit de mú-
sica en femení, una cita que
apostarà per reivindicar el paper
de la dona en la cultura a través
de diferents concerts.

El programa continuarà
demà amb la representació de
l’espectacle teatral Brujas, a
càrrec de la companyia Lolita
Corina. La funció es podrà veu-
re a partir de les nou de la nit al
Mercat Vell.

La commemoració del 8-M
s’allargarà fins al 29 de març
amb altres propostes com un ta-
ller adreçat a joves on es posaran
sobre la taula els principals dub-
tes d’aquest col·lectiu en qües-
tions de sexualitat. La cita serà el
14 de març a les sis de la tarda al
Centre Cívic de Can Borrell.

EL COS FEMENÍ, A DEBAT
L’endemà, 15 de març, l’asso-
ciació Cra’p organitzarà un ta-
ller de reflexió sobre la femini-
tat amb la intenció d’abordar
diferents temàtiques contro-

vertides com la concepció social
del cos femení i el seu paper en
la societat. 

Una altra de les conferències
que obriran debat sobre as-
sumptes polèmics arribarà el 21
de març a les set de la tarda al
Centre Cívic La Marineta. En
aquest cas, es parlarà sobre l’e-
xistència dels ventres de llo-
guer. L’últim acte del programa
se celebrarà el 29 de març al
CIRD Joana Barcala, on es pre-
sentaran els treballs de recerca
feministes dels alumnes de bat-
xillerat de l’INS Gallecs.

La imatge del programa d’activitats del 8-M. Foto: Ajuntament

Mollet commemorarà avui 
el 8-M amb diferents activitats



15 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 8 de març del 2019



| 16

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 228 de març del 2019



17 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 8 de març del 2019



8 de març del 2019líniavallès.cat

| 18

Parets

Casandra Garcia, cap de llista
de Sumem Esquerres a Parets
POLÍTICA4La sala d’entitats Ca
n’Oms va acollir dissabte la pre-
sentació oficial de Sumem Es-
querres a Parets, una formació
que liderarà Casandra Garcia, de
Sumem. El partit neix de la unió
entre Sumem Parets, Nova Op-
ció Per Parets, els Comuns i el
moviment d’esquerres MES.

Un centenar de persones van
assistir a la trobada per escoltar
les motivacions d’aquest nou
grup polític que es presentarà a
les eleccions municipals. “Volem
governar des de l’esquerra i pen-
sant en el que ens obsessiona: les

persones de Parets i el munici-
pi”, va dir Garcia durant l’acte. A
més, la candidata a l’alcaldia va
afegir que Sumem Esquerres a
Parets compta “amb gent jove,
amb experiència, dinàmica i de
perfils diversos per liderar una
alternativa en un moment his-
tòric com el que estem vivint”.

Des de NOPP, Rosa Martí va
dedicar aquestes paraules a Gar-
cia. “Té nom de sibil·la troiana,
que representa l’alliberament
femení i la necessitat de pau. Es
nota que no li van posar aquest
nom per casualitat”.

URBANISME4Compte enrere
per estrenar el nou Parc del Sot
d’en Barriques, una de les zones
emblemàtiques del poble. L’A-
juntament, a través del butlletí
Parets al dia, va anunciar que la
festa d’inauguració se celebrarà
el 17 de març a partir d’un quart
de dotze del migdia.

Des del consistori van re-
marcar que el parc comptarà
amb elements de joc adaptats
per a infants amb dificultats fí-
siques i zones diferenciades per
edats. A més, es podrà gaudir
d’un racó habilitat per fer píc-
nics, un bar, una graderia i un in-
dret destinat a una aula oberta
polivalent. Pel que fa al mobiliari
urbà, s’estrenaran bancs lineals
i cadires individuals i grupals.

La festa d’inauguració comp-
tarà amb la participació i l’ac-
tuació de diferents entitats com
l’Associació Art, Salut i Compàs,
Diables Parets, Elite Dance, Co-
lla de Ball de Gitanes de Parets
o l’Associació Balls de Saló Pa-
rets, entre d’altres. El punt final
de l’acte el marcarà un vermut

popular a càrrec de la Comissió
de Festes de Parets.

CRÍTIQUES D’ERC
Per la seva part, ERC va dema-
nar al govern municipal que
“compleixi amb la Llei Orgàni-
ca del Règim Electoral i no in-
auguri el nou Parc del Sot d’en
Barriques el 17 de març”.

El portaveu del partit, Jordi
Seguer, va opinar que l’alcalde
hauria de celebrar l’acte des-
prés de les eleccions munici-
pals del 26 de maig, “mentre
ocupi el càrrec en funcions”. En
aquest sentit, des d’ERC van
apuntar que, si es fa l’acte el 17
de març, es podria confondre
amb propaganda electoral.

Imatge virtual del resultat final de les obres. Foto: Ajuntament

El Parc del Sot d’en Barriques
s’inaugurarà el 17 de març

Educació | Xerrada sobre emprenedoria a l’escola
Jaume Guillemot, soci de Fiare Banca Etica, va oferir dimecres una xerra-

da als alumnes de cinquè de l’escola Nostra Senyora de Montserrat amb
l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor entre els joves participants.
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La gira de Mojinos Escozíos
farà parada a Sant Fost

MÚSICA4Les lletres directes i
l’espontaneïtat dels compo-
nents del grup Mojinos Esco-
zíos arribaran a l’abril a Sant
Fost. En concret, el veïnat po-
drà veure el seu concert el dia
26 a l’espai de la Bòbila.

La vetllada promet ser un
espectacle ple d’humor i d’iro-
nia gràcies a la personalitat
única d’aquest grup, que des
dels anys 90 ha aconseguit om-
plir teatres i auditoris. El líder
de la formació, Miguel Ángel
Rodríguez El Sevilla, és l’ànima
de l’equip que barreja lletres

polèmiques amb carisma i sen-
tit de l’humor. A Sant Fost pre-
sentaran la seva nova gira, ti-
tulada Los más grandes, amb
la qual volen oferir un directe
potent que transmetrà l’essèn-
cia més pura del grup amb la
que van conquistar el públic en
els seus inicis gràcies a cançons
mítiques com Chow-Chow. Cal
recordar que Mojinos Escozíos
va néixer a Mollet i molts dels
seus components encara viuen
a la comarca. Per aquest motiu,
aquest serà un concert molt
especial per a la formació.

MARTORELLES4Una nova em-
presa s’encarregarà del servei de
neteja viària de Martorelles. Al-
gunes de les novetats que es
derivaran d’aquest canvi seran la
incorporació de dues noves mà-
quines i la prestació del servei
durant les 24 hores.

Aquest àmbit va ser un dels
punts que es va aprovar durant
el Ple municipal de dilluns, el
qual va comptar amb el suport
de l’equip de govern i l’abstenció
dels dos partits de l’oposició.
La nova empresa que assumirà
les tasques de neteja dels carrers
i les voreres del poble, Sersa, ha
signat un contracte de cinc anys
amb un cost de més d’un milió
d’euros. 

A trets generals, es conti-
nuarà  fent el mateix treball que
fins ara però s’incorporaran no-
vetats com l’ús de dues màqui-
nes noves o la prestació del ser-
vei durant les 24 hores del dia
per si hi ha alguna incidència al
poble. Pel que fa a la plantilla, es
mantenen els tres treballadors
que hi havia.

LA COMISSIÓ DE FESTA MAJOR 
Un altre dels assumptes que es
van posar sobre la taula durant
el Ple va ser el reglament de fun-
cionament de la Comissió de
Festa Major.

En aquest sentit, es va apro-
var un document que aposta
per donar més representació a
les entitats municipals i més

participació als veïns i veïnes. Se-
gons fonts municipals, la prin-
cipal diferència amb l’anterior
Comissió és que “s’obre a totes
les entitats, ja que abans només
hi participaven les culturals”.

Cal recordar que la sessió
de constitució de la Comissió de
Festa Major se celebrarà el prò-
xim 19 de març.

La mesura es va aprovar durant el darrer Ple municipal. Foto: Google Maps

Els serveis de neteja viària
estaran operatius les 24 hores

Política | Marc Candela visita Marta Rovira
L’alcalde de Martorelles, Marc Candela, es va reunir ahir amb Marta
Rovira a Suïssa. Candela va resumir la trobada amb aquestes parau-
les. “Molta emoció sobretot de sentir-la ferma, convençuda i alegre”. 
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La Llagosta

Santa Perpètua

EDUCACIÓ4L’Escola Bressol
Municipal Cucutras ha renovat
el seu pati seguint criteris res-
ponsables amb el medi ambient
com l’ús d’elements reciclats.
Segons la direcció del centre, el
resultat ha sigut molt positiu
perquè “s’han trencat amb les es-
tructures clàssiques i s’ha acon-
seguit fer activitats més vincu-
lades a la tranquil·litat”.

El criteri més important que
s’ha tingut en compte a l’hora de

dissenyar el nou pati ha estat vet-
llar per l’ús d’elements naturals
i materials reciclats. Una de les
característiques principals d’a-
quest espai és que no està deli-
mitat, un fet que afavoreix que
els infants gaudeixin del temps
lliure sense barreres. També
s’ha reservat una zona per als na-
dons perquè puguin jugar amb
una catifa de gespa artificial que
els més grans també utilitzaran
per fer activitats tranquil·les.

SEGURETAT4L’Ajuntament ins-
tal·larà una càmera al costat del
cementiri per evitar els aboca-
ments il·legals que ha patit
aquest espai en els darrers dies.
A més, es col·locarà un cartell on
s’informarà que aquesta zona
compta amb un sistema de vi-
deovigilància com a element
dissuasiu.

Segons fonts municipals,
recentment la zona ubicada al
costat del cementiri va patir un
abocament il·legal de runes per
part d’una empresa de Mont-
cada, la qual va ser identifica-
da ràpidament perquè entre
les escombraries que va dipo-
sitar es va trobar documentació
oficial de l’empresa. 

Tot i que des del consistori no
van concretar el dia que es po-
sarà en marxa el nou sistema de
videovigilància, van assegurar
que no trigarà gaire perquè
aquest problema s’està repetint
de manera habitual al poble.

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment va apuntar que la ins-
tal·lació d’aquesta càmera a
prop del cementiri es va plan-
tejar l’any passat, ja que es va
incloure en una partida pres-
supostària de 2018 que calcu-
lava un cost aproximat de la
mesura d’uns 3.000 euros.

D’altra banda, cal destacar
que els abocaments il·legals són
un problema que s’ha detectat en

diferents ocasions al poble. De
fet, a través de les xarxes socials
el veïnat va denunciar fa unes
setmanes una d’aquestes ac-
cions a prop de l’estació de tren.
Segons van opinar els mateixos
ciutadans, aquest fet ocasiona
que el municipi transmeti una
imatge de deixadesa que s’hau-
ria d’evitar i també va en contra
de les mesures bàsiques de ne-
teja dels espais públics.

La càmera es col·locarà a prop del cementiri. Foto: Ajuntament

S’instal·larà una càmera 
per evitar abocaments il·legals

L’Escola Bressol Cucutras
renova la seva zona d’esbarjo

MOBILITAT4Renfe ja ha adju-
dicat les obres de construcció de
la futura estació  de la línia R8
de Rodalies al municipi a Unió
Temporal d'Empreses (UTE)
de Contratas Vilor SL i Petruc-
co SA. Aquest pas suposa un
avenç per fer realitat aquesta
nova opció de transport públic
per a la ciutadania.

Les obres, que compten
amb un pressupost de més d’un
milió i mig d’euros, tenen un
termini d’execució de nou me-
sos. La ubicació de la nova es-
tació se situarà  a l’altura de la
Granja Soldevila i enllaçarà
Santa Perpètua amb la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB), Granollers i Marto-
rell, entre altres municipis.

Per la seva part, l’alcaldessa
del poble es va mostrar satisfe-
ta amb la notícia. “Esperem que
les obres s’iniciïn com més aviat
millor i, finalment, després de
més de 20 anys de reivindica-
cions, la ciutadania pugui dis-
posar d’aquesta infraestructura”.

El projecte de la nova estació
inclourà un nou edifici a la zona
del vestíbul que funcionarà com
un Punt d’Atenció al Viatger, així
com màquines d’autovenda i
control d’accessos. Respecte al
procés de licitació de les obres,
l’Ajuntament va explicar que va

comptar amb la participació de
setze empreses.

La línia de Rodalies R8 va en-
trar en funcionament el mes de
juny de 2011 i aglutina diferents
estacions com la de Martorell,
Castellbisbal, Sant Cugat, Rubí
o Mollet-Sant Fost.

Una imatge d’arxiu d’un tren de Rodalies. Foto: Arxiu

Pas endavant per fer realitat
l’estació de la línia R8 al poble

Obres | El CEM El Turó reforma la seva sala de fitness
El Complex Esportiu Municipal El Turó va tancar del 2 al 6 de març per por-
tar a terme les obres de reforma de la seva sala de fitness. En concret, es van
substituir les màquines esportives existents per unes altres més modernes.

Educació | Compte enrere per al Fòrum Educatiu Local
L’Ajuntament va obrir dilluns el període d’inscripcions per participar en la ter-
cera edició del Fòrum Educatiu Local. La trobada se celebrarà el pròxim dissab-
te 16 de març a partir de dos quarts de deu del matí al Centre Cívic El Vapor.

POLÍTICA4ERC va presentar
dilluns la coalició amb la qual
concorrerà a les pròximes elec-
cions municipals. La candida-
tura, sota el nom d'ERC-ARA
Acord Municipal, inclou les for-
macions Moviment d'Esquerres
(MES), Som Alternativa i Jovent
Republicà.

Durant l’acte, es van pre-
sentar els candidats de la for-
mació: Joan Bausili per MES,
Maika López per Som Alterna-
tiva i Naara Fernàndez per Jo-
vent Republicà.

El president de la secció lo-
cal d'ERC, Jordi Vinyals, va qua-
lificar la coalició com una “suma
entre forces que treballen en
una mateixa manera de fer”.
Vinyals també va manifestar
que la candidatura ERC-ARA
Acord Municipal és “plural i
oberta perquè per treballar pel
municipi no importa d'on vens,
com et dius ni què fas”. 

Alguns dels valors que van
assegurar que seguirà la forma-
ció aniran en sintonia amb el so-
cialisme i el  republicanisme.

Presentació de la coalició
ERC-ARA Acord Municipal
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Montornès

Montmeló

CULTURA4Montmeló comme-
morarà el Dia Internacional de
les Dones a través de la cultura
amb la representació Mulïer,
de la companyia Maduixa Tea-
tre. L’espectacle es podrà veure
demà a la Sala Polivalent a par-
tir de les vuit del vespre.

La funció es presenta com
una exploració de la identitat fe-
menina mitjançant la dansa.
Les protagonistes seran cinc ba-
llarines que investigaran els lí-

mits físics de l’equilibri, el mo-
viment i les emocions. El resul-
tat final serà un homenatge a to-
tes les dones que durant segles
d’opressió han lluitat, i encara se-
gueixen lluitant, per mantenir la
seva essència més salvatge i rei-
vindicar els seus drets.

Dins de la programació del
Dia de les Dones també se cele-
brarà una concentració femi-
nista avui a les dotze del migdia
a la plaça de la Vila.

SANITAT4El Ple municipal de
Montmeló va reivindicar la set-
mana passada la necessitat de
comptar amb més professionals
de pediatria a tots els centres d’a-
tenció primària i, en concret, al
que s’ubica al poble.

D’aquesta manera, els grups
municipals van posar de mani-
fest la seva preocupació per la
qualitat del servei sanitari que re-
ben els veïns i veïnes amb la in-
tenció de resoldre els problemes
de personal que afecten espe-
cialment les àrees de pediatria
dels centres d’atenció primària. 

Amb aquesta reivindicació,
es va apel·lar a la Generalitat per
aconseguir que aporti alguna
solució a aquesta problemàtica
i, també, que faci els pagaments
endarrerits en aquest àmbit. A
més, durant el Ple es va posar so-
bre la taula la necessitat de do-
nar continuïtat al centre d’ocu-
pació el Trencadís, una decisió
que depèn del govern català.

EL CONSELL DEL POBLE
D’altra banda, el consistori va
anunciar que el pròxim dime-
cres, dia 13 de març, se celebra-
rà a la sala de la Concòrdia el pri-
mer plenari del Consell del Po-
ble d’enguany.

En aquest sentit, es va con-
vidar tota la ciutadania a formar
part d’aquest acte participatiu,
on es debatrà sobre diferents
decisions d’interès col·lectiu

que afecten de manera directa
el municipi.

Una de les qüestions princi-
pals que es tractarà serà la va-
loració final del procés partici-
patiu de la remodelació del Parc
Sant Crist i la plaça de la Cons-
titució. En aquest àmbit, es
preguntarà al veïnat si creu que
hi ha aspectes a millorar en el
procediment de participació
que es va posar en marxa.

El Ple municipal es va celebrar la setmana passada. Foto: Ajuntament

Montmeló demana més
pediatres d’atenció primària

Homenatge a les dones 
amb l’espectacle ‘Mulïer’

SOCIETAT4L’Ajuntament va
anunciar dilluns que es crearà un
departament de seguretat amb la
voluntat de posar fi als proble-
mes de convivència que s’han
viscut recentment al poble, com
els que pateixen els veïns del bloc
de pisos del carrer Sagrera com
a conseqüència dels actes van-
dàlics dels ocupes.

Aquesta nova àrea comptarà
amb cinc noves places d’agents
de Policia Local, que s’obriran
pròximament. A més, es porta-
rà a terme un informe per ava-
luar la situació del municipi en
els àmbits de la seguretat i la
convivència amb la intenció de
detectar els problemes a solu-
cionar i els aspectes que neces-
siten una atenció més especial
per part de l’Ajuntament.

Una les de situacions princi-
pals que es tractarà serà la con-
vivència entre els veïns i veïnes
a través de la mediació, així com
l’acompanyament a les persones
que hagin patit qualsevol mena
de robatori.

Pel que fa als casos d’ocupa-
ció al poble, l’alcalde, José A.
Montero, va especificar que s’ha
de fer una distinció entre els ocu-
pes. D’una banda, va dir que hi
ha alguns que perden el seu ha-
bitatge i que s’integren en la co-
munitat veïnal a la perfecció,

aconseguint fins i tot que els ma-
teixos veïns i veïnes donin suport
a la seva causa. D’altra banda,  va
apuntar que existeix un altre
perfil que genera problemes de
convivència i que ocasiona pèr-
dues econòmiques amb dife-
rents actes vandàlics.

Al bloc del carrer Sagrera pateixen problemes de convivència. Foto: Línia Vallès

Montornès crea una àrea 
de seguretat i convivència

Seguretat | A favor de la convivència ciutadana
L’Ajuntament, els cossos policials i els grups municipals es van reunir di-
marts amb la intenció d’establir un pla d’acció per reforçar la seguretat al

poble i, en conseqüència, treballar a favor de la convivència ciutadana. 

Cultura | S’inaugura l’exposició fotogràfica ‘D.O.N.E.S.’
Can Saurina va inaugurar ahir una exposició a càrrec de l’Associació Foto-Cine
Cerdanyola Ripollet. La mostra, que es podrà veure fins al 23 de març, aborda
l’evolució de la dona des de l’àmbit de les estructures socials més tradicionals.

SOCIETAT4El departament de
Joventut de l’Ajuntament va fer
una crida al jovent del poble
aquesta setmana perquè, a tra-
vés de les xarxes socials, propo-
si un nom per batejar el nou
equipament juvenil que s’ubicarà
al carrer del Molí.

Després de l’estiu, aproxi-
madament al setembre, s’obri-
ran les portes d’aquest centre.
L’empresa adjudicatària de la re-
dacció del projecte i de l’execu-
ció de les obres està desenvolu-
pant actualment els treballs de

l’estructura de l’equipament,
que s’instal·larà durant els prò-
xims mesos.

Tot i l’estat avançat de les ac-
tuacions urbanístiques que do-
naran forma al nou centre juve-
nil, encara és una incògnita el
nom que rebrà l’espai. Per aquest
motiu, el consistori ha demanat
la participació del jovent. Fins al
18 de març, poden enviar les se-
ves propostes de nom per What-
sApp (673532609) o a través de
les xarxes socials del departa-
ment de Joventut.

A la recerca d’un nom per
batejar el nou centre juvenil
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

L’escriptor xilè ‘Chascas’ 
visita dues escoles de la vila

LLIÇÀ D’AMUNT4L’escriptor i
guionista xilè José Ignacio Va-
lenzuela, conegut popularment
com a Chascas, va visitar els
alumnes de dues escoles del po-
ble a finals de la setmana pas-
sada. El literat, que actualment
viu a Miami (als Estats Units), va
compartir una estona amb els jo-
ves de cinquè de Primària de l’es-
cola Rosa Oriol i amb els de
sisè de l’escola Els Picots.

Chascas, que ara té 46 anys,

va compartir amb els nois i les
noies la seva experiència de més
de dues dècades en el món de la
literatura i dels guions, els va
transmetre la seva passió per la
lectura i els va encoratjar a atre-
vir-se a entrar en el món de
l’escriptura de relats.

Fa anys, el sud-americà va
ser considerat com un dels 10
millors escriptors joves de Sud-
amèrica en una llista publicada
pel The New York Times.

ECONOMIA4Encara falta el trà-
mit de la superació de 30 dies
hàbils d’exposició pública (que
s’acabarà el pròxim dia 28),
però si no hi ha al·legacions, a
partir de principis del mes que
ve, les entitats del poble podran
demanar noves subvencions.
Així ho ha confirmat l’Ajunta-
ment, que va presentar la con-
vocatòria per a aquests ajuts de
2019 al Butlletí Oficial de la
Província (BOP) a mitjans del
mes passat.

De totes maneres, el consis-
tori ja ha anunciat que, de cara
a aquest any, ha diferenciat en-
tre nou grans blocs temàtics: cul-
tura, amb un total de 38.000 eu-

ros previstos inicialment, es-
ports (per als quals es contem-

pla una dotació d’uns 8.500 eu-
ros), joventut, amb una xifra de
2.500 euros, educació (7.000
euros, pensats per a diferents ini-
ciatives), acció social, amb uns
550 euros anuals, gent gran
(amb un import pròxim als
1.800 euros), cooperació (habi-
tualment, projectes que impli-
quen Lliçà amb altres pobles,
ciutats o països, amb una quan-

titat de 1.500 euros), dinamit-
zació per als barris, amb 1.000
euros de pressupost i millores
per als centres cívics, amb un lí-
mit de 2.000 euros.

Les bases de les convocatò-
ries per a aquestes entitats es po-
den trobar al portal web muni-
cipal, el mateix lloc on es pot des-
carregar el formulari que cal
omplir per aspirar-hi.

L’Ajuntament ja ha obert la convocatòria. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt anuncia noves
subvencions per a les entitats

Lliçà de Vall | Pinasa coordina l’Hora del conte
La narradora Rosa Pinasa serà l’encarregada de coordinar la següent

sessió de l’Hora del conte del poble, que es farà dijous que ve a dos
quarts de sis de la tarda. L’activitat es dirà Degustació de contes.

Poden optar-hi clubs
esportius, associacions
culturals o centres
cívics, entre altres
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La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

FEMINISME4El món celebra
avui el Dia Internacional de les
Dones, i l’Ametlla també fa seva
aquesta reivindicació. De fet, a
les 12 del migdia es farà el primer
acte d’aquest 8-M, que es viurà
de forma intensa en les setmanes
que han de venir.

Així, aquest migdia la plaça
de l’Ajuntament serà l’escenari
de la lectura del manifest Mu-
nicipis feministes, i també es
convidarà tothom a visitar l’ex-

posició col·lectiva Dones (orga-
nitzada per artistes locals) que
des de divendres passat, i fins al
pròxim dia 24, es pot visitar a la
Sala d’Art Carles Sindreu.

L’última activitat, després
que ahir a la tarda es fes la xe-
rrada La situació de la dona a
l’islam a la Biblioteca Josep Ba-
dia i Moret, serà el pròxim dijous
28, amb la conferència-concert
del Clara Shuman Trio Les dones
compositoresa la Sala Polivalent.

SERVEIS4Un cop s’hagin en-
llestit els darrers retocs, cosa
que ha de ser imminent, podrà
començar a funcionar el parc de
bombers de la Garriga. El con-
seller d’Interior, Miquel Buch, i
l’alcaldessa, Meritxell Budó, van
visitar la futura instal·lació a fi-
nals de la setmana passada (ara
mateix, els bombers de la vila es-
tan a Figaró-Montmany), i van
poder comprovar, en primera
persona, l’estat de l’edifici.

Amb el nou parc, els bom-
bers voluntaris, que actualment
estan a Figaró-Montmany, po-
dran tornar al poble. L’edifici,
com va explicar Buch, farà que

els bombers de la Garriga, Figa-
ró-Montmany, les Franqueses,
l’Ametlla i Tagamanent tinguin
“les instal·lacions adequades a la
feina que fan”.

L’alcaldessa Budó, per la seva
banda, va mostrar-se satisfeta
per haver pogut complir una de
les promeses electorals que tenia

en el seu programa de les mu-
nicipals de l’any 2015.

Per últim, el cap del parc, An-
dreu Requena, va dir que les no-
ves instal·lacions donen “lliber-
tat de moviments” als bombers
i va explicar que podran comp-
tar amb dos nous vehicles: un ca-
mió i un tot terreny.

Buch saluda els bombers durant la seva visita. Foto: Aj. de la Garriga

Posada en marxa imminent del
parc de bombers de la Garriga

L’Ametlla viurà el 8-M 
de forma intensa tot el mes

MEDI AMBIENT4Aquesta set-
mana s’han publicat les xifres de
recollida selectiva corresponents
a l’any 2018 i, pel que fa a les
Franqueses, hi va haver un aug-
ment del 23% dels residus reci-
clats respecte de l’any anterior.
D’aquesta manera, es van reci-
clar 1.578 tones de deixalles (710
més que durant els 12 mesos de
l’any 2017). Segons el consisto-
ri, aquest creixement demostra
“una creixent conscienciació per
part dels veïns del poble”.

Particularment destacable és
el creixement en el reciclatge de

la materia orgànica, que repre-
senta un 13% del total dels resi-
dus que els veïns van reciclar i

només la quantitat d’aquest re-
sidus que van reciclar-se durant
l’any passat representa el 100%
dels residus reciclats l’any 2017.

La recollida de paper i cartró
també va registrar un creixe-
ment notable, ja que gairebé es
va duplicar la quantitat d’aquests
residus reciclats a les Franqueses.

La xifra total de l’any 2018 supera
les 272 tones.

Finalment, l’augment en la
separació dels envasos va fregar
el 25%, mentre que el del vidre es
va mantenir gairebé en les ma-
teixes xifres. El compromís mu-
nicipal és arribar al 60% de dei-
xalles separades l’any 2030.

Una imatge dels contenidors de recollida. Foto: Aj. de les Franqueses

Els franquesins van reciclar 
un 23% més que l’any 2017

L’Ametlla | A votació el concurs per construir pisos públics
L’Ajuntament ha anunciat que, durant la sessió plenària d’aquest mes, se sotmetran
a votació els plecs de la licitació per a la construcció i gestió d’un bloc de 31 pisos de

protecció oficial. L’edifici es construirà en una parcel·la al barri de Can Draper.

Les Franqueses | Mirall serà avui a Barcelona
L’Associació Mirall va començar a fer ahir accions reivindicatives
en el marc del Dia Internacional de la Dona (al poliesportiu de
Corró d’Avall) i aquesta tarda serà a la manifestació de Barcelona.

CANOVELLES4Sis veïns del po-
ble són la cara visible de la cam-
panya Canovelles, teva i neta,
una iniciativa impulsada per
l’Ajuntament i que vol “implicar
la població per fer, entre tots i to-
tes, un poble millor”.

D’aquesta manera, per tot el
poble s’han penjat cartells que
remarquen sis conductes clau
per a una bona convivència: que
cal recollir els excrements de les
mascotes, que cal respectar el
descans nocturn, que cal fer ser-
vir la deixalleria per portar resi-

dus contaminants, bateries i olis
usats, que cal fer servir les pa-
pereres, que rebutja els grafittis
i que s’oposa a que es llencin
qualsevol mena d’escombraries
als carrers o a les places.

“Tots som responsables del
manteniment del poble, i Cano-
velles no estarà neta fins que no
aconseguim la implicació de to-
thom, que és necessària per fer
possible un poble millor”, va
assegurar l’alcalde, Emilio Cor-
dero fa uns dies, durant la pre-
sentació de la campanya.

Arrenca una campanya
per fomentar el civisme

L’edifici era una de les
promeses electorals 
de Meritxell Budó en
les darreres municipals

1.578
tones de residus
reciclats són les xifres
del municipi durant 
els 12 mesos del 2018
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Comarca

VALLÈS ORIENTAL4La direcció
de PIMEC ha acceptat la dimis-
sió del fins ara president de la
secció comarcal de l’associació de
petits i mitjans empresaris de
Catalunya, el calderí Pere Bar-
rios. L’empresari es presentarà
a les pròximes eleccions a la
Cambra de Comerç de Barcelo-
na a una candidatura diferent a
la qual PIMEC ha donat suport,
una incompatibilitat que l’ha
portat a renunciar al càrrec.

Dimiteix Pere
Barrios, president
de PIMEC Vallès

VALLÈS ORIENTAL4Benestar
que es comparteix. Aquest va ser
un dels lemes i dels fils conduc-
tors de la darrera Jornada Tu-
rismeVallès. 

D’aquesta manera, l’aposta
del sector de cara a la tempora-
da és el turisme de benestar i re-
lax, que pot anar des de la im-
mersió a la natura fins a la des-
coberta del patrimoni cultural,
incloent aspectes com la degus-
tació de la gastronomia local.

El benestar i el
relax, les apostes 
del sector turístic

VALLÈS ORIENTAL4Represen-
tants del Consell Comarcal van
participar en la jornada La ges-
tió pública de l’aigua: processos
experiències i debat al Vallès
Oriental, organitzada per l’A-
juntament de Montornès i l’As-
sociació de Municipis i Entitats
per l’Aigua Pública.

Actualment, el 69% dels po-
bles de la comarca tenen la ges-
tió de l’aigua en mans privades.

Un debat sobre 
la gestió pública
de l’aigua

CALDES4L’edició d’aquest mes
del butlletí municipal de Caldes
Casa de la vilano es publicarà en
paper. La convocatòria d’elec-
cions espanyoles el dia 28 d’abril
provoca la cancel·lació d’aques-
ta i altres publicacions per ordres
de la Junta Electoral. 

D’aquesta manera, el govern
municipal ha ordenat que s’atu-
ri la impressió i la distribució de
l’edició. El que sí que es pot
consultar és l’edició digital.

S’atura la
publicació de
‘Casa de la vila’

SANT CELONI4Un noi de 15
anys, veí de Sant Celoni, va mo-
rir dijous de la setmana passada
després de patir una caiguda
d’uns 10 metres en un edifici al
carrer de Ponent.

En un primer moment, els
serveis d’emergències van aten-
dre el jove al lloc dels fets, però
ràpidament el van traslladar a
l’hospital de la Vall d’Hebron, a
Barcelona, on va morir hores
després de ser hospitalitzat.

Mor un jove de 15
anys després de
caure d’un edifici

VALLGORGUINA4Des de finals
de la setmana passada està en
marxa la campanya de neteja de
la riera de Vallgorguina, en el
tram que va des del Xeremell fins
a la depuradora.

L’Ajuntament explica que ha
avançat aquesta neteja perquè
ben aviat les temperatures co-
mençaran a pujar i hi haurà risc
d’incendis. En total, la inversió
per fer-ho és de 9.000 euros.

9.000 euros per a
la campanya de
neteja de la riera

OCI4Abans-d’ahir es va fer l’en-
terrament de la sardina i va co-
mençar la quaresma, el període
de 40 dies anterior a la Setma-
na Santa. Però això també vol dir
que, durant el cap de setmana
passat, es va celebrar, com es
mereix, el Carnestoltes, una ce-
lebració que, com és habitual, va
omplir les ciutats i els pobles de
la comarca d’alegria, de com-
parses i de disfresses.

La celebració més multitu-
dinària, com és habitual, va ser
a Granollers. Pels carrers del
centre de la capital van desfilar
un total de 24 comparses for-
mades per gairebé 2.000 perso-
nes. Després de la desfilada, to-
tes les comitives van trobar-se a
la plaça de la Porxada, l’escena-
ri de l’entrega de premis. Les
Desarrapades (guardó a la com-
parsa més crítica), El Gran Jue-
go de la Oca (de l’associació de
veïns de Can Bassa, premiada
com a millor comparsa local) o
els montcadencs Cirqs Dance
Studio (que amb la seva propo-
sa Light Kingdom van aconse-
guir el guardó a la millor coreo-

grafia) van ser alguns dels pre-
miats en aquesta edició.

Mollet també va acollir un
Carnestoltes multitudinari, amb
la rua fent l’habitual recorregut
passant per l’avinguda de Gaudí,
l’avinguda de Jaume I, l’avingu-
da de Burgos i la plaça de Pau Ca-
sals, on es va celebrar la fi de fes-
ta amb el Judici del Carnestoltes
a càrrec de la companyia Carna-
molles i del Ball de Diables.

A l’Ametlla la celebració tam-
bé es va viure de forma intensa.
La cercavila, diumenge a la tarda,
va ser el moment més esperat i
enguany va servir per coronar la
proposta de la Colla Mayura.

I on la celebració també va ser
important va ser a Montornès,
que va reunir mig miler de per-
sones en 14 comparses i 10 grups.
Aquest any hi havia uns 2.400 eu-
ros en diferents premis.

La Colla Mayura va guanyar el primer premi a l’Ametlla. Foto: Marta Tusquellas

El Vallès gaudeix de valent amb
la celebració del Carnestoltes

Presó per a una banda 
de lladres de cases

SUCCESSOS4A principis d’a-
questa setmana es va saber que
han entrat a la presó els inte-
grants d’una banda de lladres
que van robar en diverses cases
de ciutats i pobles de la comar-
ca i també del Vallès Occidental.
La Divisió d’Investigació Crimi-
nal (DIC) dels Mossos d’Esqua-
dra va arrestar els lladres, cinc
homes majors d’edat.

El grup havia entrat a robar
en més d’una desena d’habitat-

ges, dos d’ells a Granollers, dos
a Lliçà d’Amunt, un parell més a
Caldes i un a Bigues i Riells
(que és en el qual els agents
van interceptar-los mentre fu-
gien i detenir-los).

La seva manera de fer era for-
çar les portes o les finestres per
poder accedir a l’interior de les ca-
ses, i un cop a dins actuaven de
forma ràpida. En el moment de
la detenció portaven tornavisos,
guants de treball i llanternes.

Mobilitat | El radar de la C-17 detecta 300 infraccions cada dia
El radar del tram de la C-17 comprès entre Parets i Lliçà d’Amunt detecta una mitjana 

de 300 infraccions de trànsit cada dia. Aquest dispositiu controla la velocitat en un tram 
(en aquest cas, de tres quilòmetres i mig) es va instal·lar fa aproximadament un any.
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Els sincronistes del CN Grano-
llers i del CN les Franqueses van
ser alguns dels grans protago-
nistes del French Open, celebrat
a París durant el cap de setmana
passat. Abril Conesa, Txell Mas,
Pau Ribes i Cecília Jiménez van
ser les quatre figures que van
aconseguir medalles en aquesta
prova, la primera de les Sèries
Mundials de la Federació Inter-
nacional de Natació (FINA), re-
presentant la selecció espanyola.

Conesa, del CNG, i Jiménez i
Mas, del conjunt franquesí, van
aconseguir la medalla d’or en
Highlights gràcies a la seva ruti-
na conjunta amb la música amb
un dels temes més mítics d’AC-
DC, Thunderstruck.

El botí de medalles per a la de-
legació espanyola a la capital

francesa va completar-se amb
les medalles de plata de Pau Ri-
bes, que va aconseguir-ne dues:
una amb Berta Ferreras (en la
modalitat de duet mixt lliure) i
l’altra amb Emma García (en
duet mixt tècnic).

El combinat entrenat per la ja-
ponesa Mayu Fujiki fa un bon ba-

lanç d’aquesta prova, on també va
brillar Ona Carbonell (que rea-
pareixia en la competició després
del Mundial de Budapest de l’any
passat). La gran cita de la sin-
cronitzada del 2019, però, serà el
Campionat del Món que es dis-
putarà a Gwangju (Corea del
Sud) durant el mes de juliol.

L’argentonina Abril Conesa, eufòrica al podi. Foto: CNG

Els sincronistes dels equips
vallesans es llueixen a París
» Abril Conesa, Pau Ribes o Txell Mas van aconseguir medalles
» El mundial de Corea del Sud, a l’estiu, serà la gran cita de l’any

El CD la Concòrdia visita 
un Feme Castellón irregular

Dos partits en menys
de 72 hores. El CD la
Concòrdia està im-
mers en una de les

setmanes més exigents des del
punt de vista físic de la tempo-
rada, amb un doble compromís.
L’equip de Dani Mosteiro, que
abans-d’ahir va rebre l’AECS de
l’Hospitalet (6-1) visitarà demà a
les quatre de la tarda la pista del
Feme Castellón, un conjunt cò-
modament instal·lat a la meitat
de la classificació (les de la Pla-
na són vuitenes) però que per
culpa de la seva irregularitat no

està podent lluitar per objectius
més ambiciosos.

Les castellonenques van
aconseguir aturar el Xaloc Ala-
cant en el partit del cap de set-
mana passat (0-0), un resultat
que, combinat amb el triomf
d’ahir de l’equip de la Llagosta ha
fet que les de Mosteiro s’hagin
col·locat al capdamunt de la clas-
sificació, amb els mateixos punts
que les alacantines. El CFS Ei-
xample és tercer amb 43, men-
tre que el Castelldefels es resis-
teix a despenjar-se de la lluita, i
ja n’acumula 40.

Mingote presenta els Premis
Inclusius de l’Esport Català

PARETS4El Museu i Centre d’Es-
tudis de l’Esport Melcior Colet de
Barcelona va acollir, abans-d’ahir,
la presentació dels Premis In-
clusius de l’Esport Català, una ini-
ciativa impulsada per l’Onat
Foundation (presidida pel pare-
tà Sergi Mingote) i la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activi-
tat Física. Els premis, com ja
s’havia anunciat mesos enrere, es
lliuraran el 3 de desembre.

De fet, al portal web de la fun-
dació ja es poden presentar can-
didatures a aquests guardons,
que neixen per “visualitzar les ca-

pacitats de les persones disca-
pacitades”. Els candidats i les
candidates tenen temps per pre-
sentar-s’hi fins al 6 de setembre.

Durant la presentació dels
guardons, Mingote va assegurar
que “demostrarem que l’esport és
molt més que activitat física, és
quelcom que ens fa iguals a tots”.
L’exalcalde va explicar que està
immers en la preparació de la se-
gona part del seu repte solidari
3x2x8000, i que pròximament té
previst fer una jornada de trek-
king solidari a l’Everest amb jo-
ves amb discapacitat.

Tot a punt per a una cita 
de la Copa Catalana de BTT

LES FRANQUESES4El circuit de
Corró d’Amunt serà l’escenari,
demà passat, de la Copa Catala-
na Internacional de BTT, una de
les proves més esperades del
país. A més, des d’aquesta edició,
la prova puja de categoria i s’in-
tegra en el rànquing C2 de l’UCI,
un fet celebrat per part del Club
Ciclista Corró d’Amunt, l’orga-
nitzador de la cursa.

Aquesta és la segona prova de
la competició, en la qual els ri-

ders trobaran un itinerari força
semblant al de l’any passat, com
va apuntar el president del club,
Josep Mauri, tot i que va deixar
entreveure algunes petites mo-
dificacions “per convertir-lo en-
cara en més atractiu”. El circuit,
de sis quilòmetres, es construeix
al voltant de Can Bertran.

Després d’aquesta prova, la
competició s’aturarà fins a prin-
cipis d’abril, quan es competirà
a la Vall de Lord.

Granollers | Duel directe: el CNG rep la visita del Málaga
Partit de màxima rivalitat. Demà a les quatre de la tarda, el CN Granollers de Pablo

Quattrocchio rebrà la visita del WP Málaga, un dels seus rivals en la pugna per evitar
les posicions de perill. El CNG és setè amb 19 punts, dos més que els andalusos.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL
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Després d’un tram
de calendari frenètic,
amb partits i viatges
gairebé cada tres
dies, el sènior mas-

culí del Balonmano Granollers ha
pogut gaudir de set dies per pre-
parar l’enfrontament d’aquest
cap de setmana, que portarà els
d’Antonio Rama a Pontevedra per
jugar contra el Teucro. El BMG,
que ha alternat mals resultats a
Europa (tot i que es manté viu a
la Copa EHF després de la victò-
ria per la mínima contra l’Azoty-
Pulawy) amb altres també fluixos
a l’ASOBAL, voldrà intentar re-
cuperar posicions en la visita de
demà a dos quarts de set de la tar-
da a la pista del penúltim.

Ara mateix, els granollerins
són cinquens amb 24 punts, però
el segon, el Bidasoa (que va acon-
seguir guanyar al Palau d’Es-
ports en el darrer partit jugat a la
lliga fa poc més d’una setmana)
només té tres punts mes. Entre-

mig dels dos equips hi ha el Lo-
groño (26) i l’Ademar (25).

EXAMEN AL PAÍS VALENCIÀ
Més complicada, sobre el paper,
hauria de ser la visita del primer
equip femení a la pista de l’Elche
Mustang, el tercer classificat de la
Divisió d’Honor. Serà el segon
partit seguit lluny de casa per a les
granollerines, que fa uns dies

van perdre contra un altre dels
conjunts de la zona alta, el Li-
berbank Gijón.

L’actualitat de l’equip també
passa per la convocatòria de la se-
lecció espanyola de Luis Miguel
Ascorbe de cara al Torneig In-
ternacional de Gdansk, a Polòn-
nia. En la llista de les Guerreras
hi ha Judith Vizuete,  Ona Vegué
i Andrea de la Torre.

El calendari dona un respir: 
el BM Granollers rep el Teucro

El CH Caldes vol frenar 
la seva mala ratxa a Lloret

Frenar la mala ratxa de
tres derrotes consecu-
tives que l’equip enca-
dena actualment  en

l’OK Lliga. Aquest és l’objectiu
que s’ha marcat el CH Caldes
d’Eduard Candami, que demà a
un quart de nou del vespre visi-
tarà la pista del CH Lloret. Per di-
ferents raons, els arlequinats no
han obtingut bons resultats ni
contra el Voltregà, ni contra l’I-
gualada, ni contra el Vendrell, de
manera que els arlequinats volen
que el desplaçament a aquesta lo-
calitat de la comarca de la Selva
serveixi per començar a construir
una dinàmica positiva.

Sumar zero punts d’aquests
darrers nou fan que els calderins

hagin caigut fins a la setena po-
sició, mentre que els lloretencs
són dotzens amb 19 punts, dos
més que el Girona, el primer
dels equips que baixaria.

UNA NIT PER OBLIDAR
Els calderins, doncs, volen deixar
enrere aquest mal moment, que
va viure el seu darrer capítol
dissabte passat a la Torre Roja
contra el Vendrell (1-4) en una nit
en la qual l’equip ho va intentar
de totes les maneres, però on van
pagar cara la manca d’encert.

Marcos Blanqué va ser l’au-
tor de l’únic gol del CHC quan
faltaven menys de tres minuts
per acabar el partit, amb un xut
de falta directa.

El CB Mollet afronta la difícil
sortida a la pista de l’Arenys

El Club Bàsquet
Mollet està a punt
per afrontar un
dels partits més

exigents d’aquesta recta final de
la fase regular de la competició.
Els de Josep Maria Marsà, que
continuen mostrant-se sòlids
(com els altres quatre equips del
top 5 de la lliga, que van guany-
ar el cap de setmana passat) vi-
sitaran demà passat a un quart de
set de la tarda la pista del Club
Arenys Bàsquet.

Els homes de César Saura
arrosseguen, ara mateix, la ma-
teixa bona dinàmica que els mo-
lletans, tot i que els seus resultats
recents no els han permès acos-

tar-se a l’UBSA, el tercer, i que ac-
tualment té la millor ratxa de vic-
tòries, quatre consecutives.

PER LA VIA RÀPIDA
L’equip continua el frec a frec
amb el Pardinyes, lluita que va
viure un nou episodi triomfal
per al CBM dissabte passat al
Plana Lledó contra el Palma Air
Europa (91-78). Els de Marsà
van liquidar l’enfrontament en els
tres primers quarts i van arribar
al +20 (70-50), però els balears
van maquillar el resultar en el
darrer període. Imanol Martí-
nez, amb 18 punts i una sèrie de
tirs gairebé perfecta, va ser el mi-
llor jugador de l’equip.

» L’equip es manté viu a la Copa EHF després de guanyar el Pulawy 
» El sènior femení afronta un desplaçament dur a la pista de l’Elche

Partidàs a Barcelona: 
l’EC Granollers visita l’Europa

L’Esport Club Grano-
llers de Jose Solivelles
afronta, demà passat al
migdia, la visita al

camp d’un dels històrics del fut-
bol de casa nostra, l’Europa. El
conjunt blanc voldrà ampliar els
seus bons números com a visitant
i guanyar a Barcelona; els esca-
pulats, de fet, presenten uns nú-
meros força semblants als de
l’ECG (les xifres a domicili són
idèntiques).

L’expedició blanca no tindrà
cap baixa d’última hora de cara a
aquest partit, mentre que el por-

ter suplent de l’Europa, Joan
Compte, se’l perdrà després de ser
expulsat contra el Llagostera.

DOS MESOS I MIG DESPRÉS
Els de Solivelles afronten el des-
plaçament a Barcelona amb op-
timisme, després d’haver trencat
la ratxa de dos mesos i mig sen-
se haver guanyat cap partit al Mu-
nicipal. Va ser contra el cinquè
classificat, l’Horta (2-1) en un
matx que Pau Darbra va enca-
minar amb un gran gol de vase-
lina al minut 9 i que Martí Serra
va sentenciar al 83.

Un moment del triomf del cap de setmana passat a la Copa EHF. Foto: BMG

Foto: Club Bàsquet Mollet
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Llibres Teatre

El quartet mallorquí torna amb un nou
senzill, Flor de fusta, el primer avança-
ment del que serà el seu segon disc,
*bruixes..* (DiscMedi, 2019), que veurà la
llum passat l'estiu. Aquesta nova referèn-
cia s'ha enregistrat gràcies al Premi Jo-
ventut 2017 del Sona9, edició en la qual
Salvatge Cor va ser finalista. La portada
del senzill és obra de Júlia Quintana.

Música Pelis i sèries

Flor de fusta
Salvatge Cor

Créixer sota les bombes
La majoria d’avis i àvies de l’actualitat van viure la Guerra Ci-
vil espanyola durant la seva infantesa. El conflicte va truncar
uns anys de les seves vides irrecuperables, tot fent-los perdre
el seu món i, en molts casos, la innocència. Molts d’ells van

haver, fins i tot, de participar-hi sense tenir ús de raó. Segura-
ment per aquest motiu, va deixar cicatrius permanents, no
sempre visibles, als que van aconseguir sobreviure. El Born
Centre de Cultura i Memòria de Barcelona ha volgut fer-los
un homenatge a la seva nova exposició: Una infància sota les

bombes. No us la perdeu. Teniu temps fins al 31 de març. 

Ja és oficial. Laura Escanes i Risto Mejide estan espe-
rant el seu primer fill, tal com va anunciar re-
centment la parella a través de les seves res-
pectives xarxes socials. La notícia va arribar

després dels rumors que ja apuntaven que la
‘influencer’ podria estar embarassada, però
tant ella com el presentador van preferir no
fer cap mena de declaració al respecte. Se-
gons Escanes, es van veure obligats a com-
partir la novetat amb tothom perquè mol-
tes persones començaven a preguntar si era
veritat i els mitjans no deixaven d’insistir a

confirmar la notícia. D’aquesta manera, la pa-
rella va mostrar la seva felicitat en aquesta nova
etapa de la seva relació després de celebrar el seu
casament fa un parell d’anys. La resposta de l’opinió

pública no s’ha fet esperar i ha deixat un regust
agredolç als protagonistes, ja que alguns han aprofi-
tat l’ocasió per felicitar Mejide i Escanes però altres
han tornat a criticar els 21 anys que els separen.

RISTO  MEJ IDE  I  LAURA  ESCANESQUI SÓN?

A LES XARXES...

Ser una de les parelles de moda
Ell és publicista i ella és ‘influencer’

Famosos

Anunciar que esperen el seu primer fill 
La parella va confirmar els rumors a les xarxes socials

Es barregen crítiques i felicitacions
La seva diferència d’edat torna a ser un motiu de debat

QUÈ HAN FET?

La fitxa

SÓN FAMOSOS PER...

Un homenatge a les dones que van
traçar nous camins de llibertat, aventu-
ra i independència. L’escriptora ale-
manya explica com les dones van pas-
sar d’estar lligades a les seves llars a
alliberar-se de les restriccions socials
per explorar el món a partir del segle
XIX. El llibre construeix la seva història
en diàleg amb diverses obres d’art.

Mujeres que pisan fuerte
Karin Sagner

La companyia José y sus Hermanas
s’ha submergit en el món de l’Educa-
ció a l’Estat per reflexionar sobre l’edu-
cació que reben els joves actualment,
però també per parlar de l’ensenya-
ment que, en ple franquisme, van re-
bre les generacions dels nostres pares i
dels nostres avis i com els va marcar.
Al Tantarantana de Barcelona.

Arma de construcción masiva
Sílvia Ferrando

Des de finals del mes passat ja es pot
veure la segona temporada de la pri-
mera sèrie dirigida pel còmic. Berto i
Sandra, la seva dona, estan esperant
bessons, però Romero està immers en
la gravació d’una sèrie sobre el naixe-
ment del seu primer fill, Lucas (que era
la trama de la primera temporada).
Això causa que passi poc temps a casa.

Mira lo que has hecho
Berto Romero

| Kirby’s extra epic yarn
El simpàtic personatge rosa de la factoria Nintendo 
torna amb un títol exclusiu per a la consola 3DS.

No t’ho perdis
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DIMARTS 12 DE MARÇ
19:00 Raquel Santanera serà una de les convi-

dades en la pròxim sessió del club de poesia
Escampant els versos. L’entrada és gratuïta. /
Biblioteca Roca Umbert.

DIUMENGE 10 DE MARÇ
18:00 Dona-Foc, la Dona que es Crema, una obra

de teatre de la companyia Les Fugitives,
serà un de les propostes emmarcades en els
actes del 8 de març. Les entrades es poden
comprar per 7 euros. / Sala Fiveller.

DIMECRES 13 DE MARÇ
18:00 El Centre d'Estudis Molletans i l’Ajunta-

ment han preparat el cafè tertúlia Coeduca-
ció a Mollet. De les primeres escoles per a noies
a la situació d'avui. / Centre d'Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD).

AVUI 8 DE MARÇ
LES FRANQUESES En el curs anomenat Biodansa

en família, les famílies participen d'aquest
aprenentatge, reforçant els vincles afectius
i facilitant noves formes de relacionar-se
(17:30). / Centre Cultural de Bellavista.

DIMARTS 12 DE MARÇ
L’AMETLLA Dimarts que ve, l’Agrupació de la

Gent Gran ha preparat un curs de memòria,
on es faran tallers i es donaran claus per pder
potenciar-la. Activitat gratuïta (17:30). /
Casal de la Gent Gran.

DIMARTS 12 DE MARÇ
PARETS Carme Brugarola serà la responsable de

la pròxima sessió de l’Hora del conte, una ac-
tivitat en la qual s’explicaran històries perquè
gaudeixin els més menuts (18:00). / Biblio-
teca Can Rajoler.

TOTA LA SETMANA
MONTORNÈS Des d’ahir es pot visitar l’exposi-

ció fotogràfica D.O.N.E.S, que s’exhibirà fins
al pròxim dissabte 23. (Matí-Tarda). / Centre
cultural Can Saurina.

DEMÀ 9 DE MARÇ
MOLLET Partit de futbol corresponent a la

vint-i-quatrena jornada de Segona Catalana
entre la UD Molletense i el CE Canyelles
(16:30). / Municipal de la Zona Sud.

SANTA PERPÈTUA La vila viu la ce-
lebració de la Festa Major d’Hivern, que
inclourà, entre altres activitats, la Tro-
bada Gegantera.

Els gegants arriben a la 
Festa Major de Santa Perpètua

Demà 9 de març a les 18:30

El Consorci de Residus del Vallès Orien-
tal ha preparat una conferència sobre
la gestió de residus a la comarca.
L’entrada és gratuïta. / Ateneu Gran.
Espai de formació per a gent gran.

Una conferència sobre 
la gestió de residus

Dilluns 11 de març a les 18:00

En Ralph destrueix Internet, un dels dar-
rers grans èxits de la factoria Disney,
serà el títol seleccionat en la pròxima
sessió del Cicle de cinema infantil en
català. / Ocine.

‘En Ralph destrueix Internet’
es projectarà a l’Ocine
Demà 9 de març a les 16:15

GRANOLLERS Partit de waterpolo
corresponent a la setzena jornada de
Primera Divisió entre el CN Granollers
i el WP Málaga. / Piscina del CNG.

El CN Granollers, a punt 
per rebre la visita del Málaga

Demà 9 de març a les 16:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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