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Una setantena d’animalistes del
grup internacional Meat the vic-
tims van entrar diumenge a les
tres de la matinada en una gran-
ja de Sant Pere de Vilamajor per
denunciar el que ells consideren
“una crueltat enorme” en relació
amb les condicions en les quals
viuen les truges i les seves cries.

A través de les xarxes so-
cials, alguns dels membres de
l’associació van compartir foto-
grafies i textos on es podien
veure una gran quantitat de
cries mortes i les dimensions mi-
núscules de les gàbies on con-
viuen les truges. 

Amb la intenció de retre ho-
menatge al que aquests anima-

listes, arribats des de diferents
punts del món, consideren “les
víctimes de la indústria de la
carn”, van adornar els cadà-
vers dels garrins amb flors i al-
tres elements.

Un dels portaveus de Meat
the victims, Massin Riggs, va ex-
plicar a TV3 el següent: “És una
crueltat enorme. Hem trobat
prop de deu garrins morts a
dins, i a fora, al contenidor, n’hi
havia més. Hi ha vegades que la
mateixa mare aixafa les cries
perquè no hi ha prou espai o que
els mateixos treballadors, veient
que un garrí és feble, el maten a
cops contra la paret”.

Riggs i els seus companys van
entrar a la granja sense gaire di-
ficultats a les tres de la matina-
da. El granger va arribar unes
quatre hores més tard i es va en-
dur un bon ensurt quan va veu-

re els activistes a les seves ins-
tal·lacions. El propietari va tru-
car als Mossos d’Esquadra i, un
cop el cos policial va arribar al
lloc dels fets, els activistes van ne-
gociar una sortida pacífica. Fi-
nalment, van abandonar la gran-
ja a dos quarts de vuit del matí.

SEGONA ACCIÓ A CATALUNYA
Aquesta acció és la segona que el
grup Meat the victims fa a Cata-
lunya, ja que el passat mes de
desembre va entrar en una gran-
ja de gallines de Mataró. L’origen
d’aquesta associació es troba a
Austràlia, però actualment
compta amb adeptes procedents
de tot el món. L’objectiu que per-
segueixen els activistes és de-
nunciar la indústria animal i
defensar un model alternatiu
d’alimentació on no faci falta el
consum de carn d’animals.

Revolta animalista
Algunes de les imatges que van compartir els activistes. Fotos: Instagram (@mas8in i @carlotabruna)

REACCIÓ4Unió de Pagesos
va emetre un comunicat di-
lluns en relació amb l’acció
dels activistes que van entrar
diumenge en una granja de
Sant Pere de Vilamajor. A
través d’aquest document, el
sindicat va demanar sancions
per a les persones que van
protagonitzar la protesta.

Una de les raons que van
exposar va ser que “la pre-
sència de persones no auto-
ritzades i sense cap control
dins d’una granja representa
un alt risc per a la salut dels
animals”. D’altra banda, Unió
de Pagesos va recordar que els

ramaders catalans, com els de
la resta de la Unió Europea,
han de complir unes normes
de benestar animal per asse-
gurar una producció respec-
table i segura. 

En aquest sentit, van afe-
gir que en el cas del sector
porcí, els grangers “han am-
pliat l’espai en el qual es tro-
ben els animals, han agru-
pat verres i truges joves per
millorar el seu benestar i  els
ramaders mantenen els ga-
rrins amb les mares entre
tres i quatre setmanes per-
què es puguin alimentar de
llet materna”.

Unió de Pagesos demana 
sancions per als animalistes

» Una setantena d’activistes van entrar diumenge en una granja de Sant Pere de Vilamajor
» Van mostrar una desena de garrins morts i unes gàbies minúscules per a les truges

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL
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Esta semana hará dos
años que el Parlament

aprobó los últimos pre-
supuestos de la Generalitat. ¡El Go-
vern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sor-
prende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El número 1 de Vox
por Albacete es Fer-

nando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un inven-
to de los ingleses. Ese es el nivel. Fas-
cismo, ignorancia e infamia.

@GloriaElizo

Cayetana Álvarez de To-
ledo acusa al indepen-

dentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.

En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo

cree vivir en armonía pro-
hibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.

@gabrielrufian@saralidiaester@apuente

La lupa

per Enrique Villegas i Álvarez-Lozano, expresident d’ERC Parets

Cinc anys molt intensos
Poc em podia imaginar el 22 de febrer
de 2014, quan vaig ser elegit President
Local d’Esquerra Republicana a Parets
del Vallès, l’onada d’esdeveniments on
ens trobaríem tots i totes implicades
en el futur.

En aquella època ERC es trobava
en un moment de cert creixement, no-
més nosaltres i una part de la
CUP defensàvem la inde-
pendència com a sortida his-
tòrica (feia 83 anys que la de-
fensàvem), necessària i legí-
tima, per fer créixer, millorar
i alliberar Catalunya.

A Parets, Esquerra no te-
nia estructura orgànica ni
Grup Municipal des de feia
molts anys. La nova execu-
tiva es va dedicar a treballar
per donar-se a conèixer a
tot el poble obrint-se als di-
versos orígens que hi ha a la
nostra societat -l’exemple
més clar, jo mateix, que vaig
néixer a Cadis-. Vam estruc-
turar un equip per picar pe-
dra per un doble objectiu:
Parets i la independència.  

Al cap de pocs mesos
vam afrontar la campanya
electoral per les Eleccions
Europees a Parets que van
suposar una injecció de mo-
ral per a nosaltres, ja que
tant al nostre poble com a la
resta de Catalunya vam gua-
nyar.

Els esdeveniments cada cop se
succeïen més de pressa, el president
Mas continuava sense parlar oberta-
ment d’independència, però la pres-
sió del carrer el va obligar a apropar-
se a les tesis d’Esquerra Republicana.
O sigui, sense independència mai po-
dríem ser lliures ni econòmicament,
ni socialment, ni políticament.

El 9 de novembre de 2014 totes les
forces catalanistes, sobiranistes i in-
dependentistes juntament amb milers
de paretans vam formar un front
comú per posar en marxa la consulta.

En les eleccions municipals de
2015, la ciutadania ens va donar la
confiança i vam obtenir els millors re-

sultats d’Esquerra d’ençà de la 2a
República amb tres regidors: Jordi Se-
guer, Ramón Parés i Kènia Domènech,
que van constituir el grup municipal
d’Ara Parets ERC.

Tot anava molt de pressa i com a
resultat de la pressió ciutadana, el Go-
vern de la Generalitat va convocar el
setembre de 2015 les eleccions ple-

biscitàries on ERC i CiU van formar la
coalició Junts pel Sí. Aquest va ser el
moment decisiu on el centredreta ca-
talà es va decantar previngudament
cap a la independència.

Però el moment culminant de tots
aquests esdeveniments que anaven
passant va ser la celebració del Refe-

rèndum -ara sí- de l’1 d’Oc-
tubre. En el que, de forma
activa, vam participar tots i
totes. Per nosaltres, és el
moment més compromès i
emocionant de tots els vis-
cuts en aquests anys, amb
molta diferència. Els pare-
tans i paretanes vam defen-
sar els col·legis electorals,
vam participar en la consti-
tució de les meses, vam vet-
llar per la celebració pacífi-
ca de la votació durant tota
la jornada i vam protegir les
urnes al Vila Parietes quan
va ser necessari. Sense pa-
raules.

Cinc anys molt emocio-
nants i intensos, en els que
he d’agrair l’esforç i treball
de tots i totes: militants,
simpatitzants i gent desco-
neguda per millorar el nos-
tre poble i el nostre país.

Finalment estic conven-
çut que la nova executiva
de la Secció Local d’Esquer-
ra Republicana a Parets, li-
derada per Josep Maria Pi-

joan, sabrà millorar la feina feta. Es-
tem en un camí que pot ser incert i que
estem construint. Però penso since-
rament, que més d’hora que tard ar-
ribarem al destí. És a dir, deixarem de
ser independentistes perquè ja tin-
drem la independència i serem Re-
pública.

Gràcies a totes i tots per tot.

Els semàfors

Hospital de Granollers
L’Hospital de Granollers ha signat un

conveni amb l’associació sense ànim de
lucre ActuaVallès per fer proves ràpides

i anònimes de VIH al centre sanitari
amb la intenció de fomentar la detecció

precoç d’aquesta malaltia.
pàgina 8

Meritxell Budó
Meritxell Budó, l’actual alcaldessa de la
Garriga, serà la nova consellera de Pre-
sidència del Govern de la Generalitat en
substitució d’Elsa Artadi, que s’incorpo-
ra a la candidatura de Junts per Cata-

lunya a l’Ajuntament de Barcelona. 
pàgina 24

Audiència de Barcelona
L’Audiència de Barcelona ha condemnat 
a cinc anys de presó dos dels acusats de
propiciar una pallissa a Sergio Mármol,

exveí de la Llagosta, el qual va patir 
greus seqüeles físiques. La seva família

creu que la sentència és injusta.
pàgina 18
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Parets: parlen els candidats 
de les eleccions municipals1

2
Presenten un recurs judicial per aturar 
l’enderroc del Tabaran de Mollet

El monitor molletà que feia fotos 
a nenes no anirà a presó

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

El Vallès Oriental es bolca 
amb el Carnestoltes
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Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Alguns no van venir
per Teresa Calveras

Les esquerres tradicionals no
donen suport a l'independen-
tisme per motius electoralis-
tes, no ideològics.

La ideologia no guia les tries
electorals dels votants. Hem vist
que en eleccions successives, els
votants d'un mateix districte Bar-
celoní passaven de votar En Comú
Podem a votar Ciutadans, dues
formacions que es troben a ex-
trems oposats de les opcions po-
lítiques del país. Hi ha qui vota te-
nint en compte millores socials
que consideren necessàries però
altres només es refien d'uns eslò-
gans fets amb més o menys grà-
cia o fins i tot es guien per l'apa-
rent simpatia o l'aspecte físic dels
candidats. Ben frívol tot plegat.

Vivim en un país amb molt
poca cultura política i no s'ha fet
absolutament res per solucionar
aquest dèficit. No s'ha portat a ter-
me cap debat generalitzat sobre els
principals problemes que té Es-
panya, s'han amagat els conflictes
sota un fals triomfalisme que no
té cap base real i s'ha actuat de ma-
nera irresponsable atiant l'odi
contra l'independentisme. Tot
això s’ha fet amb mentides, ma-
nipulant la premsa i amagant la

realitat de Catalunya a tot el ter-
ritori espanyol.

En aquests moments els par-
tits d'esquerres no s'atreveixen a
defensar el dret a decidir per por,
perquè pensen que fent-ho per-
drien vots -i és ben possible que
fos així-. Però no s'adonen que el
què esta passant ara és que la
seva actitud els condemna a la
més absoluta irrellevància; no hi
són quan haurien de mostrar
una postura clara i conseqüent
davant el principal problema
que té Espanya i deixen que
l'alternativa a l'independentisme
sigui l'extrema dreta.

A la manifestació de Madrid
es van veure dues coses. Una
que els únics que es mostraven
contraris a l'autodeterminació
cantaven el "Cara al sol". No hi
ha res més, ni alternatives rao-
nades i serioses, ni discussió, ni
debat. Confrontació estèril per
una banda i absentisme vergo-
nyant per una altra.

També va quedar clar que, en-
cara que incipient, està apareixent
una nova esquerra a Espanya.
Una nova esquerra que haurà de
portar a terme els canvis que no
es van fer amb la transició.

Les millors
perles

Un home gairebé arrenca el nas a un altre d’una mossegada
durant una baralla a bord d'un avió. Va passar durant un vol
de Ryanair des de Glasgow (Escòcia) fins a Tenerife. Els involu-

crats, presumptament beguts, van mantenir una llarga discussió
des de l'enlairament de l'aeroplà fins a la trifulga final.

Adrián Beovides, l’únic nen del poble asturià Yernes y Ta-
meza, es fa famós després de declarar a LaSexta Colum-
na: “Estic molt a gust sol, sense que ningú em toqui els

pebrots”. Les paraules han sacsejat les xarxes socials i el noi s’ha
convertit en tota una icona de la vida solitària a l’Espanya rural.

Neixen ovelles a partir de semen congelat des de fa 50 anys.
Els animals estan en bona forma i no presenten cap anoma-
lia. Són descendents de Sir Freddie, un carner nascut el 1959

del qual es va extreure l’esperma. Aquesta operació suposa tota una
gesta en el camp de la inseminació artificial en animals.

La Guàrdia Urbana de Tarragona arresta un home que es
feia passar per policia i exigia consumicions gratis a un
pub de la Rambla Vella de la ciutat. El detingut duia cinc

bosses amb marihuana i dues amb cocaïna, a més de la falsa
identificació de la Policia Nacional.

Un gos pastor confon un tren amb un animal que havia de
pasturar i causa el caos al Regne Unit. El cànid es va situar da-
vant d’un tren a Exeter i no es va moure fins que el conductor

va baixar. Finalment, l'animal va fugir. La xarxa ferroviària britànica
va patir retards de dues hores a causa de l'incident.

A les xarxes

@gerardotc: Miles de niñatos manifes-
tándose porque el planeta se va a la
mierda. A ver si maduran de una vez y se
olvidan de lo importante.

@gallifantes: Hola @guardiacivil. Me
llamo Cris. Tengo 49 años. 1,61m, 54 kg. Yo
os grité el 20S. Siento mucho haberos
asustado. Tormenta.

#YoSoyLaTormenta

@norcoreano: Dice el Supremo que pro-
híbe el Toro de la Vega porque los animales
sufren en la fiesta. Pues mira que a mí me pa-
recían bastante felices pegando palos al toro.

#CrueltatAnimal #CanviClimàtic

per Alex Suárez

He intentat viure, tant com m'ha
estat possible, al marge de la po-
lítica. I precisament ara, que la
política s'escriu amb tinta des-
tructiva i rancorosa, em toca in-
tervenir. És el cas del problema
del desplaçament fins al CAP de
Martorelles per als que no tenim
vehicle propi. Problema que pre-
sentat, potser massa informal-
ment, a algun equip de govern,
m'havien aconsellat que em pre-
parés per a un desplaçament en-
cara pitjor. I mentre el pitjor no
arriba, l'actual equip de govern
ha solucionat el vell problema de
la nostra minoria i ara podem
desplaçar-nos al CAP sense ca-
minades o solucions de més
preu. Així doncs, mai que hi ha-
gués convocatòria municipal, no
em caldria ser aconsellat. Desitjo
no haver ofès ningú.

Feina ben feta
per Jordi Breu i Noguera
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Granollers

SANITAT4L’Hospital de Gra-
nollers va tractar 42 casos de
VIH durant el 2018. Una xifra
que, segons la doctora Elisabet
Deig, coordinadora de la Unitat
VIH de l’Hospital, es manté es-
table des de fa anys. Ara, des del
centre volen fomentar la detec-
ció precoç d’aquesta malaltia
amb un conveni de col·laboració
amb ActuaVallès que permetrà
fer proves gratuïtes i anònimes
de VIH a l’Hospital amb perio-
dicitat setmanal.

“Donem molta importància a
diagnosticar la malaltia el més
aviat possible perquè quan s’a-
rriba tard, tot és més complicat
perquè ja tenen les defenses
molt baixes i, en moltes ocasions,
presenten altres malalties”. D’a-
questa manera explica Deig el
motiu que els va portar a signar
el conveni amb ActuaVallès, una
associació sense ànim de lucre
que farà proves del VIH tots els
dimarts a l’Hospital des de les

tres fins a les set de la tarda. En
el cas que el resultat fos positiu,
el pacient es posaria directa-
ment en contacte amb el centre
per començar el tractament. 

Pel que fa als símptomes,
Deig concreta que és difícil de-
tectar la malaltia, perquè no
presenta unes molèsties especí-

fiques. “Hi ha persones que quan
s’infecten sembla que tinguin
un quadre de grip normal i po-
den passar anys fins que no s’a-
donen que tenen VIH”, afirma.
Respecte a la via de transmissió,
la doctora especifica que la ma-
joria dels casos s’infecten a tra-
vés del canal sexual.

Imatge de l’Hospital General de Granollers. Foto: Hospital de Granollers

L’Hospital va atendre 
42 pacients amb VIH el 2018

» El centre vol potenciar la detecció precoç d’aquesta malaltia
» La majoria dels casos es van infectar a través de la via sexual

Mayoral reivindica els
“ponts” contra les “trinxeres”

POLÍTICA4El Teatre Auditori va
acollir dissabte l’acte de pre-
sentació oficial de l’actual alcal-
de, Josep Mayoral, com a cap de
llista del PSC de cara a les elec-
cions municipals. A més, durant
la trobada, es va anunciar que
Alba Barnusell, primera tinent
d’alcalde, serà la número 2 de la
candidatura del partit.

Mayoral va aprofitar l’acte
per compartir amb les 250 per-
sones que van assistir a la reunió
les seves ganes per tornar a pre-

sentar-se a l’alcaldia de la ciutat.
“Calen ajuntaments forts i se-
rens, capaços de posar ponts
en un moment en què algunes
persones posen parets trinxeres”.

Tot i això, l’alcalde va con-
fessar que havia “meditat molt”
la decisió de ser novament el cap
de llista dels socialistes però
que finalment, “l’estima dels
veïns i veïnes” el va convèncer
per fer aquest pas amb la inten-
ció de portar a terme projectes
“transformadors” per a la ciutat.

SUCCESSOS4Un home amb un
ganivet i diferents taques de
sang a la samarreta va sembrar
el pànic dilluns a la ciutat. Es
tractava d’un veí de 38 anys que
s’estava autolesionant amb un
ganivet a la zona de la llera del
riu Congost. Per tal de reduir-lo,
els Mossos d’Esquadra van ha-
ver d’utilitzar per primer cop a
Granollers la pistola Taser, que
transmet una descàrrega elèc-
trica que permet immobilitzar la
persona que la rep.

Els fets van tenir lloc a l’una
del migdia de dilluns, quan un
veí va alertar la policia que havia
vist un home amb un ganivet a
prop del pont del Camp. Els
agents es van desplaçar fins a
aquesta zona i van trobar la per-
sona en qüestió, la qual s’estava
autolesionant. 

Després d’intentar que deixés
l’arma sense obtenir cap mena
de resultat, la Policia Local va
trucar als Mossos. Quan van
arribar, van reduir l’home amb

una descàrrega elèctrica que va
permetre als agents apropar-se
al veí amb seguretat.

D’aquesta manera, l’home
va ser atès pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, que va deci-
dir traslladar-lo fins a l’Hospital
de Granollers per tractar les di-
ferents ferides que presentava.

El cas va provocar molta ex-
pectació entre el veïnat, que va
presenciar el succés des de la pla-
ça de la Constitució i el passeig
de la Conca del Besòs.

Un moment durant l’acte de dissabte. Foto: Twitter (@pscgranollers)

Redueixen un veí amb la Taser

Política | Cs i PP demanen la retirada de llaços grocs
Ciutadans va anunciar dimecres que presentarà una petició a la Junta Electoral
de la Zona de Granollers perquè es retirin els llaços grocs de l’Ajuntament. El PP

també es va sumar a la causa i va fer la mateixa demanda a la Junta Electoral.
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S’obren les inscripcions 
del concurs [És] Música

MÚSICA4El Gra ja ha obert les
inscripcions del concurs musical
[És] Música, destinat a grups de
música novells o semiprofes-
sionals de Granollers i la co-
marca. El certamen pretén iden-
tificar i donar suport a les ini-
ciatives musicals creant un espai
de referència a la ciutat per als
grups musicals joves. Les per-
sones interessades a participar
en aquest concurs poden apun-
tar-s’hi fins al dijous 25 d’abril.

El certamen es divideix en
dues categories. La primera va
dirigida a aquells grups de mú-
sica integrats totalment o ma-
joritàriament per joves d’entre
18 i 30 anys. La segona es re-
serva a grups musicals formats
per alumnes de centres d’edu-
cació secundària obligatòria
d’entre 12 i 18 anys.

El grup guanyador de la pri-
mera categoria tindrà l’oportu-
nitat de tocar al Festival Musik
N Viu i rebrà una dotació eco-
nòmica per valor de 1.000 euros.
Respecte a l’altra categoria, els
participants podran optar a ac-
tuar dins de la programació mu-
sical del Servei de Joventut i d’al-
tres equipaments o serveis mu-
nicipals. A més, podran gravar
un assaig en directe i rebre un
xec-regal en material musical va-
lorat en 100 euros.

VEREDICTE FINAL
Pel que fa al veredicte final del
concurs, se celebrarà dissabte 18
de maig a dos quarts de sis de la
tarda a tres places de Granollers
de manera simultània: Can Tru-
llàs, plaça de l’Església i plaça de
Josep Maria Folch i Torres. 

CULTURA4El Teatre Auditori
s’encarregarà d’amenitzar el cap
de setmana amb propostes cul-
turals pensades per a totes les
edats. En concret, el públic po-
drà gaudir d’un espectacle de circ
i un concert de música clàssica.

El programa començarà
aquesta nit amb la representació
de l’obra Random a partir de les
nou de la nit. Joel Martí i Pablo
Molina, dos artistes europeus
emergents, buscaran la frescor
escènica a través de situacions
d’alt risc que sorprendran els es-
pectadors. 

Aquest és el seu primer mun-
tatge i volen entrar al món cul-
tural per la porta gran, ja que
Random oferirà escenes d’acro-
bàcies que posaran al límit els in-
tèrprets i els assistents. La his-
tòria que hi ha darrere de la fun-
ció parla sobre la vida dels pro-
tagonistes i la seva passió pel te-
atre. Els inicis d’aquest especta-
cle van ser durs, ja que solien as-
sistir ambulàncies a l’entrada
del teatre per preservar la inte-
gritat dels artistes i, en algunes
ocasions, van viure moments
curiosos com a conseqüència de
les seves acrobàcies com el fet de
trencar un teló.

Segons expressen ells matei-
xos, els agrada viure l’absurd i es-

trambòtic de la forma més na-
tural possible. 

MÚSICA CLÀSSICA
El punt final del cap de setma-
na tindrà com a banda sonora
les cançons de l’Orquestra de
Cambra de Granollers, que to-
carà els Concerts de Branden-
burg. Aquest recital, que es po-
drà gaudir diumenge a les set de
la tarda, se centrarà en la mú-
sica de  Bach sota el títol Viat-
ge en el temps. 

L’autor va compondre els
Concerts de Brandenburg l’any

1721, mentre treballava a la
cort d’Alemanya, on disposava
d’una orquestra amb 18 músics
que van permetre a Bach expe-
rimentar amb la nova manera
de fer música que arribava des
d’Itàlia. El mateix diumenge
però a dos quarts de sis de la tar-
da, l’Orquestra de Cambra de
Granollers oferirà el concert fa-
miliar Violins, pianos antics i pe-
rruques,un espectacle adreçat a
les famílies amb nens i nenes de
més de quatre anys amb l’ob-
jectiu d’introduir els infants en
el món de la música.

Una de les escenes de l’espectacle ‘Random’. Foto: TAG

El circ i la música marquen 
el ritme del cap de setmana
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URBANISME4El conseller de
Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, i l’alcalde  Josep
Monràs es van reunir la setma-
na passada per tractar temes
importants per a la ciutat, com
la situació de l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs. 

En aquest sentit, es va posar
sobre la taula que ja s’ha co-
mençat la fase de redacció i tra-
mitació del Pla Especial de Ga-
llecs. Segons fonts municipals, el
document “podria quedar apro-
vat pels vols de l’estiu i deixar en-
llestit el projecte d’abastament
d’aigua en els pròxims mesos”.

Aquest fet representa un
avenç important en una de les
reivindicacions històriques dels
habitants de Gallecs, que de-
manen des de fa anys l’aprova-
ció del Pla Especial per comptar
amb una normativa en aquesta
zona que permeti el seu desen-
volupament. A més, el fet de cre-
ar una xarxa d’abastiment d’ai-

gua resulta imprescindible, ja
que actualment el veïnat no dis-
posa d’aigua potable. 

Cal recordar que l’aprovació
del Pla Especial de Gallecs va ser
un dels temes que es van tractar
en seu parlamentària la setma-
na passada, a partir d’una reso-
lució de Catalunya en Comú Po-

dem que partia d’una proposta
de Canviem Mollet. El punt, que
es va aprovar per unanimitat, de-
manava a la Generalitat l’apro-
vació “immediata” d’aquest do-
cument. Durant l’acte també es
va acordar que Can Riera de
Parets no s’integri a l’Espai d’In-
terès Natural de Gallecs.

Imatge d’arxiu de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. Foto: Línia Vallès

El Pla Especial de Gallecs
podria aprovar-se a l’estiu

» Ho van confirmar el conseller de Territori i l’alcalde Monràs
» El projecte d’abastament d’aigua potable també està en marxa

Avança el projecte 
de la rotonda del Decathlon

TRÀNSIT4El projecte de mobi-
litat per descongestionar la ro-
tonda del Decathlon avança a
bon ritme. Durant aquest 2019
es treballarà en el traçat i s’es-
pera que a finals d’any ja es pu-
gui licitar l’obra.

Així ho va assegurar el con-
seller de Territori, Damià Calvet,
durant la reunió que va mante-
nir la setmana passada amb l’al-
calde, Josep Monràs. Aquest úl-
tim va qualificar positivament la
proposta. “Ens aporta una via de

solució molt més a prop que
ara fa uns mesos i ens permet co-
mençar a posar fil a l’agulla per
solucionar un dels grans pro-
blemes de mobilitat que tenim a
la ciutat”.

D’altra banda, durant la tro-
bada es va acordar la construc-
ció d’un centenar d’habitatges de
lloguer social a la ciutat. 

Els pisos s’ubicaran a Can
Borrell i es preveu que les obres
comencin en un termini aproxi-
mat de dos anys.

SUCCESSOS4El CAP de Plana
Lledó va viure dimecres passat
un succés que va commocionar
tota la ciutat. Un pacient menor
d’edat va recriminar a un met-
ge que s’agafés una estona de
descans quan la zona d’espera
estava plena. La discussió va
acabar en una baralla, on les
dues parts van denunciar con-
tusions lleus.

El succés es va iniciar quan el
professional sanitari va sortir
de la seva consulta per fer un

descans i el pacient, menor d’e-
dat, li va recriminar que marxés
quan la zona d’espera estava
plena. El metge va anar a fora de
l’ambulatori i el menor el va se-
guir fins a la porta i allà van co-
mençar a discutir. La conversa va
anar pujant de to fins que va de-
rivar en agressions físiques per
ambdues parts. 

Tant el menor com el pro-
fessional sanitari van presentar
denúncies creuades als Mossos
per suposades agressions.

Els membres de la Plata-
forma en defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès van
condemnar els fets i van fer la
següent reflexió: “Les retallades
a la sanitat pública i la gestió
d’aquesta no ajuden a fer que la
relació metge/pacient sigui flui-
da. El personal sanitari està
sotmès a una pressió ambien-
tal extrema i els pacients, en
molts casos, han de patir un
servei deficitari per part dels
professionals”.

La zona de la rotonda del Decathlon. Foto: Google Maps

Baralla al CAP de Plana Lledó

Reformes | El camp dels Germans Gonzalvo, d’estrena
A partir de dimecres, els equips de la UE Mollet FC van poder utilitzar la nova
gespa que s’ha instal·lat al camp 1 dels Germans Gonzalvo. A més, s’ha renovat 

la gespa dels dos camps d’entrenament i el lateral de la pista d’atletisme.



13 | 

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



22 de març del 2019

| 14

líniavallès.cat Mollet

L’EMFO va trobar feina a 
un miler de persones el 2018

OCUPACIÓ4Durant el 2018,
més d’un miler de persones van
trobar feina gràcies als serveis
d’ocupació municipals. Són da-
des que va facilitar l’Ajunta-
ment dimarts durant la presen-
tació de la memòria anual de
l’EMFO (Empresa Municipal
per la Formació i l’Ocupació).

L’alcalde i president d’EM-
FO, Josep Monràs, i el regidor
d’Ocupació i vicepresident d’EM-
FO, Raúl Broto, van ser els en-
carregats de donar a conèixer les
xifres que es van registrar durant
l’any passat els serveis munici-
pals d’ocupació.

En l’àmbit de l’atenció a la
ciutadania, es van atendre unes
6.300 persones, una xifra que re-
presenta una davallada del 10%
en comparació al 2017. En
aquest sentit, des de l’Ajunta-

ment van apuntar que s’ha de te-
nir en compte la millora de la si-
tuació del mercat de treball i la
reducció de les persones en si-
tuació d’atur.

D’altra banda, es va concre-
tar que unes 1.300 persones ha-
vien trobat feina amb el suport
de l’EMFO durant l’any passat.
Pel que fa al perfil del ciutadà
que està treballant gràcies als
serveis d’ocupació municipals, es
va especificar que es tractava
d’un home d’entre 35 i 54 anys
de Mollet amb estudis obligato-
ris finalitzats.

Respecte a la formació, el
servei Mollet Forma va impartir
20 cursos adreçats a unes 300
persones. En total, durant el
2018 es van oferir més de 7.000
hores de formació, un 25% més
que l’any anterior.

EDUCACIÓ4Els 27 regidors i
regidores del Consell Municipal
d’Infants, en representació dels
nens i nenes de cinquè i sisè de
Primària de totes les escoles de
la ciutat, van donar a conèixer
diumenge les seves conclusions
sobre el foment de l’alimentació
saludable entre la ciutadania.
Algunes de les propostes van
ser organitzar una fira sobre
aquesta temàtica o incloure ali-
ments saludables a les màquines
expenedores dels espais públics
de la ciutat.

Els nens i nenes del Consell
d’Infants han treballat des del
passat mes de desembre tots els
aspectes relacionats amb l’ali-
mentació saludable. En aquest
sentit, han visitat diferents es-
pais de Mollet que fomenten
aquest tipus de pràctica i tam-
bé han fet una enquesta sobre
els mites de l’alimentació salu-
dable entre el veïnat. 

D’aquesta manera, els in-
fants han pogut establir les ba-
ses de coneixements necessaris
per determinar quines idees es
podrien posar en marxa al mu-
nicipi per tal de fomentar el
menjar saludable. 

Les conclusions d’aquesta
reflexió es van donar a conèixer
diumenge durant el Ple d’In-

fants. En aquesta trobada, es
van proposar un seguit de me-
sures com incloure a les màqui-
nes expenedores dels espais pú-
blics productes sans, dur a terme
xerrades i activitats sobre aques-
ta temàtica a les escoles i als cen-
tres cívics o organitzar una fira
de l’alimentació saludable.

COMPROMÍS DE L’ALCALDE
Després d’escoltar totes les pro-
postes, l’alcalde, Josep Monràs,
va agrair als infants la seva tas-
ca i es va comprometre a dur a la
pràctica les seves idees per acon-

seguir millorar aquest àmbit en-
tre la ciutadania.

D’altra banda, el Consell
d’Infants va manifestar la seva
satisfacció sobre els coneixe-
ments que han adquirit durant
els últims mesos sobre la im-
portància que té la política a la
societat a través de diferents
visites a l’Ajuntament i trobades
amb l’alcalde i els regidors. En
aquest àmbit, van remarcar que
els havia semblat interessant
aprendre sobre com ens afecta
la democràcia o el funciona-
ment d’un procés electoral.

El Ple d’Infants es va celebrar diumenge. Foto: Ajuntament

El Consell d’Infants vol una 
fira d’alimentació saludable
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Els centres educatius
celebren el Dia de l’Aigua

EDUCACIÓ4L’Escola Pau Vila
programarà aquesta tarda una
activitat que s’emmarcarà dins
de la commemoració del Dia
Mundial de l’Aigua. El taller,
que començarà a dos quarts de
cinc de la tarda, tractarà sobre
l’estalvi d’aigua amb la col·labo-
ració de l’empresa Cassa.

Tot i que la celebració del Dia
Mundial de l’Aigua és avui, Pa-
rets continuarà posant especial
atenció a aquesta temàtica du-
rant el mes que ve. En concret,
els alumnes d’educació secun-
dària del poble, faran activitats

sobre els ecosistemes aquàtics
amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

L’Assemblea General de les
Nacions Unides va designar el 22
de març de 1993 com el primer
Dia Mundial de l’Aigua. Des
d’aleshores, se celebra anual-
ment com un mitjà per centrar
l’atenció en la defensa de la ges-
tió sostenible d’aquest recurs.
Aquest l’any la campanya abor-
da la problemàtica de la crisi de
l’aigua, plantejant els motius
pels quals encara hi ha gent
sense accés a aquest recurs.

URBANISME4El Parc del Sot
d’en Barriques es va obrir diu-
menge amb una forta expectació
per part del veïnat. Un dels mo-
ments més destacats de la jor-
nada d’obertura d’aquest espai
va ser l’encesa de llums de colors
de les fonts d’aigua.

Desenes de veïns i veïnes
van aplegar-se diumenge a les
dotze del migdia al nou Parc del
Sot d’en Barriques, on els més
petits van poder estrenar els
jocs infantils adaptats a persones
amb dificultats físiques i zones
de lleure adaptades a diferents
edats. A més, aquest nou espai,
ofereix als ciutadans una zona de
pícnic amb un bar, una graderia
i un lloc destinat a una aula
oberta polivalent.

Però el moment més esperat
de la jornada va arribar a dos
quarts de vuit de la tarda, quan
es van posar en marxa les llums
de colors del parc. Tot i que
l’acte va comptar amb la parti-
cipació del veïnat, no es va fer
cap mena d’inauguració institu-
cional. Cal recordar que des de

l’Ajuntament fa unes setmanes
es va anunciar que hi hauria

parlaments i activitats per part
de les entitats locals però la pro-
posta es va cancel·lar després
que els partits de l’oposició aler-
tessin al consistori que aquest
acte estava prohibit per la Llei
Orgànica del Règim Electoral, ja
que aquesta normativa especifi-
ca que es podria confondre amb
propaganda electoral. 

El veïnat va estrenar el nou parc diumenge. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

El Parc del Sot d’en Barriques
s’omple de llums i colors

Teatre | El mite d’Ulisses des d’una mirada femenina
El Teatre Can Rajoler acollirà aquest diumenge l’espectacle de titelles Ulissa,
una representació teatral per a nens i nenes de més de tres anys que presen-
ta una versió del mite d’Ulisses des d’una mirada transgressora i femenina.

Tal com va demanar
l’oposició, l’Ajuntament
va cancel·lar els 
actes institucionals
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Comencen les jornades de
portes obertes a les escoles

MARTORELLES4L’arribada de
la primavera significa, entre al-
tres coses, que els pares i les ma-
res ja han de començar a escolar
en el pròxim curs escolar. Per
això, durant aquesta setmana co-
mencen a intensificar-se les jor-
nades de portes obertes a les es-
coles del poble. En tots els casos,
es tracta d’una visita a les ins-
tal·lacions amb xerrada inclosa,
però en alguns d’ells també es
fan alguns tallers.

Així, ahir ja es va celebrar
una d’aquestes jornades a l’Es-

cola Les Pruneres, mentre que
demà, a partir de dos quarts
d’11 del matí, se’n farà una altra
a l’Escola Simeó Rabasa. La pri-
mera de les jornades de portes
obertes, es va fer tres setmanes
enrere a l’Institut Alba del Vallès.
Més endavant, a principis de
maig, també es farà una d’a-
questes sessions a l’Escola Bres-
sol Municipal Els Cirerers.

Aquestes jornades, però, no
només s’estan fent a Martorelles,
sinó que també se celebren a al-
tres municipis de la comarca.

MÚSICA4El saxofonista del
grup Los Rebeldes, Big Dani
Pérez, serà el reclam de l’actua-
ció d’aquesta nit del PopFost. El
músic pujarà a l’escenari de
l’Auditori de l’Ateneu per oferir
una actuació a partir de dos
quarts d’11. Les entrades per al
recital es poden adquirir per un
preu de vuit euros.

Pérez, nascut a Barcelona, és
un dels artistes més reconeguts
en l’escena estatal en estils com
el jump blues, el rock’n’roll, el
rhythm&blues y el boogie woo-
gie, entre altres. Va començar la
seva formació amb estudis de
clàssica, però la seva descober-
ta dels saxofonistes de la dèca-

da de 1940 va portar-lo a atrevir-
se amb aquest instrument.

En la seva carrera, Pérez ha
col·laborat amb figures com Carl
Perkins, Dale Hawkins, Billy
Lee Reely i també amb grups
com Seguridad Social o Loquillo.

UN CICLE DE PRESTIGI
De fet, la de Pérez és la segona
actuació d’aquest cicle que va
arrencar divendres passat amb
l’actuació de Rubén Pozo i Lichi,

antics integrants dels grups Pe-
reza i la Cabra Mecánica, res-
pectivament.

Les pròximes cites seran un
concert de folk-rock amb Biki-
mel (acompanyats pel pianista
Xavi Lloses), mentre que la tra-
ca final del PopFost serà un
concert amb Jaime Urrutia, el lí-
der de Gabinete Caligari, el prò-
xim dia 5 d’abril.

El saxofonista de Los Rebeldes, en una actuació. Foto: Pocallum

El saxo de Big Dani Pérez,
segona proposta del PopFost

Sant Fost | Arrenca la campanya de prevenció de focs
Divendres passat va posar-se en marxa la campanya de prevenció d’incendis al
poble. Així, fins al pròxim 15 d’octubre, està prohibit encendre un foc ni a les
zones forestals ni a cap punt que estigui a menys de 500 metres d’una d’elles.

El festival va arrencar
divendres passat amb
l’actuació de Rubén
Pozo, ex de Pereza



| 18

22 de març del 2019líniavallès.cat

La Llagosta

Santa Perpètua

CULTURA4La programació de
les festes de Sant Josep finalit-
zarà aquest diumenge amb la
trobada gegantera a l’avinguda
de l’Onze de Setembre. 

L’acte, que estarà organitzat
per la Colla Gegantera de la Lla-
gosta, comptarà amb la partici-
pació de deu colles que arribaran
des de diferents punts de Cata-
lunya i d’altres indrets. La jor-
nada començarà a l’avinguda
de l’Onze de Setembre però aca-

barà a la plaça d’Antoni Baqué,
on se celebrarà el final de festa.

D’aquesta manera clouran
les festes de Sant Josep d’en-
guany, que han deixat grans
moments de cultura popular
com el correfoc infantil que es va
celebrar dissabte al passeig de
l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre. Una altra de les activitats
més destacades va ser la ins-
tal·lació d’un parc infantil di-
marts a la plaça Antoni Baqué.

JUSTÍCIA4L’Audiència de Bar-
celona ha condemnat a cinc
anys de presó dos veïns de Gra-
nollers per agredir Sergio Már-
mol, exveí de la Llagosta, a les
portes d’una discoteca de Mal-
grat de Mar. Com a conseqüèn-
cia de les lesions que va rebre du-
rant la pallissa, Mármol pateix
actualment greus seqüeles físi-
ques i va en cadira de rodes.

La sentència també deter-
mina que els dos agressors hau-
ran de pagar una indemnització
de més d’un milió d’euros a la
víctima per cometre un delicte
d’homicidi en grau de tempta-
tiva. En el cas del tercer acusat,
ha estat condemnat per un de-
licte de lesions i haurà de pagar
una multa de sis euros diaris
durant tres mesos.

Segons fonts municipals, la
família de Mármol s’ha mos-
trat indignada amb la sentència
i considera que les penes són
massa lleus tenint en compte el

mal que van causar. Pel que fa a
la indemnització, la mare de la
víctima, Eva Hernando, ha as-
segurat que no confia rebre cap
compensació econòmica per-
què els dos acusats s’han decla-
rat insolvents. 

Per aquest motiu, Hernando
ha comentat que sol·licitarà la in-
demnització per a víctimes de
delictes violents, un ajut que ja
se’ls va denegar anteriorment. 

Els fets es remunten a la nit
del 22 de novembre del 2015,
quan es va produir una baralla
entre dos grups de joves a la sor-
tida de la discoteca Tropicana de
Malgrat de Mar. 

Mármol va rebre un cop de
puny per part d’un dels acusats
i va quedar inconscient a terra.
Tot i això, els altres dos acusats
van continuar donant-li punta-
des de peu al cap.

Una de les protestes al poble en suport a Sergio Mármol. Foto: Ajuntament

5 anys de presó per a dos dels
agressors de Sergio Mármol

Els Gegants posaran el punt
final a les festes de Sant Josep

Transport | S’instal·len les noves marquesines de bus
L’Ajuntament ja ha instal·lat les marquesines en les dues parades d’autobús que

hi ha al final de l’avinguda de l’Onze de Setembre, a prop del límit amb Santa
Perpètua. La inversió d’aquesta actuació ha estat de més de 13.000 euros. 

EQUIPAMENTS4Santa Perpè-
tua tindrà noves pistes de pàdel
aquest any. Les obres es van
iniciar fa unes setmanes i tenen
un termini màxim d’execució
de sis mesos. Les instal·lacions
estaran situades al passeig de la
Florida, al costat del Centre Mu-
nicipal de Futbol Paco Navarro.

El projecte compta amb deu
pistes per practicar l’esport i
també inclou vestuaris i oficines
que acompanyaran l’equipa-
ment municipal. 

MÉS REFORMES
La creació de les noves pistes de
pàdel no vindrà sola, ja que
l’empresa adjudicatària, Cata-
lunya Pàdel Club Santa Perpètua
S.L., iniciarà noves reformes a les
instal·lacions esportives de la
vila. Així doncs, condicionarà o
substituirà el bar-restaurant del
Centre de Futbol Municipal.

La idea que ha transmès
l’empresa encarregada de la
construcció, és que la rehabili-
tació de les instal·lacions sigui,

com a mínim, del mateix nivell
que seran les pistes construïdes.

D’altra banda, l’antic apar-
cament del Centre de Futbol, que
és la zona on s’estan construint
les pistes de pàdel, també s’ha re-
format. Des de fa unes setmanes
l’accés a l’espai se situa al lateral

que toca a les vies de la línia del
ferrocarril. Allà s’ha urbanitzat el
nou estacionament de més de
3.500 metres quadrats.

El contracte preveu un cànon
inicial de 31.000 euros, i aques-
ta mateixa quantitat es pagarà
anualment. 

Les noves pistes s’ubicaran al passeig de la Florida. Foto: Google Maps

En marxa les obres per fer
realitat les noves pistes de pàdel 

Comerç | Torna la campanya ‘Ens volem casar amb tu’
Aquest 20 de març ha començat la segona edició de la campanya ‘Ens volem casar
amb tu’, destinada a qui estigui planejant el seu casament. L’objectiu és que trobin
tot el que necessiten als comerços de la ciutat. La iniciativa durarà fins al 21 d’abril.

POLÍTICA4El passat 16 de
març un centenar de persones
es van manifestar al poble con-
tra l’empresonament del pre-
sident d’Òmnium Cultural, Jor-
di Cuixart.

Coincidint amb els  17 me-
sos de presó del perpetuenc,
veïns del municipi van fer una
marxa des del parc dels Països
Catalans fins a la plaça de la
Vila. En la protesta, es van lle-
gir frases que Cuixart va dir du-
rant el judici del Procés. L’acte
va finalitzar amb la lectura d’u-

na carta d’onze amics de Jordi
Cuixart que es van desplaçar a
Madrid el dia que el president
d'Òmnium va declarar davant
el Tribunal Suprem.

Nascut a Santa Perpètua de
Mogoda, Jordi Cuixart va ser
empresonat preventivament el
16 d’octubre de 2017. A la pre-
só ha mantingut una posició de
protesta i crítica, des de la qual
considera que ha de “denunciar
la vulneració de drets fona-
mentals que hi ha a Catalunya
i a l’estat espanyol”.

Concentració pels 17 mesos 
de presó de Jordi Cuixart
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Per començar, li volia de-
manar que s’avaluï. De l’1
al 10, quina nota posa al

mandat que ara acaba?
A la ciutadania li poso un 10, però
al nostre mandat serà la gent la que
digui si hem aprovat aquesta ava-
luació de quatre anys o no.  El meu
equip i jo creiem que traurem
bona nota.

Fa quatre anys, al Ple d’investi-
dura, va dir que les seves priori-
tats eren la creació d’ocupació i
la millora econòmica de la Lla-
gosta. En aquest àmbit en con-
cret, creu que deixa un poble mi-
llor de com se’l va trobar?
Molt millor. Estem pagant factures
a menys de 30 dies i estem dins
dels termes d’equilibri pressupos-
tari, un fet que dona peu a poder
demanar una sèrie de subven-
cions que abans no ens podien do-
nar. Les obligacions pendents de
pagament també són molt me-
nors. Ja no tenim gent perseguint-
nos per cobrar factures, un fet que
em vaig trobar quan em vaig as-
seure aquí com a alcalde. 

A l’inici del mandat va dir que
l’anterior govern d’ICV-EiUA va
deixar factures pendents per
valor de quatre milions d’euros.
Han aconseguit posar al dia els
comptes, doncs?
Sí, els hem posat al dia. Quan vam
arribar, em va preocupar la si-
tuació econòmica que vaig trobar
perquè jo havia presentat un
programa electoral on volia fer
moltes coses per al poble però hi
havia moltes obligacions pen-
dents de pagament. Actualment,
hem aconseguit reconduir aques-
ta situació fent pressupostos re-
alistes sense inventar-nos parti-
des a finals d’any per intentar
quadrar els números.

I en termes d’ocupació, quin ba-
lanç fa?
Si mirem l’atur, hem aconseguit
una disminució d’entre 400 i 500
persones. Des del dia que vaig
entrar a l’alcaldia tinc enganxada
a l’ordinador la dada de les perso-
nes que hi ha a l’atur en aquest mu-
nicipi. Ara mateix n’hi tenim 844 i
seguim treballant i lluitant a fons
per reduir la xifra.

Ha governat amb un tripartit
(PSC, PP i PDeCAT). De portes en-
dins, com ha sigut la relació de
govern, tenint en compte les di-
ferències ideològiques evidents
entre els tres grups?
Primer vam separar molt el que era
la política d’àmbit estatal de la
municipal. Quan parlem de muni-
cipi, sempre dic que governen
persones, i com a persones hem es-
tat molt a gust a les reunions que
fem cada dijous de Junta de Go-

vern.  La relació ha sigut molt cor-
dial i això, de vegades, funciona
molt més que la ideologia.

Tot i això, hi ha hagut tensions en
les qüestions relacionades amb
el procés independentista.
És evident, però quan parlem de
política municipal no hi ha cap
mena de fissura. 

Segurament el moment més
complicat que li ha tocat viure
com a alcalde va ser el conflic-
te entre una família ocupa i els
veïns el setembre passat. Creu
que es va gestionar correcta-
ment?
Des de la Generalitat, no. Però des
de l’Ajuntament i la policia vam uti-
litzar tots els nostres recursos, i jun-

tament amb el veïnat vam aturar
tots els intents d’ocupació d’a-
questa família. Vam veure que la
justícia estava trigant massa a
prendre una decisió i, mentrestant,
la població de la Llagosta estava
patint. I va haver-hi un moment en
què els veïns van decidir fer una
manifestació en contra de l’inci-
visme. En aquest sentit, he de con-
demnar tots els actes violents,
però també penso que tant de bo
no s’hagués d’arribar fins a aquest
punt, perquè vaig avisar el conse-
ller i la Generalitat però ningú va
respondre fins que van veure les
imatges a la televisió. 

De fet, el cas va ser seguit per
mitjans de comunicació de tot
l’estat, els quals van difondre
imatges de la batalla campal
que van protagonitzar els dos
bàndols. Creu que aquest con-
flicte ha perjudicat la imatge de
la Llagosta?
La imatge d’aquest moment dura
només trenta segons, però el clima
de convivència i de protecció entre
els veïns va ser molt més important.
Crec que ens podem sentir orgu-
llosos com a poble perquè vam fer
pinya i això ha acabat sent un
exemple per a altres municipis, ja
que fins i tot he sentit dir a ciuta-
dans que tenen una problemàtica
similar: “Fem una Llagosta?”.

Fa uns mesos també li va tocar
afrontar una altra situació com-
plicada, en aquest cas la de l’in-
cendi mortal en un bloc de pisos.
Com ho va viure?
Era el dia de la Cavalcada de Reis i
quan estàvem preparant-ho tot,
vaig veure el fum. No vaig trucar a
la policia per preguntar, simple-
ment vaig anar ràpidament al lloc
de l’incendi i la veritat és que ho
vaig passar molt malament. La
gent estava confinada als seus ha-
bitatges i, quan els bombers van
poder apagar el foc, es van adonar
que hi havia una persona morta.
Des de l’Ajuntament estem al cos-

tat de la seva família, de la matei-
xa manera que ho vam estar amb
les altres famílies del bloc de pisos
afectat. La majoria ja han pogut tor-
nar a les seves cases, però alguns
encara no perquè ha quedat pen-
dent la reparació de l’ascensor. 

Va crear un grup de WhatsApp
per mantenir informades les fa-
mílies. Va ser útil?
Sí, va funcionar molt bé.  En aquests
casos, el millor és tenir comunica-
ció directa. Realment van ser ells
que em van incloure en el seu
grup de WhatsApp. Cada cop que
tenia informació nova de les obres,
les assegurances o de la policia ho
deia allà i, d’aquesta manera, ens
coordinàvem molt més ràpid. 

Toni Cubel, de La Llagosta en
Comú, el va acusar de ser “un al-
calde virtual” per “preocupar-se
més de les xarxes socials que del
govern del municipi”. Té raó?
Quan algú s’equivoca no seré jo que
li digui, sobretot si es tracta d’un
membre de l’oposició que el que
pretén és fer-me fora. Es pot estar al
costat de la ciutadania de diferents
maneres i jo hi estic de totes. Físi-
cament passejo molt pel carrer i de-
dico molt temps a escoltar les ne-
cessitats del veïnat. I evidentment,
una altra eina que tenim per estar
connectats amb la gent són les
xarxes socials. Al cap i a la fi treba-

llo per a aquestes persones i qual-
sevol eina que em permeti estar al
seu costat, és benvinguda. De fet,
gairebé tothom al poble té el meu
telèfon. Però en cap moment ens
hem oblidat de governar, ja que
hem millorat molts àmbits com els
carrers o l’economia. En canvi, du-
rant quatre anys la seva formació no
va fer res per a la Llagosta.

En diverses ocasions ha retret a
l’oposició la seva manca de su-
port al govern. Què ha fallat
perquè no s’hagin pogut establir
ponts de col·laboració?
No ho sé. Suposo que estaven
buscant sempre la manera d’ero-
sionar el govern per intentar rascar
vots. Jo no he estat quatre anys in-
tentant rascar vots, només m’he
centrat a millorar la Llagosta.

Mirant endavant, per què creu
que Óscar Sierra ha de seguir
sent l’alcalde de la Llagosta?
Perquè encara queden molts pro-
jectes en marxa. Hem posat la pri-
mera pedra per poder començar a
canviar la Llagosta. 

Quina serà la seva primera de-
cisió si revalida l’alcaldia?
Doncs li diré que em faria molta
il·lusió ser l’alcalde que obre un
nou servei a Can Baqué, ja que
hem estat l’equip de govern que
ha plantejat la seva rehabilitació.

“Ja no tenim gent
perseguint-nos 

per cobrar factures”
Óscar Sierra / Alcalde de la Llagosta

Óscar Sierra ens rep al seu despatx. Quan entrem ens sorprèn la decoració d’una
de les parets, on s’amunteguen diferents dibuixos infantils dels veïns i veïnes del 
poble. Ens disposem a repassar l’actual mandat i a mirar el futur per saber com

encara les eleccions municipals del 26 de maig l’alcalde de la Llagosta. 

Sònia Garcia
LA LLAGOSTA

Entrevista Perfil | Militant socialista des que tenia 16 anys
Óscar Sierra és militant del PSC des de l’adolescència. Llicenciat en Ciències

Polítiques i de l’Administració per la UAB, va treballar també durant uns anys
en el món de la discapacitat, formant-se com a Auxiliar d’Infermeria. 

“Gairebé tothom
al poble té el meu
telèfon: al cap i a la fi,
treballo per al veïnat”
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Montmeló

Montornès

SOCIETAT4Amb l’objectiu de
fomentar la participació ciuta-
dana, l’Ajuntament posarà en
marxa una eina digital que mo-
dernitzarà els processos que han
de seguir els ciutadans a l’hora
de donar la seva opinió a dife-
rents iniciatives com els pressu-
postos participatius.

La plataforma s’anomena
Decidim i vol incentivar la im-
plicació en els processos parti-
cipatius dels veïns i veïnes del

poble, fins i tot entre aquells que
no estan familiaritzats amb els
avenços tecnològics o amb l’ús
d’internet. Per aquest motiu,
des de l’Ajuntament s’organit-
zaran sessions formatives amb
l’objectiu d’aprendre el funcio-
nament d’aquesta nova eina. 

De manera paral·lela, el con-
sistori publicarà vídeos que ser-
viran com a tutorials per poder
utilitzar la plataforma sense cap
mena de problema.

HABITATGE4Els límits de l’ha-
bitatge: quan habitar esdevé
ocupar. Sota aquest títol es va ce-
lebrar la setmana passada, a
l’auditori de l’Ajuntament, un de-
bat organitzat pel Consell Co-
marcal del Vallès Oriental.

La sala es va omplir amb
l’assistència de tècnics d’habi-
tatge, professionals relacionats
amb els serveis socials i altres
persones interessades en el fe-
nomen d’ocupació de pisos. 

Algunes de les temàtiques
que es van posar sobre la taula
durant la jornada van ser els
drets fonamentals de les dues
parts, el procediment judicial, els
falsos contractes de lloguer o la
normativa municipal davant
d’una ocupació irregular. 

Aquests punts es van desen-
volupar a través de la visió ex-
perta de Santiago Sapena, ad-
vocat especialitzat en dret penal,
Héctor Simon, investigador de la
Càtedra UNESCO d’Habitatge

de la URV i altres professionals
relacionats amb el món de l’ha-
bitatge i de la normativa vigent
en aquest àmbit.

L’objectiu de la jornada va ser
oferir suport a les institucions i
els professionals que no tenen
clar com s’ha d’actuar davant
d’una situació d’ocupació d’un
habitatge. A més, a aquesta pro-
blemàtica se sumen els actes
vandàlics que, en ocasions ex-

cepcionals, provoquen els ocu-
pes. En el cas de Montmeló, el
passat 27 de febrer es van pro-
duir una sèrie d’incidents al po-
ble que van commocionar els
veïns i veïnes. 

Els fets estaven relacionats
amb diferents baralles al carrer
entre membres de dues famílies
que vivien en dos habitatges
ocupats ubicats a la zona cèn-
trica del poble. 

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir el debat. Foto: Ajuntament

Montmeló acull un debat 
sobre l’ocupació d’habitatges

Una eina digital fomentarà 
la participació ciutadana

SUCCESSOS4La Policia Local va
detenir la setmana passada dos
lladres mentre intentaven robar
presumptament en un habitat-
ge del barri del Castell. Els agents
també busquen una tercera per-
sona implicada en el delicte que
va aconseguit fugir durant la
persecució policial.

El succés es va produir di-
mecres passat a les cinc de la tar-
da, quan un veí va trucar a la Po-
licia Local per advertir que tres
individus havien trencat una fi-
nestra per accedir a un habitat-
ge del barri del Castell. 

Una patrulla va arribar a la
zona i va enxampar ‘in fraganti’
els presumptes lladres que, aler-
tats per la presència policial,
van sortir per les finestres i van
emprendre la fugida. Un veí,
que es trobava a la zona, va in-
terceptar un dels fugitius i aquest
el va empènyer però no li va cau-
sar cap lesió. 

A partir d’aquest moment, es
va iniciar una persecució a peu
pels camps de la zona que va aca-

bar amb la detenció de dos dels
presumptes lladres, ja que l’altre
va aconseguir fugir.

Els detinguts són dos joves
de 16 i 18 anys, veïns de Mon-
tornès i sense antecedents pe-
nals. Tots dos van ser traslladats
a les dependències dels Mossos

d’Esquadra de Granollers per
ser posats a disposició judicial,
acusats d’un delicte de robato-
ri amb força.

La Policia manté oberta la in-
vestigació per tal d’identificar i
detenir el tercer individu que va
fugir durant la persecució.

Els fets van succeir la setmana passada. Foto: Ajuntament

Detenen dos presumptes
lladres al barri del Castell

Cultura | Festuc Teatre presenta l’obra ‘Adéu, Peter Pan’
La Sala Polivalent servirà d’escenari aquest diumenge, a les dotze del migdia, als ac-
tors i els titelles que protagonitzen l’obra Adéu, Peter Pan. La companyia Festuc Te-
atre està darrere d’aquesta funció que parla sobre el vincle entre els nens i els avis.

Cultura | Montornès participa en un projecte artístic
L’Ajuntament va donar una mostra de terra del Castell de Sant Miquel perquè
formi part del darrer projecte de l’artista Michael Kirkegaard, el qual està reco-
llint terra de diferents municipis catalans per treballar el concepte de la identitat.

CULTURA4La igualtat i el
col·lectiu LGTBI seran els temes
principals de la quarta Mostra de
Curtmetratges de Montornès.
Les obres es poden presentar
fins al 3 de maig i l’entrega de re-
coneixements es farà el pròxim
25 de maig a l’Espai Cultural
Montbarri.

Les persones interessades a
participar en aquest certamen
hauran de produir un vídeo d’u-
na duració màxima de vuit mi-
nuts que segueixi la temàtica d’a-
questa edició. Tot i això, la Mos-

tra també estableix una segona
categoria de temàtica lliure i
una modalitat de mini clips d’u-
na durada inferior als 30 segons.
Cada obra qualificada d’apta pel
jurat rebrà un lot de productes
relacionats amb el món del ci-
nema. A més, els curts partici-
pants en la temàtica d'igualtat
també obtindran un lot de pro-
ductes feministes.

Les obres presentades es
projectaran dissabte 25 de maig
a la Gala Crispeta d’Or, que se ce-
lebrarà a l’Espai Montbarri.

La Mostra de Curtmetratges
visibilitzarà el col·lectiu LGTBI
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

La manca de propostes fa
anul·lar el Lliçanenc de l’any

LLIÇÀ D’AMUNT4Dilluns passat
es va anunciar: la manca de
candidatures ha portat els orga-
nitzadors a suspendre l’edició
d’enguany del concurs Lliça-
nenc de l’any 2019. Durant més
d’una setmana del mes passat
s’havia habilitat el termini per
presentar propostes, però la
poca participació ha portat la co-
missió encarregada d’aquest
premi a deixar-ho vacant.

Els responsables han asse-

gurat que, de cara a l’edició de
l’any que ve, “es revisaran les ba-
ses i es donarà un nou aire al pre-
mi”, per tal d’intentar recuperar
l’atractiu de cara als veïns.

El Premi Lliçanenc de l’Any
distingeix anualment aquelles
persones físiques o jurídiques
que, per la seva trajectòria, ho-
noren la població i, en les edi-
cions anteriors, ha premiat la
secció local de Càritas, Maria So-
ley i l’Ateneu l’Aliança.

IGUALTAT4L’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt s’ha sumat a un
altre centenar de governs mu-
nicipals i ha signat el Pacte per
combatre la segregació escolar.
El Síndic de Greuges de Cata-
lunya, juntament amb el depar-
tament d’Educació de la Gene-
ralitat impulsen aquesta inicia-
tiva, que es va escenificar di-
marts passat al Parlament. L’al-
calde Ignasi Simón va ser l’en-
carregat, amb la seva signatura,
d’institucionalitzar el suport del
poble a aquest Pacte.

La iniciativa, expliquen, és un
“un compromís per a l’èxit edu-
catiu” que pretén incrementar la
corresponsabilitat dels centres

en l’escolarització equilibrada
dels joves alumnes i incremen-

tar els recursos per atendre les
necessitats específiques de su-
port educatiu existents. A la
pràctica, el Pacte vol combatre
els desequilibris en la composi-
ció social de l’alumnat i en la dels
respectius territoris de referèn-
cia, com la zona d’escolarització,
el barri o el municipi on sigui.

Aquest document inclou 30
actuacions genèriques i 189 me-

sures concretes en nou àmbits
diferents. Alguns d’aquests són
la creació d’una oficina virtual
d’escolarització o la limitació de
l’admissió d’alumnes que tinguin
necessitats específiques en ca-
dascun dels centres. També es
vol graduar el finançament pú-
blic dels centres en funció de la
corresponsabilitat en l'escola-
rització equilibrada d’alumnat.

La foto de família de tots els alcaldes. Foto: Generalitat

Lliçà d’Amunt fa pinya 
contra la segregació escolar

Lliçà de Vall | En marxa la programació cultural
Dimarts passat l’Ajuntament va publicar la programació cultural dels
pròxims mesos. A partir de l’abril i fins a la segona setmana de juny,
hi haurà propostes com dos tallers per treure partit als smartphones. 

El Síndic de Greuges 
i el Departament
d’Ensenyament han
impulsat aquest pacte

El cartell del concurs, que finalment no es farà. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt
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La Garriga | L’Ametlla

El Màgic Andreu celebra els
40 anys de carrera a l’Ametlla

CULTURA4Una de les grans fi-
gures icòniques de l’il·lusionis-
me del país, el Màgic Andreu,
serà demà, a partir de les set de
la tarda, a la Sala Municipal de
Teatre de l’Ametlla per celebrar
les seves quatre dècades de tra-
jectòria sobre els escenaris.

Amb aquest espectacle, que
reuneix alguns dels seus millors
trucs, Francesc Andreu Saba-
dell vol donar les gràcies al públic
que l’ha seguit durant tota la
seva carrera. Es tracta d’un show

en el qual tothom podrà gaudir
de la màgia, l’humor i l’amor i la
passió per la feina de les quals ha
presumit durant aquests 40 anys.

MÀGIA I SOLIDARITAT
El mag també és, des de fa
prop d’una dècada, el presi-
dent de la Societat Espanyola
d’Il·lusionisme de Barcelona
(SEI) i també col·labora de for-
ma constant en diferents pro-
jectes solidaris, com els que
impulsa l’ONG Tossa Solidària.

LA GARRIGA4Falta la confir-
mació oficial, però ja es dona per
fet. L’alcaldessa de la Garriga,
Meritxell Budó, deixarà el govern
municipal per assumir la con-
selleria de Presidència en subs-
titució d’Elsa Artadi. De fet, en
la roda de premsa posterior a la
reunió del govern de la Genera-
litat, Artadi va admetre que tant
ella com Laura Borràs (titular de
Cultura) abandonaran els cà-
rrecs que han estat ocupant fins
ara en els pròxims dies.

En aquest sentit, fa aproxi-
madament una setmana i mitja

es va anunciar que la responsa-
ble d’aquest departament de la
Generalitat serà la número dos
de la llista de Joaquim Forn a
Barcelona de cara a les munici-

pals del pròxim mes de maig.
Budó es va reunir amb el presi-
dent Torra abans-d’ahir, per co-
mençar a parlar de les tasques
que començarà a fer de forma
imminent i, si no hi ha canvis
d’última hora, segurament ja
serà a la pròxima reunió del Go-
vern amb Torra dimarts que ve.

D’aquesta manera, Budó po-

sarà punt final a nou anys, dues
legislatures gairebé senceres
(més un any entre juny de 2007
i març de 2008), a la Garriga, on
viu d’ençà que tenia sis anys. La
candidatura de CiU que va en-
capçalar l’any 2011 va guanyar de
forma clara, amb el 34,1% dels
vots, xifra molt semblant a la dels
comicis municipals del 2015.

Budó es va reunir amb el president Torra abans-d’ahir. Foto: Arxiu

Confirmat: Budó rellevarà Artadi 
al capdavant de Presidència

La Garriga | Judit Neddermann presenta el seu disc ‘Nua’
Una de les grans veus en català, la cantant vilassarenca Judit Neddermann, arriba
demà al Teatre de la Garriga per presentar el seu darrer treball d’estudi, Nua. El 

disc, publicat l’any passat, és l’àlbum més íntim de la seva trajectòria professional.

Budó haurà estat al
capdavant del govern
municipal durant 
els últims dos mandats
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Canovelles | Les Franqueses

Un projecte a Canovelles per a
dones en risc d’exclusió social

EDUCACIÓ4Ja s’ha posat en
marxa el curs Som més amb
menys, una iniciativa que l’A-
juntament de Canovelles im-
pulsa per fomentar l’alfabetit-
zació i les capacitats comunica-
tives de les veïnes del poble que
estiguin en risc d’exclusió social. 

Aquest servei també té cura
de les necessitats familiars de
les participants, atenent els
seus filles i les seves filles que
encara no tinguin l’edat per
anar a l’escola bressol.

Tots els tallers es fan els di-
jous, entre dos quarts de 10 del
matí i dos quarts de 12 del mig-
dia, al Centre Cultural. Abans,
però, les participants han de
passar pels Serveis Socials del
poble, on s’estudia el seu cas i se
les deriva a un dels dos grups (en
funció de les seves capacitats).

Paral·lelament, al Centre Cul-
tural també s’estan fent cursos
per a la resta de veïns del poble
amb temàtiques com la cuina o
la cura dels horts urbans.

LES FRANQUESES4El remode-
lat parc del Falgar i la Verneda,
després de les reformes que ha
viscut, ja és una realitat. Dissabte
passat es va celebrar l’acte d’i-
nauguració d’aquest espai, al
qual van assistir molts veïns i du-
rant tot el matí, tant els més jo-
ves com els adults van poder
gaudir de les diferents activitats
que es van organitzar.

Els més menuts van poder
pintar i fer treballs manuals en
una carpa i gaudir d’un passeig
amb el trenet, mentre que les
propostes per als més grans van

ser activitats esportives (curses
a peu i en bicicleta) o visites gu-
iades per conèixer millor la zona
verda i el seu entorn en diferents
xerrades amb experts.

Això, segons expliquen des
de l’Ajuntament, respon a la vo-
luntat de “combinar les dife-
rents formes de lleure sostenible
i l’esport amb l’observació d'aus
i l’estudi de la natura”. 

De fet, les obres han servit
per transformar l’interior del
parc (una decisió que es va pren-

dre en un procés participatiu l’a-
ny 2012) en 171.000 metres
quadrats dividits en cinc espais,
connectats però diferenciats.
Aquests circulen des del nord, on
hi ha la zona d'activitat mínima
i d’alta concentració de flora i
fauna, al sud, amb zones lúdi-
ques i de descans.

Es van organitzar activitats per als més menuts. Foto: Aj. de les Franqueses

Centenars de veïns a la
inauguració del parc del Falgar

Les Franqueses | Novetats al pont de Bellavista
Des de finals de la setmana passada, el pont de Bellavista ja té un

nou sistema d’il·luminació. A la infraestructura s’han instal·lat 
un total de quatre columnes amb llums LED de baix consum.

El parc ha modificat
la distribució de les
zones del seu interior
en cinc grans àrees

Les sessions es fan al Centre Cultural. Foto: Aj. de Canovelles
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Serà molt difícil, però l’equip s’hi
deixarà la pell. El sènior mascu-
lí del Balonmano Granollers es ju-
garà les seves aspiracions euro-
pees demà a les sis de la tarda a
l’Sparkassen-Arena de Kiel (Ale-
manya), un dels pavellons més
imponents del continent i la casa
d’un equip multi campió tant de
la seva lliga com de competi-
cions europees.

Els d’Antonio Rama volen
mantenir vives les opcions d’as-
pirar a quedar entre els tres mi-
llors segons de grup, cosa que pot
passar per activa (aconseguint la
victòria a la pista dels germans,
que ja tenen el passaport per a la
següent ronda certificat) o per
passiva (amb una derrota, sem-
pre que el GOG també perdi en el
seu desplaçament a la pista de l’A-
zoty-Pulawy). La darrera jornada
de la fase de grups de la Copa
EHF, passi el que passi demà, farà

que el BMG s’enfronti contra el
GOG al Palau d’Esports diu-
menge de la setmana que ve.

DOS PUNTS MÉS A OSCA
L’equip arriba a la cita contra el
conjunt alemany en bon mo-
ment, després d’encadenar dues
victòries a l’ASOBAL, la darrera
de les quals va ser abans-d’ahir a
Osca contra el Bada, un dels seus

rivals en la lluita per les posicions
europees de cara al curs que ve.

Tot i que l’equip va començar
poc encertat, de seguida es va po-
sar les piles i va guanyar per un
clar 24-28. Antonio García, autor
de nou gols, va ser el màxim go-
lejador del conjunt granollerí.

COPA SORTEJADA
El darrer ítem de l’actualitat del
sènior masculí va ser el sorteig de
la Copa del Rei, celebrat dilluns
passat, i en el qual el BMG ha
aconseguit evitar el Barça fins a
una hipotètica final. La competi-
ció es disputarà al Pitiu Rochel
d’Alacant entre el 5 i el 7 d’abril,
i els de Rama debutaran contra
l’Ademar. En cas de superar la
ronda de quarts, l’equip s’en-
frontarà al vencedor del Cuenca
- Irún, mentre que el Barça, el
Puente Genil, el Logroño i el
Guadalajara han quedat enqua-
drats en l’altra banda.

ATURADA A LA LLIGA FEMENINA
No hi haurà, en canvi, handbol fe-
mení de clubs per una nova atu-
rada per les seleccions. Gairebé
tota la plantilla del BMG de Ro-
bert Cuesta podrà descansar, tret
de les internacionals, de la Torre,
Gassama, Cuesta i Àlamo, que
han estat convocades per les
Guerreras de Carlos Viver.

L’equip necessitarà la millor versió d’Adrià Figueras. Foto: BMG

El BM Granollers es juga el seu
futur a Europa en la visita a Kiel
» L’equip arriba a la cita després d’enllaçar dues victòries a l’ASOBAL
» El sorteig permet que el club eviti el Barça fins a la final de la Copa

Segona visita de la Concòrdia
a la pista de l’FS Ripollet

Una setmana i mitja
després, el CD la Con-
còrdia torna a visitar
la pista de l’FS Ripo-

llet. Després de la victòria per la
mínima del passat dia 14 en la
Copa Catalunya (1-2), les de Dani
Mosteiro tornaran al Joan Creus
demà a les vuit del vespre, en
aquesta ocasió per defensar la
seva condició de líder de la lliga.

El conjunt del Vallès Occi-
dental ha aconseguit refer-se
d’un inici de lliga un punt irre-
gular. Les d’Iñaki Forcén s’han
mostrat especialment fiables a

casa, on no perden en lliga des
del passat 12 de gener.

EXHIBICIÓ AL TURÓ
Les llagostenques afronten aquest
desplaçament en un gran mo-
ment, després d’haver obtingut la
cinquena victòria consecutiva en
un gran partit al Turó contra el
San Vicente Hércules (6-1).

Marta Villagrasa va ser la
gran protagonista de la golejada,
amb un hat-trick, mentre que a
la festa també s’hi van sumar a la
festa Sonia Blanco i Alba Lagu-
na, autora d’un doblet.

El CB Mollet visita 
un Martinenc necessitat

El CB Mollet viat-
jarà demà a Bar-
celona per jugar
contra un Marti-

nenc necessitat de victòries, però
que encadena dos partits conse-
cutius guanyant.

Serà un nou episodi en la
lluita per la segona posició, des-
prés que la setmana passada els
molletans veiessin interrompuda
una ratxa de quatre victòries se-
guides contra el Barberà. Tot i
això, l’equip continua ocupant la
segona plaça del grup C-B, ja que
l’UBSA va perdre a la pista d’un

CB Pardinyes que acarona el tí-
tol. En aquest partit, el nord-ame-
ricà Wendell Davis va superar el
rècord històric de valoració en un
partit jugat a Espanya (67).

DERROTA INESPERADA
El viatge a la pista del conjunt
barceloní arriba després d’una in-
esperada i sorprenent derrota al
Plana Lledó contra la UE Barbe-
rà (69-73). Un parcial de 8-26
després del descans va condem-
nar els de Josep Maria Marsà,
que no van poder completar la re-
muntada en el tram final.

Les Franqueses | Enric Masip fa un clínic amb els joves de l’AEH 
Un dels millors jugadors d’handbol catalans de la història, Enric Masip, va ser dimarts passat
a les Franqueses, impartint un clínic amb equips del planter de l’AEH. L’ex lateral, campió de
lliga, d’Europa i medallista olímpic, va compartir les seves experiències amb els joves del club.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

L’Sparkassen-Arena 
és un dels pavellons
poliesportius més
imponents d’Europa
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ATLETISME4Torna una de les
cites imprescindibles per als at-
letes especialitzats en proves de
fons. Serà demà passat, quan se
celebrarà la 26a edició de la
Mitja de Montornès, Montmeló,
Vilanova i la Roca, la prova at-
lètica d’àmbit comarcal per ex-
cel·lència. La cursa, que es va
presentar fa uns dies a Montor-
nès, es defineix per part de l’or-
ganitzador, el Club d’Atletisme
Montornès com “compromesa
amb els atletes i el territori”.

El recorregut de la cursa de
21 quilòmetres no varia, de la
mateixa manera que es tornaran
a oferir altres distàncies per
brindar la possibilitat de com-
petir al màxim nombre d’atletes
possibles (la Cursa 6K i la Mini).
En aquest sentit, les curses sè-
nior sí que augmenten: hi hau-
rà proves per a corredors que tin-
guin entre 61 i 70 anys, entre 71
i 80 i més de 80.

En l’acte de presentació, els

alcaldes dels municipis van mos-
trar-se molt satisfets per haver
tornat a posar-se d’acord per la
celebració de la Mitja.

ESPORT I CAUSES SOLIDÀRIES
En aquest cas, però, un any més
cal tornar a parlar entre el vin-
cle que es crea entre la cursa i la
Creu Roja de la comarca. En
aquest sentit, la principal nove-

tat de l’edició d’aquest any és que
s’unificaran totes les recapta-
cions solidàries i es destinaran a
Creu Roja de Granollers per
programes d’inserció socio-la-
boral al territori.

Tant el Club d’Atletisme
Montornès com la prova col·la-
boren de forma regular amb di-
ferents iniciatives solidàries que
es duen a terme al Vallès.

La 26a edició de la Mitja 
de Montornès, demà passat

Examen al Municipal: 
l’EC Granollers rep l’AE Prat

L’equip que viu un mi-
llor moment de for-
ma en el grup 5 de
Tercera Divisió visita-

rà el Municipal de Granollers
demà passat a les sis de la tarda.
L’EC Granollers de Jose Solive-
lles afrontarà un dels partits més
durs d’aquesta recta final de la
temporada davant l’afició contra
l’AE Prat de Pedro Dólera, can-
didat a l’ascens d’ençà que va co-
mençar la lliga.

Els del Baix Llobregat també
són un aspirant al títol (junta-
ment amb el Llagostera) després
de les ensopegades que l’Hospi,
fins fa unes jornades líder gaire-
bé intractable.

Els blancs, que fins ara pre-

senten uns números molt millors
com a visitants que al Municipal,
voldran aconseguir un bon re-
sultat per seguir enganxats a la
lluita per la quarta plaça.

VICTÒRIA CLAU A FIGUERES
Aquest, però, no serà el primer
partit de la setmana, ja que l’e-
quip va guanyar abans-d’ahir a
Vilatenim contra la Unió Espor-
tiva Figueres (0-1) i manté el rit-
me als equips de la zona alta.

Els de Solivelles van saber pa-
tir quan va caler davant l’em-
penta local (els de l’Alt Empor-
dà són a cinc punts del descens)
i van tornar cap a casa amb el
botí sencer gràcies a un gol d’Al-
bert Ruiz al minut 71.

El Caldes es retroba amb la
victòria contra el Sant Cugat 

Després de moltes i
moltes setmanes sen-
se aconseguir-ho, el
CH Caldes va tornar

a guanyar. I ho va fer davant l’a-
fició, a la Torre Roja, dissabte
passat en un partit contra el
Sant Cugat que els calderins van
dominar gairebé en tot moment,
però on es van trobar un rival que
va vendre cara la derrota. 

Els arlequinats van aconse-
guir dos gols de renda abans del
minut 15 del primer temps, grà-
cies als gols de Roger Acsensi i Pol
Galbas. Aleshores els visitants
tindrien el seu millor moment en
el partit, restablint un empat que
el capità Àlex Acsensi aconse-

guiria trencar de nou dos minuts
abans d’arribar a l’intermedi.

Els calderins van tornar dels
vestidors amb la intenció de no
donar cap marge per la sorpre-
sa i Xavi Rovira i Álvaro Giménez
sentenciarien amb el quart i el
cinquè, respectivament. L’últim
gol de la tarda seria santcugatenc.

Aquest cap de setmana l’OK
Lliga viurà la penúltima aturada
d’aquest curs 2018-19. Els cal-
derins descansaran uns dies i tor-
naran a la feina per preparar el
pròxim repte, la visita a la pista
del Lleida de diumenge de la set-
mana que ve, un enfrontament
contra un rival directe per la
primera plaça de la CERS.

» La prova portarà els corredors per Montmeló, Vilanova i la Roca
» L’esperit més solidari: la cursa torna a col·laborar amb la Creu Roja

El garriguenc Matas, campió
català d’Ultraresistència

ATLETISME4Adrià Matas és el
nou campió de Catalunya d’Ul-
traresistència. El garriguenc, de
l’equip Uglow, va aconseguir el tí-
tol després de la prova que es va
celebrar a Prades (l’UltraTrail de
la Costa Daurada), que va guan-
yar amb un temps de 10 hores,
34 minuts i 48 segons. 

Matas va aconseguir un
triomf contundent, ja que el se-
gon, Xavi Llamas, va completar
els prop de 90 quilòmetres del re-
corregut 15 minuts més tard que
ell. El tercer en discòrdia va ser
Xavi Carrascosa.

Cap al quilòmetre 20 va acon-
seguir deixar enrere els seus dos
principals competidors, de ma-
nera que va ser capaç de dosifi-
car forces, tot i que sense confiar-
se, en la resta de la prova. “Les
sensacions van ser molt bones
del principi al final, sempre in-
tentant mantenir un ritme alegre
i constant però sense acabar de
portar el cos al límit”, va asse-
gurar l’ultra atleta de la Garriga
a La Jornada del Vallès.

El seu pròxim repte, ja el
mes que ve, serà la prova dels
Matxos, a Torelló.

L’acte de la presentació de la prova, fa uns dies. Foto: CAM

Foto: Kilian Càtedra
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Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un an-
cià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un tre-
pidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la mo-
ralitat de la societat.

Llibres

En nom del fill
Donna Leon

El futur és aquella cosa que quan arri-
ba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'a-
llò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, ex-
plora les idees de llibertat, veritat i re-
bel·lió a 'El futur'.

Teatre

El futur
Helena Tornero

El quartet de heavy metal barceloní es-
trena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, ba-
teria i baix. Les cançons del disc, canta-
des en català i anglès, tracten la violèn-
cia, la guerra i la crueltat humana.

Música

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes per-
torbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.

Pelis i sèries

Nosotros
Jordan Peele

Saga
Icestorm

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’a-
rribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els

millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical
és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,

Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es po-
saran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota

mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats
davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.  

T E R R Y  G I L L I A M

ÉS FAMÓS PER... Haver format part dels Monty Python 
També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’ 

Inaugurar una exposició a Barcelona
Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

Es recorden les seves millors pel·lícules
També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis
'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a

Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el

nord-americà ha destacat àmpliament pel seu ves-
sant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la reali-

tat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra

de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i

'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un

humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’ex-

posició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Famosos
| Tropico 6

La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

QUI ÉS?
La fitxa
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DILLUNS 25 DE MARÇ
18:00 Trens rigorosament vigilats, de Bohumil

Hrabal i Ostre sledované vlaky, de Jirí Menzelia,
seran els llibres seleccionats per al Club de lec-
tura. / Biblioteca Roca Umbert.

AVUI 22 DE MARÇ
17:00 L’Ajuntament i l’Escola Oficial d’Idiomes

han preparat aquesta sessió del Club de lec-
tura en francès sobre el llibre Chanson dou-
ce, de Leila Slimani. Entrada lliure, cal inscripció
prèvia. / Biblioteca Can Mulà.

DIMECRES 27 DE MARÇ
18:00 L’Ajuntament ha preparat la conferència

Per què són tan importants les vacunes, que
s’emmarca en les activitats del Crèixer en fa-
mília. La coordinaran membres de l’ABS de
la ciutat. / Escola Col·legis Nous.

AVUI 22 DE MARÇ
MONTORNÈS Educar en la diversitat de capaci-

tats serà el nom de la xerrada, a càrrec de Jor-
di Serra, emmarcada en el cicle de conferències
sobre temes educatius d'interès per a famí-
lies (17:30). / Centre Infantil Pintor Mir.

DIUMENGE 24 DE MARÇ
LA LLAGOSTA Una de les grans trobades ge-

ganteres de la comarca ja és a tocar. Demà pas-
sat a la Llagosta se celebrarà, com cal, la fes-
tivitat de Sant Josep amb colles arribades de
tot el territori (Tot el matí).

A PARTIR D’AVUI
SANTA PERPÈTUA Avui es farà la inauguració

de l'exposició de postals publicitàries ad-
quirides en viatges arreu del món al llarg de
30 anys per Rosa Julià. Es podrà visitar fins al
19 de maig (20:00). / Espai 2 La Granja.

DIMARTS 26 DE MARÇ
LES FRANQUESES Un cop més, Espai Zero ha pre-

parat una nova edició de la tarda de PopCorn.
Cal inscripció prèvia al Punt d’Informació Jove
(17:30). / Espai Zero.

DIUMENGE 24 DE MARÇ
GRANOLLERS Partit de futbol corresponent a

la trenta-quatrena jornada de Tercera Divisió
entre l’EC Granollers i l’AE Prat (18:00). /
Municipal de Granollers.

PARETS El Niu d’Art Poètic ha orga-
nitzat una sessió de tarda per fer un ho-
menatge a Elena Peralta. / Sala d’ex-
posicions Can Rajoler.

El Niu d’Art Poètic de Parets
homenatjarà Elena Peralta

Demà 23 de març a les 18:00

Paki de la Villa i Anna Sánchez, del De-
partament de Polítiques d'Igualtat
de l'Ajuntament, faran la xerrada Ac-
cions i programes per construir la igual-
tat de gènere. / Ateneu Gran.

Una xerrada per
aconseguir la igualtat

Dilluns 25 de març a les 18:00

El projecte inèdit Afotos indaga sobre
el concepte de no-foto, plantejant-se
preguntes com ‘què és’ i quins tipus se’n
poden fer amb els mitjans existents ac-
tualment. / Espai d’Arts.

Recta final de l’exposició
‘Afotos’ a l’Espai d’Arts

Tota la setmana

MOLLET Partit de futbol corresponent
a la vint-i-sisena jornada de Segona Ca-
talana entre la UD Molletense i el
Premià. / Municipal de la Zona Sud.

La Molletense tanca el 
mes a casa contra el Premià

Demà 23 de març a les 17:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet
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