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La Policia de Mollet compta ac-
tualment amb 67 places i només
9 d’elles estan ocupades per do-
nes. Amb l’objectiu de canviar
aquestes xifres, el cos policial
molletà va oferir dimecres una
xerrada per motivar les dones del
municipi a formar part de la
seva plantilla, coincidint amb
la nova convocatòria d’oposi-
cions que s’ha obert recentment.

Si li preguntem a l’inspector
en cap de la Policia Municipal de
Mollet, José Francisco Muñoz,
el motiu pel qual hi ha aquesta
diferència en la presència de
dones i homes als cossos poli-
cials, ho té clar. “Socialment
encara hi ha una visió de la po-

licia una mica masclista, però
nosaltres volem canviar-ho i
normalitzar la presència de les
dones a la Policia”. En el cas de
Mollet, Muñoz explica que les
nou dones que formen part de la
plantilla desenvolupen tota
mena de tasques, des de la se-
guretat ciutadana fins a la sala
de comunicació passant pels
grups de formació. Pel que fa al
rang que ocupen, l’inspector en
cap de la Policia de Mollet con-
creta que gairebé la meitat de les
dones tenen un càrrec de res-
ponsabilitat, ja que representen
un 40% dels comandaments.

Però Muñoz vol continuar
fent créixer aquestes xifres i,
per aquest motiu, va oferir una
conferència dimecres a la co-
missaria de la Policia de Mollet
per esclarir els dubtes que pu-
guin tenir les persones que es vo-

len presentar a la convocatòria
d’oposicions per accedir al cos
policial municipal. Tot i que la
xerrada s’adreçava a tothom, es
va optar per dedicar una part de
l’acte a animar les dones que es-
tiguin interessades en aquesta
professió. D’aquesta manera, es
va fer un repàs de la història de
la dona en aquest àmbit i es va
exposar l’experiència de les do-
nes que actualment formen part
de la Policia Municipal de Mollet. 

D’altra banda, es va explicar
el funcionament del procés de se-
lecció, el qual s’ha modificat per
eliminar un tràmit que solia
perjudicar la participació de les
dones. “Es tracta de la presen-
tació del permís de conduir A2:
abans s’havia d’entregar al co-
mençament del procés de selec-
ció i ara es pot fer al final”, con-
creta l’inspector en cap.

On són les policies?
» La Policia de Mollet ofereix una xerrada per fer créixer la presència de dones a la seva plantilla

» “Socialment encara hi ha una visió de la policia una mica masclista, però volem canviar-ho”, diu

Sònia Garcia
MOLLET

La Policia de Mollet compta amb nou dones a la plantilla. Fotos: Policia Municipal de Mollet

IGUALTAT4L’Ajuntament de
Montornès va presentar a
principis de mes l’Escola Po-
pular d’Economia Feminis-
ta, un projecte formatiu que
permetrà que les dones que es
trobin a l’atur puguin tirar en-
davant projectes d’emprene-
doria social. 

La primera fase d’aquesta
iniciativa se centrarà en una
formació que tractarà dife-
rents temes d’economia, així
com en visibilitzar el treball no
remunerat que fan les dones
diàriament per satisfer les
necessitats de les persones
que les envolten. La següent

part de l’activitat s’iniciarà al
mes de maig i consistirà en la
contractació per part de l’A-
juntament de tres de les dones
que hagin superat el curs. 

Durant sis mesos, les per-
sones escollides dedicaran
el 80% de la jornada a fer
tasques d’auxiliar de serveis
i el 20% restant l’aprofitaran
per rebre formació sobre em-
prenedoria social. Algunes
de les temàtiques que trac-
taran les participants estaran
relacionades amb la provisió
de recursos econòmics i el
desenvolupament de projec-
tes feministes.

Montornès posa en marxa
l’Escola d’Economia Feminista
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La lupa

per Mireia Boya (CUP)

Machirulos

No han passat ni vint-i-quatre hores i el
debat mediàtic al voltant del 8 març ja no
es centra en les reivindicacions del mo-
viment feminista, sinó en la llengua de
les pancartes que es veien ahir en les ma-
nifestacions. Milers de dones vam om-
plir els carrers perquè n’estem fins a la
figa de discriminacions salarials, perquè
tenim por que ens violin i ens matin, per-
què veiem el perill de l’ex-
trema dreta brandant la xe-
nofòbia i el racisme sobre
companyes racialitzades, per-
què volem follar amb qui i
com ens doni la gana, perquè
reivindiquem el dret a deci-
dir també sobre el nostre
cos i les nostres vides, però no cal parlar-
ne més perquè cantàvem contra el pa-
triarcat en castellà. Ho recordo perquè
em sembla que el temps de parlar de fe-
minisme s’ha exhaurit i potser haurem
d’esperar tres-cents seixanta-cinc dies.
Són ganes de mirar cap a una altra ban-
da i menystenir la força dels missatges.

Prepareu-vos perquè ara barrejaré
peres amb pomes. En aquest país nostre
la llengua occitana està doblement mino-
ritzada, pel castellà, i atenció, també pel ca-

talà. Malgrat l’oficialitat a tota Catalunya,
encara és hora que es normalitzi el seu ús.
I ho dic des del pírric 17% d’aranesos que
la tenen com a llengua materna i lluiten
contra l’assimilació lingüística. Uns quants
occitanistes convençuts, fa anys que  de-
manem que a les manifestacions nostra-
des s'inclogui l'occità, sense gaire èxit, per
cert. Permeteu-me fer el trol una mica per

evidenciar que el debat no és aquest. L’o-
pressió de les dones va més enllà del nos-
tre melic. L’errem si la llengua s’utilitza com
a arma per a deslegitimar la lluita feminista,
perquè és internacionalista, perquè és
compartida, perquè és universal, perquè
defensem drets i anem contra opressors.

Autocrítica. A la manifestació de
Barcelona hi havia pancartes en caste-
llà, sí. Molts dels lemes que es cantaven
eren en castellà, sí. Tenim una sèrie de
proclames habituals en les manifesta-

cions feministes que hauríem de canviar.
És tasca nostra buscar lemes i consignes
en català (i en occità) i exercir una do-
ble militància feminista i per la llengua.
Hem de fer que sigui normal cantar con-
tra el patriarcat en les nostres llengües
pròpies. Hem de ser imaginatives i co-
municadores. Hem de fer que les joves
bilingües (o trilingües) prenguin cons-

ciència lingüística i trobin
càntics en català que cobrei-
xin les necessitats expressi-
ves en contextos informals.
Ho hem de normalitzar.

Ara bé, és tasca de l’in-
dependentisme, al complet,
dones i homes, veure que en

les lluites compartides, i la de les dones
ho és, es tracta de sumar, no de silenciar
ni de dividir, es tracta d’implicar-se. I per-
doneu però, sobretot, es tracta de deixar-
nos parlar a nosaltres, i de fer callar als
homenots de torn que essent uns mas-
clistes ara ens donen lliçons de catala-
nitat. Noies, tenim deures. Nois, torneu
al primer paràgraf d’aquest article i par-
lem dels nostres drets tot l’any.

Publicat a El Món.cat

És tasca nostra buscar lemes i consignes 
en català (i en occità) i exercir una doble 
militància feminista i per la llengua

La lista de políticos y
periodistas que min-

tieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis

y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espo-
leados por la diaria y sistemática pro-
paganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

@_ju1_

Los que ahora protes-
tan con indignación

por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Al-
bert Rivera comparó el lazo amarillo ca-
talán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es se-
lectiva. 

Davant de l'auge dels
atacs racistes cal ur-

gentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol dis-
puta electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament me-
diàtic.

@wagensberg@ArielKanievsky@jonathanmartinz

Els semàfors

Policia de Mollet
La Policia Municipal de Mollet va oferir
dimecres una xerrada informativa a la
seva seu amb l’objectiu de fomentar
l’entrada de dones al seu cos policial,
coincidint amb la nova convocatòria

d’oposicions que s’ha obert recentment. 
pàgina 3

Aj. de Mollet
Tot i que l’Ajuntament de Mollet ja ha

donat llum verda a l’enderroc de l’edifici
de l’antic teatre del Tabaran, el cas en-
cara porta cua. La CUP ha presentat un
recurs judicial per demanar que s’aturin

les obres de manera immediata. 
pàgina 14

Generalitat
La Generalitat va comunicar dimecres
que prohibirà el trànsit de mercaderies
perilloses a la Ronda Sud de Granollers.
Aquesta mesura és una de les reivindi-
cacions principals dels membres de la

plataforma Integració Ronda Sud. 
pàgina 8
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Una mujer sin renuncias1

2
El Vallès gaudeix de valent amb 
la celebració del Carnestoltes

Per què em sumo a Ara Mollet?

Unitat

Montmeló demana més pediatres 
d’atenció primària

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

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la ma-
drastra de La Blancaneu i pre-
gunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del se-
gle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crí-
tica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veure-
s'hi lletja. Una societat pretesa-
ment democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'in-
complir contínuament les con-
vencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.

Al parc d'atraccions del Tibi-
dabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges de-
formades de qui s'hi posa al da-
vant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de de-
partaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència. 

Mirar-se al mirall
per Jordi Lleal 

Éssers rendits
per Francesc Reina 

Ens trobem en el camí que ha-
víem desitjat evitar i encara que
ens fem grans i les pors desapa-
reixen, la ficció cobra sentit. De
què ens serveix enganyar-nos?

Hi ha èpoques en què les
paraules són un exercici de
nostàlgies i malenconies. El
nom es diu absència, ara ja un
buit, una història dolorosa. Es
deia Manuel.

Curant oblits per rescatar,
una toponímia revela que allà al-
guna vegada va habitar algú: un
paleta, un ferrer, un conductor,
una administrativa, una de-
pendenta, una comercial, però
tot això pertany a edats geolò-
giques desaparegudes, on avui
no queda més que roba bruta,
mans tremoloses, i en la pe-
nombra, un fred acumulat que
traspassa les pedres, el paviment
del carrer. La geografia del seu
món és extraordinàriament di-
fícil, cobert de regions, depres-
sions i altiplans en unes goles
que s'apilen entre cartons i hu-
mitat. Penjats en una mena de
pont de sospirs, beguts, la terra
enfonsada mostra el que va
quedar en aquella bassa morta
amb olor de velles coses ocultes
en un ample de parets cobertes
de taques al llarg del cel i el fum.

Habiten un país nocturn de
gent en silenci que només es des-
perta quan s'aixequen les am-
polles buides entre gats malalts,
un país de visions, menuts i
fantasmes, de mànigues trenca-

des i sabates flotant com fulles se-
ques entre metalls doblegats,
estesos, aixafats. Els vestits sen-
se vida, tremolosos com motlles
freds viatgen a la ferralla. Món
mort de visions i formes fràgils
amb petjades i evocacions d'un
tèrbol cabal que roda. Tots els
temps bateguen, i vénen i van en
ressaca d'ulls aclucats que en rit-
me maldestre repeteixen les ma-
teixes paraules de despit o d'a-
mor encès, penjat del cor.

Romàntica gàbia d'animals
devorats, com una colònia d'o-
cells en un bosc d'ombres on fa
olor de roba bruta i vi ranci. S'i-
maginen un lloc polit i transpa-
rent on només hi ha miratges, re-
flexos, descomposicions d'una
pantalla fictícia.

No aniran gaire lluny. On
han d'anar a parar tan ullero-
sos i pàl·lids si tan sols és hora
de somiar? Apuntant al cel,
on la guerra es viu entre veïns,
l'esclavitud sembla una cosa
impossible.

Diu la Bíblia que els lleons no
van poder obrir la boca per aca-
bar amb en Daniel, que no li van
fer mal perquè era innocent,
perquè no havia fet res dolent.
Sembla que els miracles existei-
xen quan es pot arrencar la Car-
me, la Sílvia, el Josep, el Jordi o
l'Andrés de les urpes del mal, en-
cara que de vegades se'ns esca-
pen altres vides, la del Manuel i
alguns altres, com el Juan, que
no trigarà a caure. 

Les millors
perles

Polèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill

en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

Surt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que enca-

ra no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mí-
tica d'un dels artistes més importants del segle XX.

Internet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenat-
ges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lu-

sionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador. 

Una balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf,  bussejador i di-
rector d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès

de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por". 

Donald Trump és campió d'un torneig de golf sense participar-
hi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Des-

prés d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa no-
més mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

A les xarxes

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta. 

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comen-
tarios. 

#Zoido

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sa-
car el legado imperial como una victoria
de 2019. 

#PortadaABC #JuveAtleti

per Alex Suárez
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Granollers

TRAGÈDIA4El granollerí Jordi
Dalmau va ser una de les vícti-
mes mortals de l’accident que va
patir un avió de la companyia
Ethiopian Airlines diumenge a la
capital d’Etiòpia, Adis Abeba.
Dalmau va agafar aquest vol
per motius professionals, ja que
treballava a la seu de Madrid de
l’empresa internacional Almar
Water Solutions.

El granollerí era enginyer
químic i desenvolupava la seva
professió en aquesta companyia
que es dedica a gestionar i dis-
senyar infraestructures d’aigua
com depuradores, potabilitza-
dores o dessaladores. 

Segons va publicar El 9 Nou,
la firma va començar a treballar
al desembre de l’any passat a Kè-
nia, on estava instal·lant una
planta dessaladora de  gran ca-
pacitat. Aquest fet justificaria
que el granollerí estigués al vol
que feia el trajecte entre Kènia i
Etiòpia. Alma Water Solutions va

publicar a les xarxes socials
aquestes paraules per recordar
Dalmau. “Jordi, et trobarem a
faltar, agraïm l’amistat que vas
compartir amb nosaltres i el teu
treball dur. Descansa en pau”. 

A més, l’empresa i l’ambai-
xada d’Espanya a Etiòpia es van
posar en contacte amb la famí-

lia granollerina de la víctima
per tal d’expressar el seu condol.  

Dalmau va ser l’única vícti-
ma catalana i la segona espan-
yola dels 157 passatgers que
diumenge viatjaven a l’avió d’E-
thiopian Airlines, el qual es va
estavellar per motius que en-
cara es desconeixen.

Una imatge d’arxiu d’un dels avions de l’aerolínia. Foto: Ethipoian Airlines

Un granollerí, entre les víctimes
de l’accident d’avió a Etiòpia
» Jordi Dalmau viatjava a Kènia per motius professionals

» Era enginyer i treballava a l’empresa Almar Water Solutions

Es prohibiran les mercaderies
perilloses a la Ronda Sud

TRÀNSIT4Doble victòria per a la
plataforma Integració Ronda
Sud. La Generalitat va comuni-
car, dimecres durant una reunió
amb el col·lectiu i l’Ajuntament,
que prohibirà el trànsit de mer-
caderies perilloses al tram central
de la Ronda Sud i que es posarà
un pas de vianants amb semàfor
a la rotonda de Lluís Companys
en direcció al Parc Firal.

Un altre dels temes que es
va abordar va ser el resultat de
l’estudi de trànsit de la zona,

que va determinar que només
una quarta part dels vehicles
prové de fora de la ciutat. D’a-
questa manera, es desmunta la
teoria de la plataforma que de-
fensava que la gran majoria
passaven per la Ronda Sud per
estalviar-se el peatge de l’AP-7. 

D’altra banda, la Generali-
tat manté la prohibició de fer
talls reivindicatius a la Ronda
Sud, un punt que afecta direc-
tament els membres d’Inte-
gració Ronda Sud.

SANITAT4L’Hospital General
de Granollers ha començat les
obres de remodelació per crear
una nova àrea d’UCI que dotarà
el centre de deu llits més dels que
ofereix actualment. La reforma
té un termini previst d’uns 18
mesos i un pressupost de dos mi-
lions i mig d’euros.

El nou espai s’ubicarà a la
primera planta però les obres
també afectaran la planta baixa,
ja que s’ampliarà el vestíbul
principal i l’accés a l’Hospital.

L’objectiu d’aquesta actuació
serà diferenciar de manera més
clara les tres entrades principals
del centre: hospitalització, con-
sultes externes i urgències.

Pel que fa a la primera plan-
ta, es crearà una nova àrea
d’UCI que comptarà amb deu
llits i una zona de control cen-
tral. També s’instal·larà una
sala plomada que es destinarà
a fer tècniques de diagnòstic per
la imatge sense necessitat de
traslladar el malalt. Finalment,

es construirà una planta tècni-
ca d'instal·lacions, on s'ubica-
ran els climatitzadors que ali-
mentaran la nova àrea. Segons
van indicar fonts de l’Hospital,
la reforma és “de gran comple-
xitat, ja que s’està fent al costat
de l’actual servei de crítics, el
qual no s’atura”. 

D'altra banda, per tal de ga-
rantir l'accessibilitat a l'hospital
durant les obres, s'ha col·locat
una plataforma única d'accés
per a persones i vehicles.

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

Una nova UCI a l’Hospital

Solidaritat | Rotary Club presenta ‘Somriures a taula’
Rotary Club Granollers va organitzar dilluns un sopar solidari sota el lema Som-
riures a taula. L’objectiu de la cita va ser donar suport a un projecte de rehabili-

tació per a pacients amb càncer de còlon de l’Hospital General de Granollers.
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El Festival Musik N Viu
comença a escalfar motors

CULTURA4Granollers es pre-
para per viure la 15a edició del
Festival Musik N Viu, el certa-
men de música en directe a l’ai-
re lliure que aquest any es pre-
senta sota el lema Porta a l’estiu.
La cita conservarà el format de
quatre dies agrupats en dos caps
de setmana: el 28 i 29 de juny al
Parc Torras Villà i el 12 i 13 de ju-
liol al Recinte Firal.

El certamen també mantin-
drà el seu objectiu principal,
que és concedir un espai d’oci
nocturn als joves de la ciutat de
manera anual coincidint amb l’a-
rribada del bon temps. 

A més, el Festival Musik N
Viu tornarà a oferir una mirada
especial als més petits de la casa
programant la seva versió in-
fantil unes setmanes abans d’a-
rrencar la cita oficial. D’aquesta

manera, la setena edició de con-
certs i activitats per als nens i ne-
nes tindrà lloc dissabte 15 de
juny a la plaça de l’Església.

Pel que fa als noms dels ar-
tistes i dels grups musicals que
formaran part del cartell d’en-
guany, els organitzadors del cer-
tamen aniran actualitzant la in-
formació sobre aquest aspecte a
través de la seva pàgina web i les
xarxes socials.

SUMA D’ESFORÇOS
El festival compta amb la coor-
ganització de l’Ajuntament a
través del Servei de Joventut i de
la col·laboració d’entitats locals
com Jovent Republicà, Asso-
ciació Granollerina de Músics,
Jovent Ignorat, Associació Ur-
bana de Sons i Arts i els Diables
de Granollers. 

CULTURA4Després de cancel·lar
per motius de salut els dos con-
certs que havia d’oferir al febrer
al Teatre Auditori de Grano-
llers, Antonio Orozco va pujar di-
mecres i dijous a l’escenari d’a-
quest equipament per saldar el
deute que tenia amb els grano-
llerins i granollerines.

Les actuacions d’aquesta set-
mana van aconseguir novament
exhaurir totes les entrades, ja
que es van posar a la venda les
que havien quedat disponibles
després de les devolucions com
a conseqüència del canvi de da-
tes. Tot i això, en poques hores,
es van tornar a esgotar. 

El públic va poder veure en
directe al cantautor, ja en plena
forma, dins de l’espectacle Úni-
co. El resultat d’aquesta pro-
posta musical va exposar un
concepte innovador que es ba-
sava en  el repertori d’Orozco en
tota la seva extensió, repassant
les grans cançons que configuren
la seva discografia amb una po-
sada en escena curada fins a
l’últim detall.

D’aquesta manera, els assis-
tents van poder veure en direc-
te la faceta més íntima d’un dels
artistes més carismàtics del pa-
norama actual. Amb un llegat
musical valuós que va encetar

l’any 2000, Orozco segueix arri-
bant al cor de la gent amb el seu
tret més característic: la seva na-
turalitat. A més, el cantant for-
ma part actualment de l’equip de
coaches del programa La Voz
d’Antena 3, on destaca pel seu
sentit de l’humor i la seva ho-
nestedat amb els concursants.

LES LUTHIERS, EN DIRECTE
De cara al cap de setmana, el Te-
atre Auditori continuarà apos-
tant per la música amb una pro-
posta que també ha exhaurit to-
tes les entrades. Es tracta de

l’actuació de Les Luthiers, que
presentaran la seva antologia
Viejos Hazmerreíres diumenge
a partir de les set de la tarda. El
sextet argentí arribarà a Grano-
llers després d’arrasar a Valèn-
cia, on més de quatre mil per-
sones es van posar en peu al fi-
nalitzar el seu concert.

L’espectacle a la ciutat comp-
tarà amb la participació de l’ac-
tor i el director argentí Roberto
Antier, que substituirà a l’artis-
ta Marcos Mundstock, el qual
s’ha hagut de quedar a Argenti-
na per raons de salut. 

Antonio Orozco va presentar el seu espectacle ‘Único’. Foto: Teatre Auditori

Orozco ofereix els dos concerts
que va cancel·lar el febrer

Ja s’han fet reunions per definir el festival. Foto: Twitter (@musiknviu)
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TRIBUNALS4El monitor de mú-
sica que treballava a l’Escola
Sant Gervasi va acceptar dilluns
una condemna de set anys i
onze mesos de presó per un de-
licte de distribució de porno-
grafia infantil i quatre de reve-
lació de secrets per haver foto-
grafiat les cames i l’entrecuix de
les seves alumnes i la seva ne-
boda. Tot i això, finalment no en-
trarà a presó perquè les dues
parts implicades van arribar a un
acord per evitar el seu ingrés a
presó a canvi de seguir diversos
requeriments.

Algunes de les obligacions
que l’acusat haurà de complir
són no residir a Mollet durant els
pròxims cinc anys, no acostar-se
a menys d’un quilòmetre de les
víctimes, no treballar amb me-
nors i participar en un programa
psicològic. A més, haurà de pa-
gar 8.000 euros a la família de
cadascuna de les quatre menors
afectades.

Durant el judici, l’autor del
delicte va admetre que entre el
2013 i el 2015 va fotografiar les
cames, els glutis i l’entrecuix de
tres alumnes de l’escola on tre-
ballava com a monitor de músi-
ca des de feia uns deu anys. Se-
gons les investigacions, M.P.U.
aprofitava les classes de piano

amb les nenes en hores extraes-
colars per captar imatges d’elles
i també de la seva neboda men-
tre jugava a la piscina en biqui-
ni. Després de fer les fotografies,
l’acusat les compartia a internet
dins d’una comunitat virtual de-
dicada als pedòfils que admi-
nistrava ell mateix.  

L’acusat treballava a l’Escola Sant Gervasi. Foto: Google Maps

El monitor que fotografiava
alumnes no entrarà a presó

» L’acusat no podrà residir a Mollet durant els pròxims cinc anys
» Va ser detingut fa tres anys per un delicte de pornografia infantil

Detenen a casa seva un
membre del CDR de Mollet

POLÍTICA4Emilio Carballo,
membre del CDR de Mollet, va
ser detingut a casa seva dimarts
al matí amb l’objectiu que pres-
tés declaració als jutjats de la ciu-
tat sobre la seva participació en
la protesta que es va fer el 27 de
setembre a la porta de l’edifici del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC).

Carballo es va negar a decla-
rar el mes passat sobre aquest
assumpte i, fins al moment, es-
tava en recerca i captura. Els fets

pels quals el van obligar a pres-
tar declaració estaven relacionats
amb la manifestació que el mo-
lletà va fer amb altres persones.
En aquest sentit, s’acusa Carba-
llo de presumptes delictes de
desobediència i resistència a
l’autoritat que es traduirien en
penes de dos a sis anys de pre-
só. Tot i això, Carballo es va ne-
gar a declarar dimarts i, quan el
van deixar en llibertat amb cà-
rrecs, va cremar el document
que li havien entregat al jutjat.

ENSENYAMENT4El conseller
d’Educació, Josep Bargalló, va
visitar dimecres l’Escola Joan
Salvat-Papasseit i l’Institut Vi-
cenç Plantada. Després de veu-
re en primera persona la tasca de
docents i alumnes, es va reunir
amb l’equip directiu per parlar
sobre la planificació escolar del
municipi de cara al curs vinent.

En aquest sentit, Bargalló va
assegurar que la voluntat del
Departament no és tancar cap
línia educativa, sinó “oferir to-

tes les places disponibles i ajus-
tar finalment la matriculació a
la demanda existent”. Segons el
conseller d’Educació, aquesta
tasca s’ha de portar a terme de
manera conjunta entre la Ge-
neralitat, l’Ajuntament i la co-
munitat educativa.

Davant la possibilitat que
desaparegui un grup de P3 a
l’Escola Cal Músic, Bargalló va
ser contundent i va dir que “cap
família de Mollet es quedarà
sense plaça de P3 pública. Si hi

ha un increment de demanda,
ampliarem i si hi ha un excés d’o-
ferta, reajustarem”. Per la seva
banda, l’alcalde, Josep Monràs,
va agrair la voluntat del conse-
ller per sumar sinergies i treba-
llar conjuntament en la planifi-
cació escolar del municipi.

Finalment, Bargalló va apro-
fitar la seva visita a Mollet per
apropar-se a altres centres edu-
catius de la comarca com són
l’Escola Pereanton i l’Institut
Antoni Cumella de Granollers. 

La sortida d’Emili Carballo dels jutjats. Foto: Twitter (@AlertaSolidaria)

Visita del conseller d’Educació

Obres | S’instal·la el nou ascensor a la Biblioteca
Dilluns va començar la instal·lació del nou ascensor de la Biblioteca Can Mulà.
Per motius de seguretat, l’equipament romandrà tancat els matins durant les
pròximes tres setmanes, ja que el 29 de març es preveu finalitzar la reforma.
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Mohamed Benhammou, nou
president de Prune Mollet

POLÍTICA4Prune Mollet va ce-
lebrar diumenge una reunió per
votar el seu nou president i re-
novar la junta gestora. Aquest
acte arriba després de la polè-
mica que va viure la formació fa
unes setmanes com a conse-
qüència de la baixa de l’anterior
president, Mohamed Amine
Balghouch el Gourari, el qual va
acusar el partit de “dictatorial”.

Segons va assegurar Som
Mollet, durant la trobada es
va escollir per unanimitat Mo-
hamed Benhammou com a nou
president. A més, es van deci-
dir les persones que s’encarre-
garien d’altres càrrecs, com el
de vicepresident, secretari, tre-
sorer o vocal. 

El partit va afirmar que es
presentarà a les pròximes elec-
cions municipals del mes de

maig però no va confirmar si
l’actual president serà el seu
candidat. 

L’INICI DE LA POLÈMICA
La polèmica va començar a finals
del mes de febrer, quan el que
era el seu president va anunciar
que abandonava el grup junta-
ment amb altres simpatitzants.
Una de les raons que va al·legar
Mohamed Amine Balghouch va
ser la següent: “Prune vol go-
vernar amb les directrius de l’is-
lam, però l’islam defensa hu-
mans i no només musulmans”.
A més, va afirmar que la junta
nacional de Prune funcionava
“d’una manera dictatorial i des-
organitzada”. Per aquests mo-
tius, Balghouch va anunciar la
creació del partit Millorem de
cara a les eleccions.

POLÈMICA4L’enderroc de l’e-
difici de l’antic teatre del Taba-
ran ja ha començat, però la CUP
no es dona per vençuda. La for-
mació va anunciar aquesta set-
mana que ha presentat un recurs
judicial per aturar les obres.

La portaveu de la CUP, Txus
Carrasco, va exposar que tot i
no ser partidaris de judicialitzar
els processos ciutadans, “no ha
quedat més remei que reclamar
l’empara de la via administra-
tiva i interposar un recurs per
tal que s’aturin de manera ur-
gent tots els treballs d’enderroc
d’aquest espai, el qual és patri-
moni de totes les molletanes i
molletans”. 

Segons Carrasco, des del
partit es va informar l’equip de
govern i l’empresa municipal
Mollet Impulsa de la seva acció
a través d’un burofax amb la in-
tenció de “denunciar la il·lega-
litat d’aquesta actuació i recla-
mar que s’aturin aquests tre-
balls d’enderroc amb la màxima

urgència”. A més, la CUP va
demanar que s’obri una mora-
tòria per decidir la viabilitat de
la recuperació de l’edifici per
tal que el pròxim consistori que
surti de les eleccions municipals
pugui trobar una solució alter-
nativa a l’enderroc. Per la seva
part, fonts municipals han ma-
nifestat a Línia Vallès que pre-
fereixen no fer cap declaració so-
bre aquest tema.

UNA LLARGA LLUITA
Cal recordar que la lluita de la
CUP per preservar aquest espai

històric de la ciutat ha comptat
amb altres accions reivindicati-
ves que s’han impulsat a través
de la plataforma Salvem el Ta-
baran. En aquest context, es van
recollir més d’un miler de sig-
natures reclamant a l’equip de
govern municipal aturar l’en-
derroc del Tabaran. 

La finalitat que persegueix la
CUP és “recuperar l’esperit i la
memòria d’un espai que en-
guany compleix 100 anys d’his-
tòria i que ha de ser llegat i me-
mòria sentimental de totes les
molletanes i molletans”.

Les obres d’enderroc del Tabaran ja han començat. Foto: Línia Vallès

Presenten un recurs judicial per
aturar l’enderroc del Tabaran

La CUP vol que el
projecte es torni a
plantejar després 
de les eleccions
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Turull serà el candidat per
Lleida de Junts per Catalunya
POLÍTICA4El paretà Jordi Tu-
rull serà el candidat per Lleida de
Junts per Catalunya a les elec-
cions espanyoles, que se cele-
braran el pròxim 28 d’abril.
Aquesta decisió sorgeix de l’a-
cord que van fer el PDeCAT i la
Crida Nacional amb la intenció
de donar rellevància als presos
polítics situant-los com a caps de
llista als comicis al Congrés.

A través del seu compte de
Twitter, Turull va voler agrair el
gest als seus companys amb
aquestes paraules: “És un honor
encapçalar Junts per Catalunya

a les terres de Lleida, Pirineu i la
Vall d’Aran. Voldria estar al vos-
tre costat trepitjant cada racó de
país, sumant i ajudant a fer créi-
xer la terra”.

La decisió del PDeCAT i la
Crida Nacional també situa
Jordi Sànchez com a cap de llis-
ta per Barcelona, seguit per la
consellera Laura Borràs. D’al-
tra banda, Josep Rull encapça-
larà la candidatura de Junts per
Catalunya a Tarragona i l’ad-
vocat de Carles Puigdemont,
Jaume Alonso Cuevillas, serà el
candidat del partit a Girona.

POLÈMICA4L’acte oficial d’i-
nauguració del Parc del Sot d’en
Barriques, que l’Ajuntament va
anunciar que es faria aquest
diumenge, queda suspès. El mo-
tiu és que l’activitat infringia la
Llei Orgànica del Règim Electo-
ral, una normativa que prohibeix
la inauguració d’espais públics a
partir de la convocatòria de les
eleccions perquè es podria con-
fondre amb un acte de propa-
ganda electoral.

Tot i això, des de l’Ajunta-
ment expliquen a Línia Vallès
que l’espai sí que s’obrirà a la
ciutadania, concretament a les
dotze del migdia, i a partir de
les set de la tarda es posaran en
marxa les llums i les fonts de
colors del parc.

D’aquesta manera, queden
suspeses totes les activitats que
s’havien previst dins de la inau-
guració d’aquest espai públic,
com les intervencions institu-
cionals o les propostes de les en-
titats locals que havien confirmat
la seva participació en la jorna-
da, com els Diables de Parets. 

UNA DEMANDA DE L’OPOSICIÓ
Des de l’oposició ja havien aler-
tat sobre l’incompliment d’a-
questa llei a l’Ajuntament. De fet,
ERC va ser el primer partit que
va demanar públicament la set-
mana passada que es cancel·lés
l’acte per no incomplir la nor-
mativa de la Llei Orgànica del
Règim Electoral. 

D’altra banda, els membres
de Sumem Esquerres a Parets es
van adherir a la demanda d’ERC
i van anunciar dilluns que ha-
vien comunicat per escrit a la
Junta Electoral de la província
de Barcelona que impedís la
inauguració del parc del Sot
d’en Barriques per incomplir
la citada normativa.

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

Es cancel·la la inauguració 
del Parc del Sot d’en Barriques

Igualtat | Sopar de dones a la Sala Basart Cooperativa
El programa d’activitats en commemoració del Dia de les Dones continua avui
amb un sopar de dones a la Sala Basart Cooperativa. L’acte començarà a les nou
de la nit i comptarà amb la representació de l’espectacle Qui no plora no mama.
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Què creu que pot aportar de
nou el PSC a Parets si torna a go-
vernar després del maig?
Seguirem apostant per les perso-
nes, per tot allò que fa que a Parets
cada dia tothom gaudeixi d'un
poble millor i amb millors serveis.

Vostè va arribar a l'alcaldia des-
prés de l'adeu de Mingote. Creu
que les urnes el revalidaran?
Espero que les paretanes i els pa-
retans hagin pogut copsar la meva
empremta personal. He fet del car-
rer el meu despatx i dels seus ne-
guits la meva agenda.

Recentment, ERC ha acusat el
seu partit de no complir la Llei
Orgànica del Règim Electoral
(LOREG) per la inauguració del
Parc del Sot d'en Barriques. Ga-
ranteix que mantindrà la neu-
tralitat de l'Ajuntament durant
la campanya?
Òbviament, com sempre hem fet.

Sumem, NOPP, ERC i PDeCAT
han criticat en diverses ocasions
el poc suport de l'Ajuntament a
Turull i la seva família. Creu que
el seu govern ha fet el que havia
de fer, en aquest sentit?
Evidentment. Nosaltres vam ser
triats per representar totes les pa-
retanes i els paretans i així ho estem
fent. Pel que fa al tema humà, des
del minut zero ja he expressat la
meva opinió al respecte, també,
crec recordar, en aquest mitjà.

Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions paretanes?
A les eleccions municipals es trien
persones i gestió. Pot afectar, però
el més important sempre és el vot
en clau local.

F. Juzgado (PSC)

“He fet dels
neguits dels
paretans la

meva agenda”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Fluixeta. Un 3,5 o 4. No ho han fet
gaire bé, no.

Creu que s'ha millorat o empit-
jorat amb Juzgado d'alcalde res-
pecte de Mingote?
Em sap greu dir-ho, perquè exis-
teix un afecte personal cap a Juz-
gado, però la veritat és que crec
que en Francesc, no només ha
mantingut les inèrcies negatives
de les polítiques d'en Mingote,
sinó que tampoc té la capacitat
política per solucionar-les.

Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà?
Començar a col·locar les persones
al centre de tot. Tenir institucions
al servei dels ciutadans.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Realment crec que tindrem la força
per poder impulsar des de l'alcal-
dia el nostre projecte en solitari,
perquè el nostre creixement és no-
tori i conegut. Però el que tinc clar
és que a l'hora de pactar no es pot
ignorar aquelles persones que re-
presenten els desitjos legítims de
la gent de Parets.

Creu que l'Ajuntament garantirà
la neutralitat institucional du-
rant la campanya?
Esperem que entre els recursos i la
instrucció de la Junta Electoral
Central els hagin tret les ganes de
continuar tractant el poble i l'Ajun-
tament com si fossin cortijos de la
seva propietat, una cosa que no
podem continuar acceptant.

C. García (Sumem)

“No podem
acceptar que el
PSC tracti el poble
com el seu ‘cortijo’”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
3.

Creu que s'ha millorat o empit-
jorat amb Juzgado d'alcalde res-
pecte de Mingote?
Juzgado manté el model de Min-
gote basat en la improvisació, l'a-
nar fent i la manca de criteri, però
acompanyat de la precipitació per
la proximitat del període electoral.
Cap dels dos tenia un projecte clar
de poble i vivien de l'herència d'an-
teriors mandats. La seva mirada era
a curt termini sense planificar el
futur per a les pròximes dècades.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Ens reunirem amb tots els grups
per posar les bases d'un gran acord
de poble que ens permeti construir
consensos per avançar en projec-
tes que ara estan aturats. Alhora,
ens posarem a disposició de la fa-
mília de Jordi Turull i li donarem su-
port des de la institució.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Nosaltres seurem a la taula amb
totes les forces polítiques que vul-
guin transformar Parets i que apos-
tin per un canvi en les maneres de
fer política. Prioritzarem la formació
d'un govern republicà, d'esquerres
i en defensa dels drets civils.

Creu que l'Ajuntament garantirà
la neutralitat institucional du-
rant la campanya?
Aquesta és la seva obligació, i com-
plir les indicacions de la LOREG. La-
mentablement, fa setmanes que
no juguen net.

J. Seguer (ERC)

“Juzgado manté
el model de 

Mingote, però amb
precipitació”

Parets - Eleccions municipals 2019

Parets: parlen els partits
» L’alcalde defensa la seva gestió i assegura que garantirà la neutralitat institucional en campanya

» L’oposició critica Juzgado, excepte Ciutadans, que hi veu una millora respecte de Mingote

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal aquest
mandat?
Hem de diferenciar dues etapes.
Una primera amb Mingote d’al-
calde i en la qual durant més d’un
any vam formar part de l’equip de
govern, i una segona en la qual la
relació s’ha trencat totalment i on
ha estat impossible poder treballar
amb un alcalde que ha preferit con-
dicionar i pactar les seves polítiques
amb el seu soci del 155: Ciutadans.

Creuen que s’ha millorat o em-
pitjorat amb Juzgado d’alcalde
respecte de Mingote?
És evident que amb Juzgado tot
ha empitjorat. Ha anat tancant
totes les portes de diàleg i con-
sens, condicionant totes les seves
polítiques a les voluntats d’una for-
mació que viu de crear conflictes.

Si el maig arriben a l’alcaldia,
quina serà la primera decisió
que prendran?
Encara no hem definit qui serà el
nostre alcaldable. Per tant, respon-
dre això ara seria agosarat.

Amb quins partits es planteja-
rien un pacte si fos necessari?
Amb qualsevol partit que estigui a
favor del dret d’autodeterminació
del nostre país.

Creuen que l’Ajuntament garan-
tirà la neutralitat institucional
durant la campanya?
Tenien moltes coses preparades
per als mesos de març i abril i, mal-
grat que ara no es poden fer per la
Llei Electoral, les faran.

JxCat encara no ha triat
el seu candidat o candidata.

Junts per Catalunya

“És evident 
que amb 
Juzgado tot 
ha empitjorat”

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal aquest
mandat?
6.

Creuen que s’ha millorat o em-
pitjorat amb Juzgado d’alcalde
respecte de Mingote?
S’ha millorat, ja que Mingote va
tirar endavant un pacte de go-
vern amb el PDeCAT i Juzgado
s’ha limitat a governar sense ma-
joria, la qual cosa és més favora-
bles per als partits que estem a
l’oposició.

Si el maig arriben a l’alcaldia,
quina serà la primera decisió
que prendran?
Establir la neutralitat institucional
a tot el municipi i també en els
actes municipals, ja que tots els
ciutadans són iguals i l’alcalde ha
de donar exemple amb la seva
gestió.

Amb quins partits es planteja-
rien un pacte si fos necessari?
En principi amb cap, ja que es-
perem guanyar les eleccions
municipals i que hagin de ser els
altres partits polítics els que
hagin d’establir pactes amb nos-
altres.

Creuen que l’Ajuntament garan-
tirà la neutralitat institucional
durant la campanya?
Creiem que sí. De fet, és gràcies al
nostre partit, Ciutadans, que el
PSC està complint la llei de ban-
deres a Parets, després de 40 anys
sense que això passés al nostre
municipi.

Cs encara no ha triat
el seu candidat o candidata.

Ciutadans

“Gràcies a
nosaltres s’està
complint la llei
de banderes”
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Martorelles |Sant Fost

Rubén Pozo i Lichis inauguren
la primera edició de PopFost

CULTURA4Sant Fost aposta per
la música pop amb la primera
edició del PopFost, un festival or-
ganitzat per l’Ajuntament que té
com a objectiu oferir un cicle de
concerts de caire íntim i acústic
que reunirà grups i artistes de
primer nivell.

El programa començarà avui
amb Rubén Pozo, excomponent
de Pereza, i Lichis, cantant de La
Cabra Mecánica, que seran els
encarregats d’inaugurar el festi-
val a dos quarts d’onze a l’Audi-
tori de l’Ateneu. El públic podrà
escoltar en directe el projecte

musical d’aquests dos artistes, ti-
tulat En marcha.

PopFost continuarà el 22 de
març amb la música d’un dels sa-
xofonistes més reconeguts de
l’escena espanyola. Es tracta de
Big Dani Pérez, membre de l’em-
blemàtic grup Los Rebeldes, que
sorprendrà els espectadors amb
una actuació en format quartet. 

La llista d’actuacions s’allar-
garà fins al 5 d’abril amb el con-
cert d’altres artistes reconeguts
com Bikimel, autora de Farrera,
o Jaime Urrutia, que va ser el lí-
der de Gabinete Caligari.

MARTORELLES4Homenatge a
l’industrial martorellenc Is-
mael Manaut. El Ple de l’Ajun-
tament d’aquest mes va decidir
atorgar el seu nom al parc que
hi ha entre els carrers Girona i
Aragó, una zona que s’ubica al
barri Can Sunyer.

“Són uns terrenys que va ce-
dir ell a l’Ajuntament i és una
forma de reconèixer aquesta
cessió i la seva importància com
a empresari de la metal·lúrgia i
del món vitivinícola”. D’aques-
ta manera va justificar l’alcalde
de Martorelles, Marc Candela, el
motiu pel qual es va decidir ba-
tejar el solar amb el nom d’Is-
mael Manaut.

Per tal de fer efectiva aques-
ta mesura, durant la sessió ple-
nària extraordinària es va apro-
var la modificació de l’ordenan-
ça del nomenclàtor de Martore-
lles. A més, es va aprofitar l’o-
casió per actualitzar la denomi-
nació d’altres espais del poble. 

D’una banda es van forma-
litzar noms que ja estaven en ús
per part dels veïns i veïnes de

manera popular com, per exem-
ple, la Masia de Carrencà, el
Celler de Carrencà o la Capella
de Sant Domènech. I per l’altra,
es van batejar zones com l’Era de
Carrencà referint-se a la sala
annexa del Casal d’Avis. 

Tot i això, el punt principal
que es va tractar durant el Ple va
ser l’homenatge a Ismael Ma-

naut, un empresari metal·lúrgic
dedicat a la construcció de peces
per a motos, radiadors, calderes
i altres maquinàries. 

El veí de Martorelles va cons-
truir una part del polígon in-
dustrial del poble i va ser el pre-
sident de l’Associació d’Indus-
trials del Baix Vallès entre els
anys 1984 i 2006.

Imatge del parc que ha rebut el nom d’Ismael Manaut. Foto: Ajuntament

El parc entre els carrers Girona 
i Aragó es diu Ismael Manaut

Successos | Nous robatoris a domicilis a Sant Fost
Els Mossos d’Esquadra van registrar dijous i divendres dos robatoris a

domicilis de Sant Fost, concretament al voltant del carrer Antoni Gaudí.
Tot i això, els agents no van voler oferir més detalls sobre els successos.
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La Llagosta

URBANISME4Un pas més per
fer realitat la rehabilitació de la
masia Can Baqué. L’Ajunta-
ment va publicar la setmana
passada el concurs per selec-
cionar una empresa que porta-
rà a terme diferents tasques
de restauració en aquest equi-
pament històric del poble.

Les obres previstes en aques-
ta primera fase del projecte s’a-
llargaran durant uns sis mesos i
se centraran en àmbits com la

desinfecció de la zona o el des-
muntatge de l’estructura interior
de la masia. Un cop enllestit
aquest pas, encara s’hauran de
fer dos més. 

D’altra banda, l’Ajuntament
va anunciar l’any passat que
està previst presentar un procés
participatiu per tal que sigui la
ciutadania del poble  la que de-
cideixi els usos que se li donaran
a aquest equipament històric
quan ja estigui rehabilitat. 

JUDICI4El Jutjat Contenciós
Administratiu número 4 de Bar-
celona ha desestimat el recurs
presentat per Geafe contra la de-
cisió de l’Ajuntament d’acabar
amb el seu contracte de gestió i
explotació del Complex Esportiu
Municipal El Turó al·legant in-
compliment “molt greu” de les
seves obligacions.

Aquesta mesura arriba des-
prés que l’empresa demanés,
entre altres punts, l’anul·lació de
la resolució del contracte i el pa-
gament de diferents indemnit-
zacions per part de l’Ajunta-
ment. Tot i això, el jutge ha sen-
tenciat que Geafe va portar a ter-
me incompliments reiterats de
les seves obligacions, tal com va
comunicar l’Ajuntament a través
d’una quarantena de requeri-
ments i de l’obertura de dos ex-
pedients sancionadors. 

D’aquesta manera, s’han des-
estimat les indemnitzacions que
va sol·licitar Geafe perquè, se-

gons apunta la sentència, la cau-
sa de la finalització del contrac-
te va ser l’incompliment de les
seves obligacions.

S’OBRE LA SALA DE FITNESS
D’altra banda, el CEM El Turó ja
ha estrenat la seva nova sala de
fitness. Els usuaris i usuàries ja
poden utilitzar les màquines re-
novades que s’han instal·lat en
aquest espai de l’equipament. 

Segons va afirmar el consis-
tori, durant aquests dies el per-
sonal tècnic del CEM El Turó es
dedicarà a guiar els abonats i
abonades perquè facin un ús
correcte de cada una de les no-
ves màquines de la sala de fit-
ness, entre les quals destaquen
les cintes de córrer o les bicicle-
tes estàtiques. Aquesta actuació
ha comptat amb un pressupost
de més de 95.000 euros.

La mesura està relacionada amb el CEM El Turó. Foto: Ajuntament

El jutge desestima el recurs 
de Geafe contra l’Ajuntament

La rehabilitació de Can
Baqué, una mica més a prop

MOBILITAT4Els ajuntaments
de Santa Perpètua i de Polinyà
han sol·licitat formalment una
trobada amb el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, per traslladar-li la preo-
cupació d'ambdós consistoris
pels problemes de mobilitat que
pot causar a la carretera B140 i
als accesos de l'AP7 la nova
planta d'Amazon, que s'està
construint al polígon industrial
de Can Rabella de Barberà.

“Pensem que hi ha d'haver
vies per abordar el problema
tangible que està sobre la tau-
la i trobar compromisos i solu-
cions concretes més enllà de les
instàncies judicials”, detallen
l'alcaldessa del poble, Isabel
Garcia, i l'alcalde de Polinyà,
Javier Silva, en una carta que
signen de manera conjunta. 

Dins d’aquest document,
també apunten que ja van plan-
tejar el tema el passat mes d’oc-
tubre al delegat del Govern a
Barcelona i deixen clar que cap
dels dos batlles té la intenció de

frenar el desenvolupament in-
dustrial dels municipis del Vallès
Occidental. “Estem segurs que,
com el Departament, som els
primers interessats que les em-
preses del nostre àmbit puguin
portar a terme la seva activitat en
les millors condicions, amb un

planejament territorial i urba-
nístic que resolgui el bon encaix
de les inversions”, conclouen
Garcia i Silva. Finalment, els
dos ajuntaments demanen una
reunió amb Calvet per parlar so-
bre el tema amb l’objectiu de tro-
bar una solució al problema.

Al febrer, l’alcaldessa va exposar el tema a les empreses. Foto: Ajuntament

Nou pas per evitar el trànsit que
pot provocar la nau d’Amazon

Santa Perpètua

Obituari | Mor Isidre Pagès, veí il·lustre del poble 
La Llagosta va plorar diumenge la pèrdua d’Isidre Pagès als 85 anys. El veí
il·lustre del poble era conegut per la seva dedicació a la pagesia i per ser
una de les persones amb més coneixements sobre la història del poble.

Activitat | Exposició de vehicles antics i clàssics
La Llotja de Vehicles Antics i Clàssics arribarà demà a la seva dissetena edició. El
recinte firal, el passeig de la Florida i l’aparcament de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre seran els escenaris d’aquesta activitat que començarà a les nou del matí.

ÚLTIMA HORA4Els Mossos
d’Esquadra van interceptar ahir
un camió que descarregava ma-
terial en un magatzem del Gru-
po Hastinik, ubicat a Santa Per-
pètua, amb nou pakistanesos
amagats a l’interior, segons va
avançar el diari Ara.  

Al lloc dels fets es van des-
plaçar dotacions policials i
també una ambulància del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques
(SEM) per tal d’oferir atenció
mèdica als immigrants. A úl-
tima hora d’ahir, es desconei-

xia l’edat de les persones que
es van trobar amagades en el
camió, de matrícula portu-
guesa, que venia d’Itàlia i que
estava descarregant produc-
tes en una empresa dedicada al
comerç de material d’acer in-
oxidable. 

Després de comprovar el seu
estat de salut, els Mossos van
traslladar els nou joves a la co-
missaria del poble. Aquest és el
primer cas del 2019 d’immi-
grants que entren a Catalunya
utilitzant aquest mètode.

Troben nou immigrants
amagats en un camió
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MÚSICA4La Pegatina és un
dels grups del moment. El grup,
nascut a Montcada i Reixac,
triomfa arreu del món i aques-
ta tarda farà una parada al poble,
per fer un assaig general de la
seva gira La fiesta más grande
Tour. La Polivalent serà l’esce-
nari d’aquesta actuació, que es
farà a les set de la tarda.

L’entrada per als veïns cos-
tarà tres euros (caldrà demostrar
que s’està empadronat a Mont-

meló), mentre que per al públic
general els tiquets es podran
comprar per cinc euros.

CAMÍ DELS 20 ANYS
El grup es va fundar el 2003, i
tres anys després ja van comen-
çar a girar arreu del món (ac-
tuant, per exemple, a la Xina). La
Pegatina canta en català, caste-
llà, portuguès o gallec, i té temes
amb artistes com Macaco, Txa-
rango o Manu Chao.

SOLIDARITAT4Durant uns dies,
els monoplaces de la Formula1
van omplir el traçat del Circuit,
però al marge de l’activitat sobre
l’asfalt, aquestes jornades d’en-
trenament van servir perquè els
assitents, els veïns del poble i les
escuderies del campionat po-
guessin tornar a demostrar la
seva solidaritat. 

Durant aquestes tandes es
van recollir més de 1.100 quilos
d’aliments, gràcies a la cam-

panya No food waste, contra el
malbaratament alimentari que
tira endavant el Circuit, que va
començar a impulsar iniciatives
d’aquesta mena fa tres anys.

Aquesta tona de menjar es va en-
tregar al menjador social El Xi-
prer, una de les entitats del po-
ble que lluita per ajudar els veïns
que tenen menys recursos.

Tots els equips van participar
en la iniciativa, així com Pirelli,
el subministrador de pneumàtics

del campionat, i la mateixa Fe-
deració Internacional d’Auto-
mobilisme (FIA). Tots van apor-
tar verdures, fruites, carn i peix
congelats, pasta o begudes; al-
guns d’ells eren aliments que ha-
vien portat per als pilots i l’staff
i que no s’havien consumit.

La iniciativa lluita contra el malbaratament alimentari. Foto: Miquel Rovira

Més d’una tona d’aliments 
per al menjador social El Xiprer

La Pegatina farà un assaig
amb públic a la Polivalent

PLE MUNICIPAL4En la sessió
plenària del mes, que es va ce-
lebrar dijous passat, es va tirar
endavant una moció que per-
metrà que els alumnes de l’escola
Palau d’Ametlla puguin fer ser-
vir la Carpa Polivalent el Sorra-
let com a gimnàs durant les ho-
res lectives. Aquest punt de l’or-
dre del dia va tirar endavant
amb els vots de tots els regidors
excepte el del Partit Popular,
que es va abstenir en la votació.

Després d’això, tant l’alcalde
com els representants dels grups
municipals van felicitar-se per-
què la decisió tirés endavant. El
republicà Joffre Giner va desta-

car que això “afavorirà la comu-
nitat educativa de l’escola”.

El Ple havia començat amb la
lectura del Manifest Internacio-
nal de les Dones (per part de la
regidora de Polítiques d’Igualtat
Mar García, ja que es va celebrar
un dia abans del 8-M) i amb el
govern municipal donant su-
port a la vaga feminista convo-
cada per l’endemà.

La sessió també va servir
per declarar Montornès ciutat
contra el racisme i el feixisme i
a favor de la convivència en la
diversitat. Aquest punt, pre-
sentat per ERC, va patir alguna
modificació i va passar per la
Junta de Portaveus abans que
els regidors el votessin.

Una imatge de la carpa polivalent. Foto: Ajuntament

Acorden que el Sorralet sigui 
el gimnàs de la Palau d’Ametlla

Montornès

Cultura | Arriba un espectacle tribut a ‘El Rey León’
Després del seu pas per la Gran Via de Madrid, la companyia OnBeat presenta un espectacle

tribut a El Rey León, el musical familiar de l’any. El show es representarà demà a partir de les
cinc de la tarda, i les entrades ja es poden adquirir per un preu que varia entre 12 i 15 euros.

Cultura | La música de Zesc ja es pot sentir a Spotify
El músic independent Francesc Gil, conegut artísticament com Zesc, va estrenar 
el seu primer EP el mes passat i ara la seva música també es pot gaudir a Spotify.
El disc, anomenat Seth, consta de cinc temes escrits i interpretats per ell mateix.

SUCCESSOS4Per sort, tot va
quedar en un ensurt sense cap
conseqüència greu. Durant la
tarda de dilluns passat, els Bom-
bers van haver d’evacuar un
bloc de pisos del carrer del Sol,
a tocar amb el carrer de Palau
d’Ametlla, per un incendi a l’à-
tic del bloc de pisos. Tots els in-
dicis apunten que l’hort urbà que
els propietaris tenen a la terras-
sa hauria estat la causa de l’ori-
gen de les flames.

Quan va rebre l’alerta pel
foc, cinc vehicles dels Bombers

de la Generalitat van anar fins al
lloc de les flames. Els agents van
haver de trencar la porta per ac-
cedir a l’interior del pis, ja que no
hi havia ningú a dins. Al mateix
temps que els bombers treba-
llaven en l’extinció de les flames,
agents de la Policia Local van
anar avisant la resta de veïns per-
què sortissin de casa.

Poc més de mitja hora des-
prés de l’arribada, el foc ja esta-
va controlat, de manera que es va
poder començar a fer els treballs
de ventilació al bloc.

Un incendi obliga a evacuar
un edifici al carrer del Sol

La campanya solidària
es va dur a terme
durant la celebració
dels F1 Test Days

El punt va prosperar
gràcies als vots de 
tots els regidors i amb
l’única abstenció del PP
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Xerrada del psicòleg 
Jaume Funes a Lliçà de Vall

EDUCACIÓ4El Casal de Joves el
Kaliu acollirà dilluns 18 de març
una xerrada a càrrec del psicò-
leg i periodista Jaume Funes,
que presentarà el seu darrer lli-
bre que es titula Estima’m quan
menys ho mereixi perquè és
quan més ho necessito.

La conferència, que comen-
çarà a les set de la tarda, propo-
sarà als assistents educar els
adolescents des de la mirada de
l’empatia per tal d’aconseguir
veure’ls com uns personatges
que experimenten i assagen per-
què volen ser feliços. Un altre

dels temes que tractarà Funes
durant la trobada serà el fet
d’incidir en la comunicació amb
les persones adultes que for-
men part del dia a dia dels joves
per aconseguir que se sentin
valorats i escoltats. 

Cal recordar que l’educador
va oferir la setmana passada
una xerrada a l’IES Aiguaviva de
Mollet, la qual va comptar amb
més d’un centenar d’assistents.
La cita va servir a mares i pares
per comprendre els adolescents
i, als més joves, per conèixer les
claus d’aquesta etapa vital.

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt va anunciar
aquesta setmana que ja està
obert el període d’inscripció per
participar com a expositor a la
segona edició de Fira Tenes,
que aquest any se celebrarà el 3,
4 i 5 de maig a l’Espai Municipal
de Can Malé. El termini per
presentar la sol·licitud finalitza-
rà el pròxim 19 de març.

Fira Tenes és un esdeveni-
ment social, econòmic i cultural
que va néixer l’any passat amb
l’objectiu de promocionar l’en-
torn natural, agrícola, turístic i
industrial de Lliçà d’Amunt, de
les poblacions veïnes i, en con-
junt, de la comarca del Vallès
Oriental. Un espai de trobada on
empresaris, productors i co-
merciants puguin establir nous
contactes, ampliar la cartera de
clients i presentar les darreres
novetats dels seus productes a
tots els visitants.

La fira es desenvoluparà a
l’Espai Municipal de Can Malé,
un nou equipament on l’Ajun-
tament té previst traslladar a

mitjà termini una part dels ser-
veis municipals i on es desen-
voluparan projectes formatius,
empresarials, associatius i de
lleure com, per exemple, el Clús-
ter de Cervesa Artesana. 

Aquest projecte pretén aglu-
tinar els interessos del sector
emergent de fabricació de cer-
vesa artesana a Catalunya.

A banda de la presentació
dels expositors, Fira Tenes tam-
bé comptarà amb una progra-
mació cultural i d’oci variada,
que presentarà tallers i espec-
tacles per al públic familiar, xe-
rrades, concerts, exposicions i
una oferta gastronòmica i de
cervesa artesana que no deixa-
rà indiferent ningú.

Fira Tenes se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de maig. Foto: Ajuntament

S’obren les inscripcions 
per participar a la Fira Tenes

Obres | Millora de la seguretat a la BV-1435
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va presentar dilluns l’inici de les
obres als passos de vianants i la rotonda de la carretera BV-1435
amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la seguretat viària.

Jaume Funes també va oferir una xerrada a Mollet. Foto: Ajuntament de Mollet
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La Garriga | L’Ametlla

OCUPACIÓ4Una dotzena de
veïns del poble ja participen en
la sisena edició del programa
Emergeix, un programa del Ser-
vei Local d’Ocupació de l’Ajun-
tament (en col·laboració amb la
Diputació) i que vol ajudar-los a
trobar feina.

El projecte va posar-se en
marxa a finals del mes passat i
està previst que duri fins al dia 9
del mes que ve. En les sessions,
especialistes en orientació labo-

ral de diferents àmbiuts ajuden
els participants a definir i reo-
rientar el seu projecte profes-
sional, a saber destacar els seus
punts forts i les seves compe-
tències i a millorar el seu perfil,
sempre tenint en compte quines
són les necessitats del mercat.

Les jornades se celebren els
dimarts i els dijous a la tarda a
Can Raspall, i funcionen amb
una metodologia “pràctica, par-
ticipativa i dinàmica”.

L’AMETLLA4Un centenar de
veïns i veïnes del poble van par-
ticipar, dilluns passat, en una jor-
nada participativa en la qual
van poder dir la seva sobre la si-
tuació de la zona de Can Draper.
El consistori va exposar l’evolu-
ció de les obres que s’estan fent
(emmarcades en la Modificació
Puntual del PGO i el Pla Parcial
i que afecta dues illes), amb les
intervencions de l’alcalde An-

dreu González, de la regidora de
Comunicació, Dolors Ferrer i
de l’arquitecta municipal.

Després dels dos parlaments,
els assistents van poder fer pre-
guntes als representants de l’A-

juntament. Algunes de les in-
quietuds que van expressar els as-
sistents van ser el nombre d’ha-
bitatges protegits i la seva reubi-
cació, així com la decisió d’usos
del terreny i la seva adaptació.

Més tard també es van posar
sobre la taula els possibles pro-

blemes de mobilitat a l’entrada
del poble, derivats de la creació
del nou sector comercial.

En aquest sentit, González
va assegurar que, en el futur, en
cap cas es construirà cap carretera
que pugui fer malbé la zona agrí-
cola de la sud de la vila.

La sessió va reunir un centenar de veïns. Foto: Aj. de l’Ametlla

Els veïns traslladen les seves
inquietuds sobre Can Draper

En marxa una nova edició 
de l’‘Emergeix’ a la Garriga

LES FRANQUESES4S’estan fent
obres a diferents punts del poble.
En concret, des de la setmana
passada s’està fent la renovació
de la xarxa d’aigua potable a Co-
rró d’Avall i s’ha canviat la sen-
yalització del gual del Falgar. 

La reforma més important (i
que durarà més temps) és la del
canvi de les canonades d’aigua en
diferents punts de Corró d’Avall.
Les tasques s’estan duent a ter-
me en diversos trams dels carrers
Onze de Setembre (entre Bruc i
Til·lers), Verge de Montserrat
(entre els carrers Onze de Se-
tembre i Til·lers) i carrer de l’Om
(entre Verge de Montserrat i

passeig dels Til·lers). El pressu-
post serà d’uns 65.000 euros

(inclòs al pla de renovació de ca-
nonades del poble) i, si els ter-
minis es compleixen, els treballs
haurien d’estar enllestits a prin-
cipis del mes de maig.

Paral·lelament, fa uns dies el
consistori va informar que ja
han acabat els treballs del canvi
de la senyalització del gual del

Falgar. A banda de pintar i sen-
yalitzar els carrils d’accés al gual
des de la Via Europa, també
s’han instal·lat separadors de
carrils com a barrera a l’entrada
del gual per evitar l’accés de ve-
hicles. D’aquesta manera, a par-
tir d’ara, al gual només es pot ac-
cedir a peu o en bicicleta.

L’aspecte renovat de la Via Europa. Foto: Aj. de les Franqueses

Reformes a la xarxa d’aigua 
i a la senyalització de carrers

Canovelles | Les Franqueses

L’Ametlla | El parc de Maria Lluïsa ja és el de l’1 d’Octubre
Els veïns han decidit canviar el nom del parc de Maria Lluïsa, que passarà a dir-se
parc 1 d’Octubre. La decisió es va prendre a través d’una consulta popular que el

consistori va impulsar, i que va rebre el ‘sí’ del 60% de tots els que van votar. 

Les Franqueses | Una mostra del bombardeig
Divendres passat es va inaugurar l’exposició Amparo Poch. El
compromís d’una dona lliure, una mostra que s’emmarca en la
commemoració dels 80 anys del bombardeig de la Guerra Civil.

CANOVELLES4La segona mei-
tat del mes es presenta farcida de
diferents propostes culturals
que tindran l’auditori de Can Pa-
lots com a escenari.

La més pròxima és la de
demà a les nou de la nit, que arri-
ba de la mà dels Joglars, i que es
titula Señor Ruiseñor. En aques-
ta proposta, dirigida per Ra-
mon Fontserè i centrada en la fi-
gura de Santiago Rusiñol, l’en-
frontament i els conflictes se
succeeixen amb ferocitat, sar-
casme i humor. La grolleria es

posa davant de la subtilesa, la
pornografia supera clarament
l’erotisme i la ignorància popu-
lista eclipsa del tot el coneixe-
ment. La companyia assegura
que l’obra és “una reflexió sobre
el passat i el present”.

Paral·lelament, ja s’han po-
sat a la venda les entrades per
a dos dels espectacles que es re-
presentaran l’últim cap de set-
mana del mes a Can Palots: Ilu-
sionar / il·lusionar, del Mago
Esteban i Quasi perfecta, del
Teatre l’Aplec.

Tres propostes culturals 
a l’auditori de Can Palots

L’alcalde i l’arquitecta
municipal van
respondre diferents
preguntes dilluns

El pressupost invertit
en les obres de les
canonades ronda 
els 65.000 euros
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Una de les setmanes més inten-
ses (i segurament més decisi-
ves) de la temporada comença
demà. El BM Granollers afron-
tarà, en vuit dies, tres partits que
han de servir per recuperar sen-
sacions a la lliga ASOBAL i per in-
tentar seguir vius en la lluita per
passar de ronda a la Copa EHF.

El repte més imminent és el
de demà a dos quarts de nou del
vespre al Palau d’Esports contra
l’Ángel Ximénez Puente Genil.
Després de la victòria del passat
cap de setmana a la pista del Teu-
cro, els d’Antonio Rama voldran
seguir sumant contra un altre
dels equips de la zona baixa de la
classificació.

El BMG, però, haurà de re-
cuperar-se ràpidament de l’esforç,
ja que la setmana que ve presen-

ta dos viatges: el primer serà di-
mecres, a la pista del Bada Hues-
ca, mentre que el segon, dissab-
te, portarà l’equip a un dels pa-
vellons més imponents d’Europa,
l’Sparkassen-Arena, per jugar el
cinquè partit de la fase de grups
de l’EHF contra el Kiel.

MIRANT LA ZONA ALTADE NOU
Abans de tots aquests partits,
però, jugarà el primer equip fe-
mení. Ho farà també demà, a dos

quarts de cinc de la tarda al Pa-
lau d’Esports contra el Canya-
melar de València. Després d’a-
questa jornada, la lliga s’aturarà
durant dues setmanes.

A banda, l’actualitat del sènior
de Robert Cuesta també passa per
la inclusió d’Andrea de la Torre en
la llista de la selecció espanyola
que Carlos Viver ha donat per al
TIE de Palència de la setmana
que ve. Kaba Gassama ja forma-
va part de la convocatòria prèvia.

ASOBAL i EHF, dos reptes en poc més d’una setmana. Foto: BMG

El BM Granollers enceta la
setmana clau de la temporada

» L’equip jugarà contra el Puente Genil, el Huesca i el Kiel en vuit dies
» El primer equip femení rebrà el CH Canyamelar demà a la tarda

El CB Mollet afronta un partit
trampa contra la UE Barberà

El triomf del CB
Mollet en la da-
rrera jornada, su-
mat a la inespera-

da derrota del Pardinyes contra
el Martinenc dibuixen un nou es-
cenari al grup C-B d’EBA. 

Ara, el conjunt de Josep Ma-
ria Marsà s’ha situat a només un
triomf del conjunt de Lleida, i
demà a les vuit del vespre rebrà
una visita amb trampa, la de la
UE Barberà, un dels equips del
descens que arribarà al Plana
Lledó amb una bona ratxa de
dues victòries consecutives (la

millor dinàmica dels vuit pitjors
classificats de la taula).

PRESENTACIÓ I VICTÒRIA
Divendres passat el Plana Lledó
va acollir la presentació dels seus
equips de la temporada que està
en marxa des de setembre.

L’acte va donar forces al sè-
nior, que l’endemà va fer els deu-
res al Fons de les Creus d’A-
renys de Mar (67-87) en un par-
tit en el qual Santi Serratacó,
Bernat Álvarez i Toni Figuerola
van brillar per sobre dels seus
companys i dels seus rivals.

La Concòrdia defensa la seva
plaça de líder contra el Sanvi

Després d’aconseguir
dues victòries en poc
més de tres dies, el
CD la Concòrdia ha

recuperat la condició de líder
que havia perdut per la mala
ratxa de tres empats consecutius
entre finals de gener i principis
del mes passat. Així, doncs, en
aquesta vint-i-dosena jornada
de lliga que es jugarà demà a dos
quarts de sis de la tarda al Turó,
les llagostenques tornaran a de-
fensar aquesta plaça, aquest cop
contra el San Vicente Hércules. 

El conjunt alacantí és un dels

equips de la zona baixa de la clas-
sificació (onzè amb 22 punts),
però viu el seu millor moment,
amb tres victòries i un empat en
les darreres jornades.

PER LA MÍNIMA
Les de Dani Mosteiro van recu-
perar la seva condició de líder grà-
cies a una victòria per la mínima
(0-1) a la pista del Feme Caste-
llón. Un gol de Paula quan falta-
ven menys de dos minuts per al
final va servir per desequilibrar
un partit molt equilibrat amb
ocasions en les dues porteries. 

Mingote presenta la segona
meitat del repte 3x2x8000

PARETS4D’aquí a dos mesos, si
les circumstàncies no canvien,
Sergi Mingote afrontarà la sego-
na meitat del seu repte solidari
3x2x8000, amb l’ascensió als
cinc darrers cims, que seran el
Lhotse, l’Everest i el Kanchen-
junga. Les dates previstes per a
l’expedició de l’esportista i exal-
calde són entre els dies 15 i 30 del
mes de maig.

L’escalador i exalcalde va or-
ganitzar un acte dilluns passat al

seu poble per presentar el docu-
mental 72 dies al límit, i en
aquesta aparició va anunciar
que, a banda d’aquests cinc cims,
vol intentar conquerir-ne dos
més durant el juny.

Abans, però, Mingote ha de
preparar-se per a aquest repte, i
el seu stage comença avui ma-
teix, ja que marxa a Xile. Allà té
previst escalar el San Francisco,
el Siete Hermanas i l’Ojos del Sa-
lado, el volcà més alt del món. 

Santa Perpètua | La Milla per la diversitat funcional, diumenge
Demà passat se celebrarà la 6a edició de la Milla Santa Perpètua per la diversitat funcional,

la prova que col·labora amb les entitats Associació Espiral i ADSP Junts per la diversitat. Les
diferents proves (400, 800 metres i milla) tindran com a epicentre el passeig de la Florida.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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El Club Hoquei Cal-
des d’Eduard Can-
dami afrontarà,
demà a les vuit del
vespre, el partit de

la vint-i-tresena jornada de l’OK
Lliga contra un PHC Sant Cugat
que ha perdut pistonada en
aquest tram de competició. Els
arlequinats, que no guanyen cap
partit des de principis de febrer
(l’últim triomf és un 3-5 a Alcoi
en la primera jornada del mes
passat), una mala ratxa que els ha
fet caure fins a la setena posició
de la classificació. 

Malgrat això, la presència
dels calderins a la pròxima edi-
ció de la Copa de la CERS està
virtualment assegurada, ja que el
novè, el CP Calafell, que també la
jugaria, té només 12 punts menys
que el CHC. El conjunt tarrago-
ní, però, té un partit pendent, que
ha de jugar contra el Voltregà.

La ratxa de resultats del con-
junt santcugatenc és encara pit-

jor que la del Caldes: per trobar
la seva darrera victòria cal re-
muntar-se fins al 22 de gener,
quan els del Vallès Occidental
van derrotar el Lleida (3-1).

UN PUNT I POQUES IDEES
I és que aquest tram de la lliga no
està resultant especialment re-
eixit. Prova d’això és el darrer re-
sultat dels calderins, un empat

sense gols a la pista del Lloret Vila
Esportiva. Els equips van signar
el segon 0-0 de la temporada (el
primer també va tenir els llore-
tencs com a protagonistes, en
aquest cas contra el Liceo).

Ferran Rosa va tenir l’opció
més clara de gol per al Caldes en
la primera part, mentre que Cesc
Campor va intervenir després
del descans per salvar un punt.

El CH Caldes rep un
Sant Cugat en hores baixes

L’EC Granollers afronta
tres partits en nou dies

L’EC Granollers afron-
ta els dies més frenè-
tics de la recta final
de la temporada. El

conjunt de Jose Solivelles que ara
ocupa la setena posició, està a
punt per a un tourmaletamb dos
partits al Municipal i un despla-
çament a l’Alt Empordà, al camp
de la UE Figueres.

Aquest calendari frenètic es
posarà en marxa demà a les set
de la tarda, quan l’ECG rebrà la
visita del cuer, un Martinenc
que necessita gairebé un miracle
per no perdre la categoria. Di-
mecres que ve, l’equip visitarà Vi-
latenim, mentre que diumenge
de la setmana que ve, els de So-
livelles rebran un rival, a priori,

molt més difícil, l’AE Prat, un
dels equips que han ocupat una
de les posicions de play-offd’as-
cens des de principis del curs.

RECITAL A BARCELONA
Els blancs afronten aquest tram
amb optimisme, després d’haver
aconseguit la segona victòria
més contundent de la tempora-
da lluny de casa diumenge pas-
sat al camp de l’Europa (0-3). 

Guillem Pujol, rematant a
plaer després d’una gran jugada
col·lectiva al minut 25 de la pri-
mera meitat i Oriol Molins i
Xavi Civil (que tornava a la que
havia estat casa seva anys enre-
re) van ser els granollerins que
van sucar al Nou Sardenya.

Sintsov i Duran guanyen la
Copa de BTT de Corró d’Amunt
CICLISME4Una de les grans ci-
tes de bici tot terreny (BTT) de la
comarca ja té nous reis en la ca-
tegoria absoluta: Anton Sintsov
i la vallesana Magda Duran. Els
ciclistes van ser els vencedors de
la Copa Catalana Internacional
de Corró d’Amunt, que es va
disputar diumenge passat i que
va aconseguir reunir més de 600
riders en les diferents proves
celebrades durant tota la jorna-
da matinal.

La lluita entre el francès Hugo
Drechou, el bolivià Ever Alejan-
dro i el rus Anton Sintsov va aca-
bar favorablement a aquest da-
rrer, que va completar el reco-
rregut tres segons més ràpid que

el ceretà Drechou. El sud-ame-
ricà va haver de conformar-se
amb la medalla de bronze.

La rider sub23 cardedeuen-
ca Magda Duran, en canvi, va ser
la gran dominadora de la cate-
goria absoluta. Considerada una
de les grans promeses del ciclis-
me tot terreny espanyol, la vigent
campiona de la prova va revali-
dar el seu títol, superant les se-
ves principals competidores,
Laura Terradas i Noemí Moreno.

Jaume Bosch i Marina Allio-
ne (júniors), Adrián Cuéllar i
Sara Méndez (cadets), David Puig
i Siska Marrecau (+30) o Antonio
Olivares i Clara Soms (+40) van
ser alguns dels altres vencedors.

» Els de Candami no guanyen a la lliga des de principis de febrer
» El conjunt arlequinat va empatar sense gols a la pista del Lloret

El CB Lliçà i el CB Granollers
encaren l’últim terç del curs

BÀSQUET4Amb els seus res-
pectius objectius encara per as-
solir, el CB Lliçà d’Amunt i el CB
Granollers ja encaren l’últim terç
de la temporada en el grup 1 de
Copa Catalunya masculina.

Els lliçanencs, que ara són
tercers, poden fer un favor al con-
junt de la capital de la comarca,
ja que juguen contra un dels
conjunts de la zona baixa de la
taula, el Grup Barna barceloní. El
matx es disputarà al Pavelló
d’Esports demà, quan passin
cinc minuts de les sis de la tarda.
En la darrera jornada, l’equip va

derrotar el CB Cerdanyola a do-
micili (52-79).

Els granollerins, per la seva
banda, visitaran la complicada
pista del líder, els Lluïsos, de
manera que també podrien fer-
li un favor al Lliçà si guanyen a
Barcelona. Els granollerins, que
ara són novens, van plantar
cara a un altre dels conjunts de
la zona alta de la lliga, el CB Ro-
ser, dissabte passat a Barcelona,
però no van haver de tornar cap
a casa amb  les mans buides. El
conjunt de Jaume Serra va per-
dre per un ajustat 72-69.

Un moment del partit de la primera volta. Foto: Marlon Càtedra / CHC

Foto: Marta Costa



Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Comença el compte enrere per veure en directe Car-
los Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a

dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan ex-
haurides. El públic podrà escoltar en directe les can-
çons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Gue-
rra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú

amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al de-
tall on no faltaran els efectes especials. Després

d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o

Múrcia.  A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en

la venda d’entrades a Barcelona, posant una fo-
tografia amb la imatge del seu disc que es com-

pleta amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entra-
des d’un dels teatres més bonics que pot exis-

tir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que es-
tiguem en ple març. I ho fa amb el pri-
mer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Abrera-Mura
L’Home Invent

C A R L O S  R I V E R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit mundial
El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

Famosos

Anunciar el seu concert a Barcelona 
Serà el 27 de març al Palau de la Música

Agraeix l’exhauriment d’entrades  
També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

QUÈ HA FET?

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquen-
ya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del se-
gle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és pre-
sent i, al mateix temps, res existeix.

El tránsito de fuego
Eunice Odio

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de ten-
sions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posa-
rà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Bed & Breakfast
Laia Fort

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de

març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,

cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis

que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival pro-

grama més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.
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Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accep-
ta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, co-
mençarà a ser vigilat per l’Agència anti-
droga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

Mula
Clint Eastwood

| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.

La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.Viu en línia
No t’ho perdis

La fitxa

| 30



31 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

AVUI 15 DE MARÇ
22:00 Zulabard arrenca el 2019 igual que va aca-
bar el 2018, a la carretera, després de recó-
rrer ciutats com Amsterdam, Berlín o l’Haia,
entre altres. / Nau B1.

AVUI 15 DE MARÇ
20:00 La pianista Daria Pyltay s’encarregarà  d’un
concert anomenat Les Miniatures del Ro-
manticisme: El rol del piano en el romanticis-
me musical. Entrada lliure, places limitades.
/ Centre Cultural La Marineta.

DILLUNS 18 DE MARÇ
18:00 Energy Control s’encaarregarà de la con-
ferència El consum problemàtic d'alcohol,
que vol ajudar a detectar quan els familiars
o els joves en fan un consum abusiu i donar
eines per respondre. / Ateneu Gran.

16 I 17 DE MARÇ
LA LLAGOSTA Els dos dies del cap de setmana,
la Llagosta viurà amb intensitat la celebra-
ció de Sant Josep, amb la revetlla, el Corre-
foc o la trobada familiar, entre altres (Tot el
dia). / Diferents punts del poble.

DILLUNS 18 DE MARÇ
SANTA PERPÈTUA La Junta Local de l’Associa-
ció Espanyola contra el Càncer ha preparat les
atencions a la ciutadania que vulgui rebre in-
formació i assessorament sobre l'associació
i la malaltia (17:30). / El Vapor.

AVUI 15 DE MARÇ
LES FRANQUESES Infància i Joventut s’enca-
rregarà de coordinar una sessió que donarà
trucs i consells per a aprendre a resoldre un
dels jocs clàssics de sempre: el cub de Rubik
(17:00). / Centre Cultural de Bellavista.

DEMÀ 16 DE MARÇ
CANOVELLES La companyia Els Joglars pre-
sentaran un dels seus darrers espectacles, ano-
menat Señor Ruiseñor (21:00). / Teatre Auditori
Can Palots.

DEMÀ 16 DE MARÇ
LA LLAGOSTA Partit de futbol sala corresponent
a la vint-i-dosena jornada de Segona Divisió
entre el CD la Concòrdia i el San Vicente
Hércules (17:30). / CEM El Turó.

LA GARRIGA El músic i crític Àlex To-
río arriba al poble per oferir la xerra-
da Leonard Cohen a la Biblioteca. / Bi-
blioteca Núria Albó.

Àlex Torío parla sobre 
Leonard Cohen a la Garriga

Avui 15 de març a les 20:00

Un dels darrers títols de la saga de
l’heroi gal per excel·lència, Astérix: El
secreto de la poción mágica, es pro-
jectarà demà passat a la tarda. / Sala
Fiveller.

‘Astérix: El secreto de la poción
mágica’ a la Sala Fiveller

Diumenge 17 de març a les 18:00

La companyia còmica argentina Les Lu-
thiers arriben a Granollers, per primera
vegada en la seva llarga carrera, per
oferir un dels seus espectacles. / Tea-
tre Auditori.

Els argentins Les Luthiers
actuen per primer cop a la ciutat

Diumenge 17 de març a les 19:00

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
22a jornada de la lliga ASOBAL entre
el BM Granollers i l’Ángel Ximénez
Puente Genil. / Palau d’Esports.

El BM Granollers, a punt
per rebre el Puente Genil

Demà 16 de març a les 20:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet
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