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El maltractament a les persones
grans és una xacra que afecta la
nostra societat en forma d’abús
físic, sexual, psicològic i emo-
cional, així com a través de l’a-
bandonament o l’abús financer.
Amb l’objectiu d’erradicar aques-
ta xacra, el Consell Comarcal
del Vallès Oriental va presentar
la setmana passada una guia
comarcal per actuar davant pos-
sibles casos de vexacions al
col·lectiu de la tercera edat.

Segons expliquen fonts del
Consell Comarcal a Línia Vallès,
es tracta d’una eina per a la ges-
tió i l’abordatge de les diverses
situacions de maltractament.
El document s’adreça als pro-

fessionals del Vallès Oriental
que treballen o estan en con-
tacte amb les possibles víctimes
en diferents àmbits com la salut,
els serveis socials, el sistema ju-
dicial, els cossos de seguretat o
els centres residencials i de te-
leassistència.

L’acte de presentació de la
guia es va celebrar el 20 de
març al Casal Cívic de Llinars i
va comptar amb un centenar
d’assistents. La trobada va ser-
vir per donar a conèixer els
punts que aborda aquest docu-
ment, el qual s’ha elaborat des-
prés de mesos d’estudi per part
d’un grup de treball especialit-
zat en temes relacionats amb la
tercera edat. 

Des del Consell Comarcal
van concretar que l’objectiu prin-
cipal d’aquesta guia és oferir les
eines necessàries als professio-

nals per detectar i intervenir
davant possibles sospites d’abús
o vulneració de drets de les per-
sones grans. Un dels punts més
destacats està relacionat amb
la importància de facilitar a les
persones grans documents d’au-
totutela o de voluntats anticipa-
des per tal de tenir per escrit les
seves decisions i desitjos. 

Un altre àmbit rellevant que
aborda la guia comarcal és la pre-
venció de les situacions de mal-
tractament per evitar que s’arri-
bin a produir, fent especial aten-
ció a diferents senyals d’alerta
tant en l’àmbit familiar com ins-
titucional. 

Finalment, el Consell Co-
marcal va deixar clar que “la res-
ponsabilitat per aturar situa-
cions de maltractaments és de
tots, ja que davant d’una sospi-
ta, tots hem d’actuar”.

Protegir els més vulnerables
» El Consell Comarcal presenta una guia per evitar els maltractaments a les persones grans

» Un dels punts principals és facilitar documents d’autotutela o de voluntats anticipades

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL

El maltractament a les persones grans és un dels problemes més ocults de la nostra societat. Foto: Arxiu

SOCIETAT4Un dels motius
que va motivar el Consell Co-
marcal a elaborar una guia per
evitar els maltractaments a la
gent gran va ser que es tracta
d’una de les problemàtiques
més ocultes de la nostra so-
cietat. De fet, es calcula que
només un de cada cinc casos
surt a la llum.

La invisibilització d’a-
quests successos s’explica per
diferents raons. Segons l’EI-
MA, associació per la investi-
gació del maltractament de les
persones grans, les víctimes
no solen denunciar els mal-
tractaments perquè tenen por

de les conseqüències que po-
drien patir els agressors, ja
que en moltes ocasions són
persones molt properes a elles
o, fins i tot, familiars. Un altre
dels motius més comuns és
que algunes víctimes pateixen
alguna mena de discapacitat
cognitiva que els impedeix
comunicar-se o es troben en
una situació d’aïllament i so-
litud. Com a conclusió, des de
l’EIMA afirmen que una de les
claus per aconseguir lluitar
contra aquesta problemàtica
és la sensibilització dels pro-
fessionals i de la societat sobre
aquesta xacra.

Només un de cada cinc
casos d’abús surt a la llum
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Saltar el mur

Vivim temps convulsos, i en diem con-
vulsos per no dir que l'auge de l'extrema
dreta i del feixisme ens espanta i ens pre-
ocupa. Són aquí, estan tornant amb tota
la força del món, i ho estan fent per mil mo-
tius que s'analitzen cada dia amb prou en-
cert. No hi aprofundiré, però sí que voldria
destacar-ne un, el que té a veure amb les
nostres pròpies decisions. El perquè del
món on vivim avui té a veure també amb
les nostres tries: què volem veure, què vo-
lem llegir, què volem sentir.

Les opcions que escollim
diàriament en qualsevol àm-
bit, però sobretot les que es-
collim a les xarxes socials, allà
on ens fem el menú a mida,
amb tot el sucre que ens ve de
gust, sense ingredients que
ens remoguin l'estómac, marquen les nos-
tres vides i -compte- el nostre futur
col·lectiu. Aquestes tries guiades pels
gustos personals -i per la comoditat, fo-
namentalment- estimulen la recepció
d'un únic discurs, el que diu el mateix que
nosaltres, el que pensa com nosaltres, el
que corrobora les nostres idees. I aques-
tes decisions impossibiliten l'entrada de
discrepàncies imprescindibles als nostres
imaginaris.

Això, en major o menor mesura,
passa a totes les cases, a tots els mòbils,
a cada compte obert en cada xarxa social.
I no parlo només des d'un punt de vista
polític, podem aplicar-ho a qualsevol
altre àmbit. En cada calaix del nostre cer-
vell hi introduïm només allò que cap bé,

que ens és fàcil. La resta, passa de llarg
perquè es troba amb una barrera in-
franquejable: la de les nostres decisions,
condicionades per les nostres preferèn-
cies. Tu sí, tu no. 

I d'aquesta manera es van creant
mons paral·lels, completament des-
connectats entre ells, que a la vegada es
retroalimenten perquè són incompati-
bles i viuen de ser-ho. Es polaritzen les
emocions, els estats d'ànims, i això aca-

ba traduint-se en el nostre comporta-
ment, els nostres impulsos i, evident-
ment, en la nostra manera de fer i actuar
políticament.

Fem un recompte ràpid. Quantes
persones seguim a les xarxes que no pen-
sin com nosaltres en qüestions clau, les
que ens defineixen? Quants dels comp-
tes que admirem ens fan pensar o posen
en dubte les nostres conviccions? Quants
ens trenquen estereotips o prejudicis?
Probablement, ben pocs.

I no em refereixo a seguir les idees que
representen l'antítesi absoluta de les
nostres, el monstre fàcil i caricaturitza-
ble, tot allò que reforça encara més els
nostres esquemes. Això ja ho fem tots i
no ens soluciona el problema, més aviat

ens el cronifica. Em refereixo a les opi-
nions grises, aquelles raonables, les que
pugen i baixen, les que discrepen de tu des
de la credibilitat, el rigor o l'enginy. Les
que probablement algun dia també et do-
naran la raó. No cal que se situïn a l'ex-
trem oposat. De fet, potser millor que no
s'hi situïn. N'hi ha gaires, al teu voltant,
que tu hagis escollit?

Si no hi són, potser és el moment de
prendre una decisió: que hi siguin. No

permetem que ens diguin el
que volem sentir. No ens ho
tolerem, perquè el que ens
sembla que ens fa forts per
fora ens està empetitint per
dins. Però molt, fins a límits
insospitats.

L'oportunitat que ens
donen les xarxes -gairebé com qualse-
vol altre mitjà- de seleccionar el que ens
interessa és enganyosa, perquè aca-
bem seleccionant el que ens dóna la raó.
I que ens donin la raó en tot és letal. Su-
perem-ho. Opinem, seguim, discrepem,
llegim, debatem, contrastem i posem-
nos-ho tot en dubte. Fins i tot les nos-
tres pròpies opinions.

Amb el temps ens adonarem que som
millors ciutadans, més informats, tole-
rants i oberts, sense que -a la vegada- les
nostres idees hagin canviat massa. I ens
adonarem d'una cosa encara millor, fan-
tàstica, el somni de qualsevol nadiu di-
gital: els nostres punts de vista seran tan
rics i diversos que ens semblarà que tot-
hom, poc o molt, ens dóna la raó.

Quantes persones seguim a les xarxes 
que no pensin com nosaltres en qüestions

clau, les que ens defineixen?

El faristol que recor-
dava les tortures fran-

quistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los

Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Va-
lencia (Telecinco) y Susanna Griso de-
batiendo sobre Vox y las armas (Ante-
na 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?

@Konspyrenayko

Vecinos de Madrid re-
tiran los lazos amari-

llos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los po-
líticos catalanes. En realidad eran cin-
tas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.

Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa

res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el mi-
nistre de Justícia avança resolucions ju-
dicials i no passa res. Aquesta vergo-
nyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata es-
panyol, però NO PASSA RES!

@miquelsamper@PabloMM@G_Pisarello

Els semàfors

Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Vallès Oriental
va presentar la setmana passada una

guia per prevenir i actuar davant possi-
bles casos de maltractaments a la gent
gran. El document s’adreça a professio-
nals de diferents àmbits com la sanitat. 

pàgina 3

Aspayfacos
Aspayfacos, l’entitat de la Llagosta que
acull persones amb diversitat funcional
i les seves famílies, aposta per oferir ta-
llers atractius als seus usuaris dins del
seu programa d’activitats, com ara una
teràpia amb gossos o un curs de DJ’s.

pàgina 18

Freudenberg
L’empresa Freudenberg reforestarà el
passeig fluvial de Parets demà amb 170
arbres nous. L’activitat s’emmarca dins
de la celebració del Dia Internacional 
de l’Arbre i els Boscos, una cita que es
va commemorar el passat 21 de març. 

pàgina 14
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Sierra (La Llagosta): “Ja no tenim 
gent perseguint-nos per cobrar factures”1

2
El Parc del Sot d’en Barriques 
de Parets s’omple de llums i colors

Meritxell Budó podria assumir 
la conselleria de la Presidència

Un detingut per les agressions 
sexuals a les Franqueses

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

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

La primavera es presenta mo-
guda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les elec-
cions al Parlament espanyol ser-
viran per comprovar si les dre-
tes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els parti-
daris de la independència de Ca-
talunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonis-
tes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el ma-
teix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exte-
riors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els su-
ïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entre-
veure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeter-
minació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evi-
dència a personatges com Bor-
rell que volen amagar el multi-
tudinari suport que té la
independència de Catalunya.

La primavera
per Roger Valsells

Els arbres i el bosc
per Teresa Calveras

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’en-
rabio,  m’escandalitzo. Tots es-
tem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tèc-
nic; comentem si diuen això o
allò,  si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’es-
pera d’un tribunal, etc.

Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No im-
porta si els guàrdies civils van te-
nir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no. 

A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’ac-
tuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal enca-
minades a espiar un govern elec-
te;  hi ha una destitució i empre-
sonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Cata-
lunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es res-
ponsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les res-
triccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empre-
sonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns mo-
ments. S’intenta de totes les ma-
neres possibles  atemorir la po-
blació seguint un estil que és ha-
bitual  a estats que no són preci-
sament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.

Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui dis-
treure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres gover-
nants pot ser que en algun mo-
ment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.  

Les millors
perles

Pamela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment inde-

pendentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

Detenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles

d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

La NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vi-
cepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha mar-

cat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

Alberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut

com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

Troben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el con-
ductor els transportava a un poble xinès. Els animals es mo-
vien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’a-

tenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

A les xarxes

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese pro-
grama que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahor-
rarte 50€ en un mueble de Ikea.

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haver-
me ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#Maristes

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los pe-
riodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#EntrevistaBorrell #Briconsell

per Alex Suárez
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4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, dis-
cretament integrat amb la natu-
ra. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensi-
bilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aque-
lla època. T'agradaria compro-
var-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.  

BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba es-
campat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Ca-
talunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els di-
buixos en baix relleu que deco-
ren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per fa-
cilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Li-
llet i la Cerdanya. 

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El pri-
mer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art ro-
mànic molt envejada, que in-
clou el frontal de l'altar de l'es-
glésia de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca pro-
cedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les deco-
rant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El ter-
cer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evi-
dentment, al monestir benedic-
tí de Sant Pere de Casserres, una

singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva plan-
ta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada. 

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de pri-
meríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament es-
culpits amb temàtiques molt va-
riades. També l'abadia de Mont-
serrat, especialment la seva por-
talada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta poli-
cromada que és la patrona de Ca-
talunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardo-
na: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. De-
mostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!  

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb emprem-
tes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Te-
rrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes ex-
traordinàries pintures murals de-
dicades al martiri de l'arquebis-
be de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 ca-
pitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'a-
puntis a una visita guiada! 

Els contrastos de l’art romànic
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PROTESTA4Un centenar de per-
sones es van reunir dissabte a la
Porxada per reclamar l’empa-
dronament sense domicili dels
immigrants que viuen a la ciutat.
L’Associació Papers i Drets per
a Tothom va ser l’encarregada
d’organitzar la protesta, però es
van sumar a la convocatòria al-
tres entitats com l’Assemblea
d’Aturats i Aturades de Grano-
llers o la Marea Pensionista de
Granollers.

Algunes de les consignes que
es van poder llegir i sentir durant
la concentració van ser “papers
i dignitat per a tothom” o “cap
persona és il·legal”.  A més, els
manifestants van llençar un mis-
satge directe a l’Ajuntament
sol·licitant que s’empadroni to-
thom que estigui vivint a la ciu-
tat encara que no pugui al·legar
un domicili fix. En aquest sentit,
es va posar sobre la taula que el
consistori podria seguir l’exem-
ple d’altres ajuntaments, com el

de Barcelona, que ja ha imple-
mentat un sistema de padró
sense domicili.  

PROJECCIÓ DE ‘L’ALTRA VIDA’
Un cop acabada la manifestació,
els participants es van traslladar
al restaurant-llibreria Anònims
per veure plegats la projecció de

L’altra vida. Aquest documen-
tal, produït per la jove de les
Franqueses Maria Atarés, trac-
ta sobre les injustícies que pa-
teixen els immigrants. L’acte va
finalitzar amb un debat on els as-
sistents van parlar sobre dife-
rents temàtiques relacionades
amb la situació dels immigrants.

La protesta es va convocar dissabte. Foto: Twitter (@CUPGranollers)

Demanen l’empadronament
sense domicili d’immigrants

» Un centenar de persones es van concentrar dissabte a la Porxada
» L’acte va acabar amb la projecció del documental ‘L’altra vida’

El govern local retira el llaç
groc del balcó del consistori

POLÍTICA4El balcó del consis-
tori ja no llueix el llaç groc en su-
port als presos polítics. L’Ajun-
tament va prendre la decisió de
retirar aquest símbol divendres
i va enviar una nota informati-
va per explicar els motius d’a-
questa acció.

En aquest document, fonts
municipals van assegurar que la
retirada del llaç groc de la faça-
na de l’Ajuntament s’havia fet
després de conèixer la resolució
de la Junta Electoral Central

relativa a l’exhibició de símbols
en els edificis i espais públics du-
rant el període electoral. A més,
des del consistori van concretar
que també havien tingut en
compte la recomanació del Sín-
dic de Greuges i dels serveis ju-
rídics municipals.

Cal recordar que la setmana
passada, Ciutadans i PP van
anunciar que presentarien una
petició a la Junta Electoral per
demanar que es retiressin els lla-
ços grocs de l’Ajuntament.

ESTACIÓ4L’estació de merca-
deries de Granollers continuarà
funcionant a la ciutat durant
almenys sis anys. Així ho va
confirmar Adif la setmana pas-
sada amb l’obertura d’un procés
per trobar l’empresa que s’en-
carregarà de la gestió d’aquesta
terminal de cara al futur.

Aquesta estació, ubicada a
prop de la parada Granollers-
Centre, ha provocat molta polè-
mica entre els ciutadans, ja que
es veu com un factor de conta-

minació important que pot afec-
tar la salut del veïnat i, a més, su-
posa el trànsit de mercaderies
perilloses en un tram molt pro-
per a la zona urbana. 

Per la seva banda, des de
l’Ajuntament fa anys que tre-
ballen per aconseguir traslladar
la terminal de mercaderies de la
ciutat però sembla que aques-
ta llarga reivindicació munici-
pal no s’aconseguirà almenys
en els pròxims sis anys. En
aquest sentit, el candidat de

Junts per Granollers, Àlex Sas-
tre, va qualificar de “vergonyo-
sa” la notícia per la demora en
fer realitat aquesta fita. 

Respecte a la convocatòria
d’Adif, s’estableix un import
superior al milió d’euros per la
licitació de l’estació de merca-
deries. Les empreses que vul-
guin optar a la comercialització
i gestió d’aquest espai de més
de 15.000 metres quadrats,
han de presentar la seva oferta
abans del 30 d’abril.

Aquest era el llaç que es va retirar divendres. Foto: Twitter (@estevefi)

Sis anys més a Granollers

Condol | Mor el primer rajoler de la Colla dels Blancs
Amador Galí, el primer rajoler de la Colla dels Blancs, va morir la matinada de di-

lluns als 88 anys. Des de la Colla dels Blancs van lamentar la seva pèrdua i van des-
tacar el seu paper en la consolidació del nou model de la festa dels Blancs i Blaus. 
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L’Open Night incorporarà
una matinal per als infants

COMERÇ4Granollers comença
el compte enrere per donar la
benvinguda a una nova edició de
l’Open Night, que enguany arri-
barà a la capital vallesana amb
novetats com una matinal in-
fantil o l’ampliació del seu horari.

La nit dels comerços oberts
se celebrarà divendres 12 d’abril
i dissabte 13 d’abril a diferents
botigues de la ciutat. Durant la
primera jornada es podrà gaudir
de sis hores d’activitats, dues
més que l’any passat. En concret,
la programació s’iniciarà a les sis
de la tarda i comptarà amb la
participació de desenes d’esta-
bliments, restaurants i hotels
locals. De manera paral·lela a les
propostes que facin aquests co-
merços, els granollerins i gra-
nollerines podran gaudir d’es-
pectacles musicals a càrrec de

l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers i dels grups locals Acus-
tiquem i Pops. A més, s’organit-
zaran funcions de ball, desfilades
de moda, cursos de ioga o re-
presentacions de màgia.

DUES NOVETATS
La gran novetat d’aquesta edició
serà l’Open Kids, una matinal in-
fantil que es farà dissabte 13
d’abril a partir de les deu del
matí. Les famílies podran parti-
cipar en diferents activitats pen-
sades per als més petits com ta-
llers de castells, espectacles mu-
sicals o inflables.

Una altra de les novetats
d’enguany serà la presentació
d’una aplicació mòbil per part de
l’associació Gran Centre Gra-
nollers que aplegarà tota la pro-
gramació de l’Open Night.

CULTURA4La por a un mateix,
els fantasmes que ens visiten a
les nits o les angoixes. Són alguns
dels conceptes a partir dels quals
es desenvoluparà l’espectacle
Miedo d’Albert Pla. El sabade-
llenc pujarà diumenge, a les set
de la tarda, a l’escenari del Tea-
tre Auditori amb l’objectiu de
sorprendre el públic amb una
funció on es barreja el món mul-
timèdia i la poesia.

El cantautor proposarà als es-
pectadors fer un viatge íntim
per totes les etapes de l’home,
des de la infància fins més enllà
de la vida terrenal, amb una cà-
rrega de sensacions i emocions
que tenen com a protagonista la
por. El resultat és una peça úni-
ca de teatre musical, concert, re-
cital teatralitzat i espectacle po-
ètic multimèdia que fa un repàs,
carregat d’ironia, dels terrors
humans quotidians.

D’aquesta manera, Pla va
desgranant una a una totes les
pors a través de les seves cançons
amb la idea d’enfrontar-se a
elles per arribar, finalment, a la
catarsi del riure i l’alliberament.
La funció, de gran impacte vi-
sual, compta amb la direcció de
Pepe Miravete, amb projeccions
a càrrec de Nueveojos i la músi-
ca de Raül Refree.

Tot i que aquesta proposta
serà el plat fort del cap de set-
mana, el Teatre Auditori oferirà
als granollerins i granollerines al-
tres espectacles com la produc-
ció de dansa que es podrà veure
avui a partir de les nou de la nit.
La companyia LaMov serà l’en-
carregada de presentar l’obra
Terrenal, dirigida per Víctor Ji-
ménez, deixeble del reconegut
coreògraf Víctor Ullate.

L’espectacle aconsegueix,
mitjançant el perfecte acobla-
ment de ballarins, dissenyadors,
tècnics, escenografia, música,

il·luminació, vestuari i produc-
ció, provocar sensacions per afe-
rrar-se a una vida on l'amor i l'a-
mistat poden alliberar-nos.

PROPOSTA TEATRAL
Finalment, l’equipament apos-
tarà demà pel teatre amb la re-
presentació El chico de la última
fila, un dels èxits de la tempo-
rada teatral catalana. Andrés
Lima dirigeix aquest inquietant
text, escrit per Juan Mayorga
(Premi Nacional de Teatre
2007),  que parla sobre la rela-
ció dels joves amb la ficció.

El cantautor Albert Pla actuarà diumenge a les set de la tarda. Foto: TAG

Albert Pla afrontarà les 
seves pors al Teatre Auditori
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SOCIETAT4Les tasques d’ende-
rroc de l’emblemàtic edifici del
Tabaran han fet reaparèixer un
relleu de guix que presidia l’an-
tic teatre, el qual hauria estat
amagat durant anys, ja que des-
prés d’acollir un teatre, l’espai es
va convertir en una discoteca. La
troballa s’ha traslladat al Museu
Abelló per tal d’estudiar el seu
valor històric i artístic.

Aquest descobriment es va
fer gràcies a la col·laboració ciu-
tadana, ja que alguns veïns i
veïnes van alertar l’Ajuntament
que durant l’enderroc havien
vist aquest element que ocupa-
va un espai privilegiat quan l’e-
difici era un teatre. 

Un cop alertats, els tècnics
del consistori van recuperar el re-
lleu per tal que no es fes malbé
i es pogués estudiar el seu valor
històric i artístic. Tot i això, pre-
senta alguns desperfectes perquè
està fet d’un material delicat
com és el guix pintat.

D’altra banda, des de l’A-
juntament van explicar que des
de l’esfondrament parcial del
sostre de l’edifici del Tabaran, els
arquitectes municipals han anat
fent diverses inspeccions tècni-
ques per tal de garantir la segu-
retat de l’estructura que té la fa-
çana històrica protegida. 

I precisament durant una de
les darreres revisions, han apa-
regut noves afectacions que po-
drien implicar problemes d’es-
tructura de l’edifici. Per aquest
motiu, el consistori demanarà un
nou estudi d’estabilitat de l’edi-
fici i es posaran en marxa noves
mesures de seguretat.

El relleu s’ha trobat gràcies a la col·laboració ciutadana. Foto: Ajuntament

Troben un relleu de guix
durant l’enderroc del Tabaran

» S’ha traslladat al Museu per estudiar el seu valor artístic i històric
» Els arquitectes detecten nous problemes d’estructura de l’edifici

Jordi Guirado serà el
candidat de VOX a Mollet

POLÍTICA4El partit d’ultradre-
ta VOX ha presentat a través de
les xarxes socials el seu candidat
a Mollet de cara a les eleccions
municipals. Es tracta de Jordi
Guirado, veí de Granollers i
mestre al col·legi Xaloc de
l’Hospitalet de Llobregat.

Al compte oficial de VOX
Mollet a les xarxes socials, el par-
tit proposa diferents mesures per
portar a terme a la ciutat com
tancar l’Oficina d’Informació i
Assessorament als Immigrants

(OFIM). “Al seu lloc, crearem
una oficina d’atenció i suport a
la unitat familiar tradicional”,
afegeixen a Twitter.

Per altra banda, els exregidors
de Ciutadans Antonio Cisneros i
Elena Cisneros van anunciar
aquesta setmana que formaran
part de la llista del PP de cara a les
eleccions municipals. Cal recordar
que els germans Cisneros van
abandonar la formació taronja per
desavinences amb el seu porta-
veu, Francisco Muñoz.

POLÍTICA4La cultura és un dels
punts principals del programa
electoral d’ERC. Així ho va de-
mostrar dimarts en una roda de
premsa on va presentar un dels
seus projectes més ambiciosos:
la creació de L’illa de la cultura.

La iniciativa començaria amb
la compra dels antics cinemes de
Mollet, on s’ubicaria un nou es-
pai multicultural després de fer
les reformes pertinents a aques-
tes instal·lacions. Segons Oriol
López, candidat del partit a les

eleccions municipals, aquest in-
dret seria el punt de trobada per
a les entitats locals i el veïnat.
“Volem que aquest espai torni a
estar ple de vida amb una pro-
gramació estable de música, ci-
nema, teatre i altres propostes
culturals”, va especificar.

En aquest sentit, des d’ERC
van assegurar que aquesta ini-
ciativa també ajudaria a revita-
litzar el comerç molletà, el qual
compta amb una de les seves zo-
nes més importants molt a prop

dels antics cinemes. Tot i que el
partit assegura que la seva prio-
ritat són els molletans i molle-
tanes, també proposen “una mi-
rada una mica més enllà per
posicionar la ciutat com un punt
de referència al Baix Vallès”. 

D’aquesta manera, el pro-
jecte de L’illa de la cultura se-
ria un reclam per als ciutadans
i ciutadanes  dels municipis
propers a Mollet, els quals tam-
bé ajudarien a enfortir el teixit
comercial de la ciutat.

VOX aspira a entrar a l’Ajuntament. Foto: Eduardo Corria

ERC vol fer  ‘L’illa de la cultura’

Successos | Desmantellen dos punts de venda de droga
Els Mossos van desmantellar la setmana passada dos punts de venda de droga a

dos pisos del carrer Monturiol. Els agents van detenir tres homes que tenien unes
168 plantes de marihuana i dosis d’aquesta droga preparades per a la seva venda.

La roda de premsa es va celebrar dimarts. Foto: Eduardo Corria
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S’obre Mollet Hub, un espai
de formació i emprenedoria

JOVENTUT4Dilluns va obrir
Mollet Hub, un nou espai mu-
nicipal d’innovació i formació
adreçat als joves i als emprene-
dors de la ciutat. Les depen-
dències estan situades a l’antic
edifici de la Policia Municipal, a
l’avinguda Jaume I, i a partir d’a-
questa setmana ja estan a dis-
posició dels molletans i molle-
tanes que tinguin una idea i ne-
cessitin formació i assessora-
ment per dur-la a terme.

L’horari d’obertura de Mo-
llet Hub és de dilluns a diven-
dres des de les nou del matí fins
a les nou del vespre. L’espai
està dividit en diferents àrees:
una dedicada a l’atenció inicial,
una altra reservada a l’establi-
ment de sinergies i l’última,
que es focalitza en la investi-
gació i la pràctica.

Segons fonts municipals,
Mollet Hub està concebut com
un espai que se situa fora de la
formalitat que comporta la for-
mació reglada i s’adreça a joves
emprenedors amb inquietuds
per potenciar la seva formació i
desenvolupar les seves idees.  

Pe fer realitat aquest projec-
te, l’Ajuntament ha arribat a un
seguit d’acords per programar
activitats amb empreses tecno-
lògiques de primer nivell com és
el cas de Momentum, sòcia es-
tratègica de Microsoft i referent
en Big Data per a Smart Cities.
Amb motiu de la seva inaugu-
ració, el conseller delegat de
Momentum, Albert Isern, va
opinar que “Mollet s’ha sumat al
tren del progrés, de la innovació”
i que “aquest espai és una fan-
tàstica eina per ajudar els joves”.

CULTURA4El 27 de març de
1999 es van obrir per primer cop
les portes del Museu Abelló.
Avui, vint anys més tard, l’equi-
pament celebra el seu aniversa-
ri amb la ciutadania a través
d’un cap de setmana replet d’ac-
tivitats per a totes les edats.

El programa arrencarà demà
a les onze del matí amb una
jornada de portes obertes que vol
apropar l’equipament als veïns i
veïnes. A la mateixa hora, es
podrà gaudir d’un taller obert
d’estampació de bosses. Aques-
ta activitat oferirà la possibilitat
als participants de dissenyar i es-
tampar la bossa del 20è aniver-
sari del Museu.

A la tarda, es faran dues ses-
sions de visites comentades a
l’exposició permanent del Museu
que seran conduïdes per una
vintena de persones que no són
expertes en art però que estan re-
lacionades d’alguna manera amb
l’equipament. En aquest sentit,
els assistents podran veure les
obres que formen part del Mu-
seu des de la mirada de treba-
lladors, alumnes, professors,
membres de l’Escola de Música
o Amics del Museu. 

El punt final de la jornada de
demà el posarà el concert del
Grup Vocal Zetzània, una for-

mació de gospel i jazz que ac-
tuarà a partir de les set de la tar-
da. L’endemà, diumenge, es
tornarà a fer una jornada de
portes obertes durant tot el dia
i es repetirà el taller d’estam-
pació de bosses.

EL COMERÇ, AMB LA CULTURA
D’altra banda, amb l’objectiu
d’estendre aquesta celebració a
tota la ciutat, el Museu Abelló
col·laborarà amb la Setmana del
Comerç. 

Les botigues participants ofe-
riran entrades per visitar el Mu-

seu i la Casa del Pintor i faran di-
fusió de la col·lecció Abelló. A
més, una dotzena de comerços
de roba de la ciutat oferiran una
desfilada de moda diumenge a
dos quarts de dotze del migdia al
Mercat Vell. L’activitat també
comptarà amb la participació
d’establiments de perruqueria i
complements.

La idea és que el veïnat pugui
comprovar en directe les peces
de roba que poden trobar en les
botigues locals per tal de fo-
mentar la seva visibilitat dins de
la Setmana del Comerç.

Imatge de la presentació del programa d’aniversari. Foto: Ajuntament

El Museu Abelló celebra els
seus 20 anys amb la ciutadania
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El Mercat Solidari envairà
demà la plaça de la Vila

ACTIVITAT4Xerrades, actua-
cions musicals i tallers per a to-
tes les edats. Aquestes seran les
propostes que amenitzaran el
Mercat Solidari, una cita que
arribarà a la seva segona edició
de la mà de la formació Sumem
Esquerres a Parets.

A partir de les deu del matí,
la plaça de la Vila acollirà una
quinzena de paradetes d’asso-
ciacions i entitats locals com
Parets Contra el Càncer, l’Asso-
ciació Protectora d’Animals de
Parets o l’Associació Balls de
Saló, entre d’altres.

“L'essència del mercat és re-
captar fons per a les associacions
que hi participen. Cada entitat
tindrà una paradeta i podrà ven-
dre els seus productes”. D’a-
questa manera va explicar  Ca-
sandra García, de Sumem Es-
querres a Parets, l’objectiu prin-
cipal del Mercat Solidari.

De manera paral·lela, els as-
sistents podran gaudir de dife-
rents activitats com concerts,
classes de ball, partits de bàs-
quet, desfilades de gossos en
adopció, xerrades o contacontes
per als més petits.

MEDI AMBIENT4El Dia Inter-
nacional de l’Arbre i els Boscos
es va commemorar el passat 21
de març però Parets ho celebra-
rà aquest dissabte amb la plan-
tada de 170 arbres al passeig flu-
vial. Aquesta activitat, impulsa-
da per l’empresa Freudenberg,
començarà a partir de dos quarts
d’onze del matí i afectarà espe-
cialment la zona coneguda po-
pularment com la Verneda de Ca
l’Isidre Coix.

L’objectiu d’aquesta acció és
reforestar l’espai per tal de pro-
moure l’indret com a lloc d’es-
tada, de relació i d’ús social de
cara als veïns i veïnes. A més, es
vol potenciar la seva biodiversi-
tat amb la incorporació de dife-
rents espècies d’animals que
s’introduiran en aquest lloc per-
què sigui la seva llar.

L’acte està organitzat per
l’empresa Freudenberg però
compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament, el Grup de Recerca
de l’Escola de la Natura de Pa-
rets, l’Agrupament Escolta i Guia
Sant Jaume, l’empresa Distri-

bucions Codina, el Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental i el Servei de Protecció
Civil de Parets.

La reforestació del passeig
fluvial serà l’acte principal de la
celebració del Dia Internacional
de l’Arbre i els Boscos al poble.
Aquesta cita es commemora des
de l’any 1971 amb la intenció de

conscienciar la població sobre la
importància de preservar els
ecosistemes naturals. 

En aquest sentit, es fa es-
pecial incidència a la proble-
màtica que suposa per al pla-
neta la pèrdua de massa fores-
tal i la necessitat de preservar
els boscos com a pulmons per
a la humanitat.

L’empresa Freudenberg impulsa aquesta activitat. Foto: Google Maps

Parets reforestarà el passeig
fluvial amb 170 nous arbres

Teatre | La funció ‘Abandónate mucho’ arriba a Parets
Les components de la companyia Las XL pujaran demà a l’escenari del Teatre

Can Rajoler per desconstruir el mite de l’amor romàntic a través de la represen-
tació de l’obra Abandónate mucho. L’espectacle començarà a les vuit de la tarda.
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Confirmen tres bandes 
més per al pròxim Brunzit

MARTORELLES4Fa uns dies va
ser Mishima, però el cartell del
Brunzit continua creixent i ara
s’han confirmat les actuacions de
Falciots Ninja, Pinpilinpussies i
Tayo. Els organitzadors d’aquest
festival, que es farà el dissabte 27
d’abril a la masia de Can Ca-
rrencà a partir de les sis de la tar-
da, continuen configurant el
cartell per a aquest festival, una
de les principals propostes cul-
turals del poble.

El punt més local anirà a cà-
rrec de Tayo, una banda marto-

rellenca de heavy metal, que co-
neix a la perfecció l’escenari del
Brunzit, ja que fa els seus assaigs
a Can Carrencà.

Els fanàtics del soul, el folk o
els sons llatins, el pop o l’afro tin-
dran una cita obligatòria amb
Falciots Ninja, un grup de sis
barcelonins que aconsegueixen
convertir les seves actuacions en
un gran espectacle.

Per últim, les Pinpilinpussies
són una banda de dues noies que
fan una música punk-rock, de
“papallones i distorsió”.

SEGURETAT4Les obres de mi-
llora ja estan en marxa. Dilluns
passat va començar a construir-
se un nou pas de vianants en la
confluència de l’avinguda d’en
Piera, una de les vies principals
del poble, i el carrer d’Àngel
Guimerà. 

La proposta ha sorgit de l’A-
juntament, que vol millorar la se-
guretat dels veïns que habitual-
ment passen per aquest punt, un
dels llocs on passa més trànsit a
Martorelles. La Policia Local i els
mateixos veïns també havien
insistit en la necessitat d’habili-
tar un pas de zebra. 

El consistori va fer arribar
aquesta iniciativa a la Diputació,

que serà l’ens que assumirà el
cost total d’aquests treballs, que

rondaran els 12.500 euros. De
forma complementària a la cre-
ació d’aquest pas, també es can-
viaran els fanals i el sistema
d’enllumenat d’aquesta zona i
està previst que s’hi plantin ar-
bres.

L’amplada actual de la cal-
çada i el vial lateral, que frega els
17 metres, és elevat i permetrà
redistribuir l’espai disponible

per encabir-hi dues zones d’es-
tada, protegits a banda i banda,
perquè els vianants puguin
creuar l’avinguda en tres temps,
si ho necessiten. Les protec-
cions es col·locaran en una vo-
rera que servirà per evitar pos-
sibles xocs o accidents, una me-
sura que ajuda a millorar la se-
guretat, per als conductors i
per als vianants.

Les obres van començar dilluns passat. Foto: Ajuntament

Un nou pas de vianants 
a la via principal de Martorelles

Sant Fost | El parc Teresa Anglès, tancat per obres
Des de finals de la setmana passada, el parc Teresa Anglès està tancat
perquè s’estan fent obres. L’Ajuntament ha explicat que els veïns no 

podran accedir al recinte fins a la meitat de la setmana que ve.

L’obra, una petició de
l’Ajuntament, rebrà 
el finançament per 
part de la Diputació
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Quina valoració fa d’aquest
mandat?
La valoració és molt positiva. Hem
aconseguit desenvolupar més del
80% del Pla d’Acció del Mandat i
del nostre programa electoral.
Consecucions tangibles com la fi-
nalització de la reforma de la Llei
de barris a Can Sunyer, la plaça de
la Sardana o el nou cementiri,
entre d’altres. Però també de no
tangibles, com la  transparència de
les polítiques de l’Ajuntament o la
dotació de més eines de participa-
ció ciutadana, a través dels consells
de cultura, gent gran, comerç, in-
fància... 

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern amb el PSC, MAPM i ICV-
EUiA?
Molt bé! Tots ens hi hem arreman-
gat, molt sovint oblidant les sigles
dels nostres partits.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Veurem com van les eleccions mu-
nicipals, però si calgués, ens hi tro-
baríem de ben segur molt a gust.

Quines propostes han quedat
pendents?
Principalment el passeig de l’Av.
d’en Piera fins a Carrencà. El fet
d’haver d’acabar la llei de barris
abans del termini que contemplà-
vem va fer que haguéssim de re-
estructurar la cronologia de les
nostres inversions. 

Creu que revalidarà l’alcaldia el
maig?
Treballem amb aquest objectiu,
per fer de Martorelles el poble viu,
cohesionat i participatiu que de-
sitgem per als nostres fills i filles.

M. Candela (ERC)

“Hem aconseguit
desenvolupar més

del 80% del Pla
d’Acció”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Valorar l'equip de govern i la feina
feta durant aquesta legislatura és
complicat. No m’agrada puntuar. Sí
que diré que no tot es fa bé i a gust
de tots. La licitació del consum
d'aigua, per exemple, ja fa anys
que s’hauria d’haver fet i es deixa
per la legislatura vinent. Hi ha
obres començades que potser
nosaltres haguéssim fet de ma-
nera diferent.

Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà?
El primer que m'agradaria fer seria
un pla per remodelar voreres i car-
rers. Fa anys que no s'asfalten els
carrers i fa molta falta. A més,
també desenvoluparia un pla per
mantenir el poble ben net. 

Què cal fer per millorar Martore-
lles?
Per millorar el poble s’ha de  cami-
nar pels barris de Martorelles i
veure les seves mancances. A més,
hem d’escoltar les propostes del
veïnat, i si són factibles, procurar
fer-les. Hi ha moltes queixes per les
escombraries, que és un aspecte
difícil de solucionar però no im-
possible.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
Crec que la majoria de gent sap
que a les eleccions municipals s’ha
d’optar per un partit implicat amb
el poble. No és el mateix que a les
eleccions autonòmiques o gene-
rals. A Martorelles els resultats són
sempre diferents. 

M. Casanovas (UxM)

“S’ha de caminar
pels barris del 

poble i veure les
seves mancances”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Sincerament, crec que la gestió,
en conjunt, del govern municipal
es pot avaluar amb un aprovat alt.
Jo li poso un 6. Malgrat aquesta
bona nota, considero que hi ha
qüestions que es podrien haver
millorat.

Si el mes de maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Si el maig soc alcalde, primer de tot
m’agradaria iniciar els treballs per
l’elaboració  del  Nou Pla General
d’Ordenació Municipal. Considero
que és una eina indispensable per
millorar el desenvolupament del
municipi.

Què cal fer per millorar Martore-
lles?
Primer de tot s’ha de treballar per
aconseguir que els ciutadans i ciu-
tadanes es quedin al municipi. És
molt important que Martorelles
deixi de ser un municipi dormitori.
Això s’aconsegueix a través de la
creació de les condicions per
poder millorar en diversos àmbits
com el comerç, els equipaments  i
els serveis. 

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
Tot i que són unes eleccions en
clau local, actualment és molt di-
fícil viure aïllat. La ciutadania està
molt informada, i com a conse-
qüència, crec que hi influirà
d’una forma important. Ajudarà
a polaritzar, veurem en quin grau,
les postures, i això no sé si serà bo
o dolent.

J. M. Defaus (JxCat)

“És molt important
que Martorelles
deixi de ser un 

poble dormitori”

Martorelles fa balanç
» El govern format per ERC, PSC, MAPM i ICV-EUiA diu que ha treballat en equip oblidant les sigles

» Els partits de l’oposició creuen que és prioritària l’elaboració de nous Plans d’Acció Municipal 

Quina valoració fa d’aquest
mandat?
Molt positiu. Hem treballat per
complir els nostres programes i  les
necessitats de Martorelles. Ho hem
fet amb molta voluntat, il·lusió i es-
forç. Amb aquest esforç hem ar-
rossegat els equips tècnics i tota la
plantilla. Sense el seu suport, vo-
luntat i esforç hauria estat impos-
sible complir amb les propostes de
compromís del PAM que ens vam
fer fa quatre anys.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern amb ERC, MAPM i ICV-
EUiA?
Molt bé. Treballar en equip sempre
suma. Nosaltres hem guardat les
banderes per fer política munici-
pal. En quatre anys hem anat sem-
pre a l’una. L’objectiu ha estat
sempre aconseguir el millor en
tots els àmbits per a Martorelles.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Darrere les sigles hi ha persones. És
amb aquestes persones amb les
quals es fan, o no, els pactes. Jo he
treballat molt bé amb ERC, tot i
que ideològicament som contra-
ris. En el cas de MAPM, no només
hem treballat bé junts com a equip
de govern, sinó que hem decidit
fer pacte entre els dos partits per
concórrer a les municipals del
maig. L’experiència d’aquesta le-
gislatura ens mostra que quan es
treballa pel comú del poble, els
pactes són molt positius.

Quines propostes han quedat
pendents?
Moltes. No crec que la feina quedi
mai acabada. Darrere de cada pro-
jecte en ve un de nou. 

A. Pastor (PSC-MAPM)

“Nosaltres hem
guardat les 

banderes per fer
política municipal”

Quina valoració fa d’aquest
mandat?
A la darrera legislatura hem treba-
llat en coalició amb altres forces
polítiques, no sense dificultat, amb
el convenciment que les veïnes i
veïns de Martorelles volien un
canvi. És per això que des de l'inici
vam  apostar per un govern d’es-
querres, cercant el consens i les
propostes comunes. En aquests
quatre anys hem treballat en con-
sens amb els nostres companys
d'una forma molt positiva.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern amb ERC, PSC i MAPM?
Malgrat les diferències, sempre
s'ha consensuat de manera posi-
tiva. El pacte d'aquesta última le-
gislatura ha estat molt positiu i
creiem que és un exemple de com
han de desenvolupar-se els pactes
en política municipal.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Queda per saber quina composi-
ció tindrà el pròxim consistori, però
nosaltres ho tenim molt clar: pac-
tarem amb l'esquerra progressista
i social.

Quines propostes han quedat
pendents?
A principi de legislatura, l'equip de
govern va elaborar el Pla d'Acció
Municipal. En aquests moments
de la legislatura, el percentatge
d'objectius complerts a les àrees
que gestiono són: un 65% en la sa-
nitat i el medi ambient, un 87,5%
en la participació i un 90% en l’àm-
bit de l’educació. Hi ha objectius
que encara s'estan desenvolupant,
però per la seva complexitat no
donarà temps d’acabar-los.

J. F. García (En Comú)

“Ho tenim molt
clar: pactarem 
amb l’esquerra 

social”

Martorelles - Eleccions municipals 2019
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Quina valoració fa d’aquest
mandat?
Molt positiva. Destacaríem l’espec-
tacular rebaixa de l’endeutament i
que aquesta gestió de sanejament
econòmica ens ha permès atendre
inversions que calien al nostre
poble.

Quines propostes han quedat
pendents?
Més que propostes pendents, es
tracta de seguir amb les actua-
cions ja encetades. Augmentar
les inversions en via pública, la
millora de la seguretat, acabar la
zona esportiva o recuperar la
llera en són alguns exemples. A
més, encara que no depèn de
nosaltres, ens agradaria aconse-
guir el desviament de la B-500
en el tram urbà.

Creu que revalidarà l’alcaldia
el maig?
Aquesta és una decisió que han
de prendre els veïns i veïnes de
Sant Fost. 

Si necessités pactar amb altres
partits per seguir governant,
amb quins preferiria fer-ho?
És molt difícil dir-ho ara, perquè
encara no sabem exactament
quines són les forces que es pre-
sentaran a les eleccions, ni quins
seran els resultats. En qualsevol
cas, pactaríem amb qui estigui
disposat a treballar per Sant
Fost.

Quin impacte creu que tindrà
el judici del Procés en les elec-
cions municipals?
Una prova de maduresa i seny
del nostre poble seria no barre-
jar una cosa i l’altra.

M. Sanmartí (IUSF)

“Hem rebaixat
espectacularment

l’endeutament
del consistori”

Com valora la gestió del govern
municipal aquest mandat?
La ciutadania és qui ho ha de valo-
rar. Nosaltres veiem un govern
allunyat dels ciutadans, poc trans-
parent i amb una gestió dels re-
cursos municipals poc planificada.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Posar en marxa un procés partici-
patiu per decidir amb el veïnat el
projecte que voldríem per al nos-
tre poble per als pròxims 8 anys i
donar a conèixer la situació real de
l'Ajuntament després de més de
25 anys de portes tancades.

Com es pot millorar Sant Fost?
Volem un poble segur, on el veïnat
tingui  confiança en la policia.
Volem un poble amb un transport
públic que connecti els nostres
barris i urbanitzacions amb els ser-
veis fonamentals. Volem una ad-
ministració propera, simplificada,
transparent, innovadora i amb me-
canismes de participació ciuta-
dana. Volem un municipi que
aposti per la sostenibilitat, la mini-
mització i la transformació de resi-
dus. Cal que Sant Fost recuperi la
seva vida, el dinamisme i la convi-
vència. També cal potenciar la
lluita contra l'exclusió social.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
No n'hauria de tenir. Tot i això,
estem segurs que molts santfos-
tencs recordaran com el govern
d’IUSF s'ha negat a condemnar
públicament la presó preventiva
dels presos i preses polítics i ha
girat l'esquena al poble quan es va
mobilitzar l’1 d'octubre de 2017.

C. Miquel (ERC-JxSF)

“Cal que Sant Fost
recuperi la seva

vida, el dinamisme
i la convivència”

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal aquest
mandat?
Valoro el mandat d’IUSF notable-
ment, amb un 7.

Si el maig arriben a l’alcaldia,
quina serà la primera decisió
que prendran?
Nosaltres som bàsicament un grup
municipalista i, en la nostra línia
d'aquests 4 anys, ens agradaria
seure amb tots els membres del
consistori. Primer de tot, ens agra-
daria posar en comú tot allò que
ens preocupa en relació al muni-
cipi de Sant Fost. 

Què cal fer per millorar Sant
Fost?
Considerem que no s’han de per-
dre mai de vista les prioritats de les
persones. Sempre s’ha de tenir en
compte la complexitat de gestio-
nar un municipi amb una orografia
com la de Sant Fost. Creiem molt
important la cohesió i volem dotar
el municipi de tots els serveis ne-
cessaris, per als diferents barris i
zones del poble, i així aconseguir
aquesta cohesió. 

Quin impacte creuen que tindrà
el judici del Procés en les elec-
cions municipals? 
És evident que tindrà algun im-
pacte, però no creiem que sigui
significatiu. Els ciutadans del mu-
nicipi saben el que es juguen a les
municipals. Creiem que el sentit
del  vot dels veïns i veïnes de Sant
Fost va dirigit a aquell grup de go-
vern que creuen que treballarà mi-
llor pel seu municipi.

*Sumem encara no ha escollit
el seu candidat o candidata.

Sumem per Sant Fost

“Volem dotar
el municipi
de tots els

serveis necessaris”

Sant Fost - Eleccions municipals 2019

Sant Fost, cap al 26-M
» El govern d’IUSF reivindica les millores econòmiques que ha aconseguit durant el seu mandat
» L’oposició vol vetllar per una millor organització i el diàleg entre les diferents forces polítiques

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Sense entrar en valoracions, sí que
podem afirmar que la nostra
forma d'entendre la política muni-
cipal és molt diferent de la de l'ac-
tual equip de govern.

Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà?
Respondre aquesta pregunta és
molt fàcil i molt complicat alhora.
Poden passar moltes coses que
poden fer canviar el que pensem
en aquest moment. Crec que
seria important reunir totes les
forces polítiques del municipi per
deixar palesa la nostra intenció de
treballar per Sant Fost i els seus
ciutadans. Volem cercar consen-
sos que ajudin a fer que, tot i les
nostres diferències, sumem forces
per millorar.

Què cal fer per millorar Sant
Fost?
Resumir en poques paraules tot
allò que sabem que es podria fer
pel nostre poble és impossible. Per
això emplacem tothom que esti-
gui interessat en la millora de Sant
Fost que doni una ullada al nostre
programa electoral on, sens dubte,
podran trobar respostes que afec-
ten tots els àmbits del municipi.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
Des de la nostra vocació munici-
palista pensem que no hauria
d'interferir en les eleccions muni-
cipals. Aquestes són unes elec-
cions on s’han de deixar de banda
temes externs.

M. J. Sánchez (PSC)

“Hem de
deixar de banda

temes externs com
el judici del Procés”

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal aquest
mandat?
Valoro el mandat amb un 5. Ha
estat acceptable però considero
que molt millorable. 

Si el mes de maig el Partit Popu-
lar guanyés les eleccions a Sant
Fost,  quina seria la primera de-
cisió que prendrien?
Com a partit, la nostra idea seria
millorar el transport públic i inten-
tar eliminar la sensació de desigu-
altat que es viu en algunes zones
del municipi. Considerem que tots
els veïns de Sant Fost pertanyen al
poble i no pot haver-hi cap barri o
urbanització que pateixi discrimi-
nació.

Què cal fer per millorar Sant
Fost?
Es necessita fer molta feina per mi-
llorar el municipi de Sant Fost. Cre-
iem que és una llàstima que
tinguem tant de patrimoni natu-
ral i no tinguem cura dels boscos i
camins que envolten la població.
A més, no podem oblidar que
estem travessant una situació de
sequera molt important. Per últim,
també creiem molt necessari con-
tinuar treballant per aconseguir
que el municipi de Sant Fost tin-
gui una carretera alternativa a l’ac-
tual  B-500. 

Quin impacte creuen que tindrà
el judici del Procés en les elec-
cions municipals?
Creiem que no tindrà cap mena
d’impacte. Al cap i a la fi, el judici és
cosa dels jutges. 

*El PP encara no ha escollit
el seu candidat o candidata.

Partit Popular

“No pot haver-hi
cap barri o zona

que pateixi 
discriminació”
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La Llagosta

Santa Perpètua

SANITAT4L’Associació de Do-
nants de Sang del Vallès Orien-
tal va iniciar aquesta setmana
una activitat adreçada als esco-
lars del poble amb la intenció de
conscienciar sobre la importàn-
cia de donar sang. 

Tot i que els menors encara
no poden ser donants, l’objectiu
d’aquesta activitat és que els
nens i nenes parlin a casa sobre
el tema i impliquin els seus fa-
miliars en aquesta acció solidà-

ria. L’alumnat de cinquè de l’es-
cola Safa va rebre aquesta for-
mació dimarts. La sessió va co-
mençar amb una part més teò-
rica on es va explicar el procés de
captació de la sang. Després, es
va animar els infants a passar a
la pràctica fent un joc sobre el re-
corregut que fa la sang des de la
seva captació. 

La mateixa activitat es va
repetir ahir amb els estudiants
de sisè de l’escola Joan Maragall.

SOCIETAT4Aspayfacos, l’entitat
de la Llagosta especialitzada en
persones amb diversitat fun-
cional i les seves famílies, con-
tinua treballant per oferir acti-
vitats que ajudin a créixer els
seus usuaris. En aquest sentit,
una de les propostes més inno-
vadores que s’han introduït du-
rant aquest curs ha sigut la te-
ràpia amb gossos.

Segons van explicar fonts
municipals, el funcionament
d’aquest taller es basa en el fet
que els animals i els usuaris
comparteixin una tarda plegats.
El contacte amb els gossos, que
estan preparats per portar a ter-
me aquesta mena d’activitats, fa-
cilita la comunicació, la conne-
xió amb l’entorn i el desenvolu-
pament saludable dels usuaris.
A més, entre les dues parts s’es-
tableix un vincle d’amistat i d’a-
fecte molt especial.

Una altra de les noves pro-
postes que Aspayfacos ha in-

corporat al seu programa i que
ha tingut una molt bona acolli-
da per part dels assistents és un
taller de DJ. Aquesta activitat
compta amb la col·laboració
de l’Associació de DJ’s de la Lla-
gosta VIPS. 

La primera sessió es va fer fa
unes setmanes al Centre Cultu-
ral. En aquest cas, els partici-
pants van practicar amb les tau-
les de so i altres elements elec-

trònics per poder elaborar la
seva pròpia música.

L’oferta d’activitats de l’enti-
tat es completa amb altres cur-
sos com un de cuina, diferents
treballs manuals o tallers de re-
laxació. Un dels factors que han
possibilitat l’ampliació de la pro-
gramació d’Aspayfacos ha sigut
disposar d’una seu pròpia a l’a-
vinguda del Turó, a l’alçada de la
plaça de Cinto Pagès.

El contacte amb els gossos aporta diferents beneficis. Foto: Ajuntament

La teràpia amb gossos 
arriba al centre Aspayfacos

Conscienciació sobre la
donació de sang a les escoles

URBANISME4Ja han començat
les obres de la segona fase de la
reforma del parc de Catalunya.
L’objectiu principal d’aquest
projecte, que s’allargarà uns
dos mesos, és la millora dels ca-
mins asfaltats.

Les obres consisteixen en
l’enderroc i la retirada del pavi-
ment deteriorat, la supressió de
les arrels dels arbres que aixe-
caven els camins, la creació d’u-
na nova caixa de paviment i la
delimitació del nou asfaltat. To-
tes aquestes accions aconsegui-
ran fer un rentat de cara als ca-
mins que formen part del parc,
ja que alguns trams estaven
malmesos pel pas del temps i im-
pedien la mobilitat dels veïns i
veïnes de la zona. 

De manera paral·lela a
aquesta millora de l’asfaltat, l’A-
juntament arreglarà algunes vo-
reres perimetrals que estan de-
teriorades i l’escala de llambor-
des que baixa des de la bassa fins
a la zona de jocs infantils. El
pressupost total per totes aques-

tes reformes suma aproximada-
ment uns 75.000 euros.

PRIMERA FASE
El projecte del parc de Catalun-
ya ja va comptar amb una pri-
mera fase que es va focalitzar en
la renovació de la xarxa de reg

d’aquest espai. Els treballs van
comptar amb un pressupost de
més de 62.000 euros i van con-
sistir en diferents millores com,
per exemple, el canvi d’ubicació
de les fonts, la implantació d’un
sistema de telegestió o la cons-
trucció d’un camí de pedra.

Un dels accessos al parc de Catalunya. Foto: Google Maps

Comença la segona fase de la
reforma del parc de Catalunya

Santa Perpètua

Societat | Primera reunió per preparar la Festa Major
Can Pelegrí va acollir dimecres la primera reunió oberta a tota la ciutadania per
donar forma a la Festa Major de 2019. La trobada va servir per posar sobre la

taula diferents idees abans de constituir oficialment la Comissió de Festa Major.

Activitat | Curs per a cuidadors de malalts d’alzheimer
L’Ajuntament i l’Associació de Familiars amb Alzheimer del Vallès Occidental
organitzen un curs gratuït per a persones cuidadores de malalts d’alzheimer. 
La formació començarà el 5 d’abril i es farà al Centre Cívic Can Folguera.

SOLIDARITAT4L’ONG SPSoli-
dària ha posat en marxa una
campanya per captar famílies
que vulguin acollir un infant re-
fugiat sahrauí aquest estiu. Sota
el lema Acull un somriure, l’en-
titat vol aconseguir que sis nens
i nenes d’entre 10 i 12 anys pu-
guin passar els mesos de juliol i
agost a Santa Perpètua.

El projecte fa més de vint
anys que s’organitza al munici-
pi i sempre ha comptat amb la
subvenció de l’Ajuntament, el
qual es fa càrrec del preu dels bit-

llets d’anada i tornada dels me-
nors així com de la seva partici-
pació en el casal o al campus po-
liesportiu incloent el cost del
menjador durant el mes de juliol.

Per la seva part, SPSolidària
explica que des de fa uns anys
els resulta difícil trobar famílies
acollidores i insisteix en els
grans beneficis que suposa fer
aquest pas, no només per als in-
fants participants sinó per a les
famílies perquè “és una expe-
riència molt enriquidora per
ambdues parts”.

Es busquen famílies per
acollir infants sahrauís

29 de març del 2019
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De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un insuficient baix, no passa
del 3. Ha estat una legislatura de-
cebedora. S'ha de governar i
prendre decisions i no dedicar-se
a fer política d'aparador i de refor-
mes durant els quatre darrers
mesos abans de les eleccions. El
PSC no té un model de ciutat i no
adopta mesures amb visió de
futur, només funciona a cop de
xarxes socials. 

Sierra acusa l’oposició de no
donar el seu suport al govern en
algunes qüestions per aconse-
guir “rascar vots”. És així?
Exercir d'alcalde implica respectar
la institució i honorar-la. Si el plan-
tejament habitual de l'actual go-
vern és “aquesta és la proposta
que fem i no pensem moure ni
una coma”, resulta molt complicat
votar-hi a favor.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
M’ocuparia de l'estat d'abandona-
ment, deixadesa i brutícia acumu-
lada que hi ha a la Llagosta. I
també abordaria un altre tema
que em preocupa especialment: la
inseguretat ciutadana. Hem de fer
un pla de xoc perquè la Llagosta
no es pot convertir de nou en un
poble sense regles.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Nosaltres volem governar per
transformar. Estem oberts a parlar
amb tothom que vulgui aplicar
polítiques progressistes que ser-
veixin per millorar les condicions
de vida del nostre poble.

Toni Cubel (En Comú)

“La Llagosta no es
pot convertir de
nou en un poble

sense regles”

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 5. En quatre anys l’equip de
govern ha deixat de banda el man-
teniment dels equipaments del
poble i no ha complert les orde-
nances municipals que l’obligaven
a mantenir el poble en condicions
òptimes. Tot i això, després de dife-
rents negociacions es va aconse-
guir que es destinés un pressupost
a rehabilitar Can Baqué, tal com
nosaltres reivindiquem al nostre
programa. 

Sierra acusa l’oposició de no
donar el seu suport al govern en
algunes qüestions per aconse-
guir “rascar vots”. És així?
No és cert. El nostre grup municipal
ha donat suport a l’equip de govern
en moltes propostes per millorar el
municipi. De fet, és totalment al
contrari, ja que l’equip de govern és
el que utilitza tota la maquinària de
la qual disposa l’Ajuntament amb la
intenció de rascar vots.

Si el maig arriben a l’alcaldia,
quina serà la primera decisió
que prendran?
Primer voldríem saber si els comp-
tes municipals estan sanejats. Així
que demanaríem una auditoria ex-
terna amb la finalitat de saber en
quina situació es troba l’Ajunta-
ment. I posteriorment, trasllada-
ríem el resultat als nostres veïns.

Amb quins partits es planteja-
rien un pacte si fos necessari?
Dependrà dels resultats, però Ciuta-
dans és un partit d’acords i de diàleg.

*Cs encara no ha escollit
el seu candidat o candidata.

Ciutadans

“L’equip de govern
ha deixat de banda

el manteniment
dels equipaments”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Hem treballat amb molta cohesió i
amb la voluntat de fer-ho tot de la
millor manera possible. Posar un
10 seria pedant per la meva part
perquè tot és millorable, però
penso que un 9 fa justícia.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
Molt bé. La relació entre els tres
grups municipals que vam fer el
pacte de govern ha estat impeca-
ble i respectuosa. Hem anat per
feina i això sempre és positiu per a
qualsevol grup.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Per la meva part, no hi hauria cap
inconvenient a repetir el mateix
pacte de govern si fos necessari. De
fet, crec que són millors els governs
multicolor perquè representen mi-
llor les voluntats dels ciutadans. A
més, quan es produeixen debats
entre persones que defensen dife-
rents punts de vista d’una mateixa
situació, sempre surten coses posi-
tives.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La primera cosa que faria seria pro-
posar a totes les formacions repre-
sentades a l’Ajuntament formar
part de l’equip de govern. Això sí,
sempre respectant absolutament
el seu dret a fer oposició, una tasca
que és imprescindible. Si soc l’al-
calde, intentaré prendre qualsevol
decisió per consens. Paral·lela-
ment, també incrementaria de
manera significativa la participació
ciutadana. 

Jaume Bonallach (PP)

“Els governs 
multicolor 

representen millor
la ciutadania”

La Llagosta: parlen els partits
» PP i Junts per Catalunya tornarien a repetir el pacte de govern amb el PSC si fos necessari
» Cs i ERC aproven la gestió del govern però La Llagosta en Comú la considera insuficient

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
La nostra puntuació per a la gestió
del govern municipal durant
aquests quatre anys és un aprovat
just: un 5,5. 

Sierra acusa l’oposició de no
donar el seu suport al govern en
algunes qüestions per aconse-
guir “rascar vots”. És així?
El senyor Óscar Sierra no s’ajusta
a la realitat. Pel que fa a ERC, el
nostre partit ha donat suport a
l’equip de govern en temes molt
importants com, per exemple, la
ubicació i la construcció del nou
CAP al poble, la reestructuració i
el pla de viabilitat de l’empresa
municipal ‘Sol i Patrimoni’, la re-
municipalització de la gestió de
l’aigua i molts altres assumptes.
Potser el senyor alcalde faria bé
de mesurar les paraules que pro-
nuncia.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La primera decisió que prendria si
arribés a l’alcaldia seria demanar
una reunió amb la resta de partits
polítics del consistori amb l’objec-
tiu d’oferir-los la meva mà estesa,
diàleg i la possibilitat de fer una
política constructiva pel bé comú
del poble. L’objectiu seria sumar i
arribar a consensos.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Primordialment, des d’ERC ens
plantejaríem pactar, si fos neces-
sari, amb aquells partits ideològi-
cament més propers als postulats
sobiranistes i d'esquerres que de-
fensem des de la nostra formació.

Xavier Cols (ERC)

“Ens agradaria 
fer una política 
constructiva pel 

bé comú del poble”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Des de la nostra formació, valorem
la gestió del govern municipal du-
rant aquest mandat amb un 9. No
es pot posar un 10 perquè seria
presumptuós i la perfecció mai no
existeix.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
La veritat és que hem hagut de tre-
ballar amb persones allunyades
ideològicament de nosaltres però
en tot moment teníem clar que
l'objectiu era i és tirar endavant el
poble. Per tant, ens hem entès en
els grans temes que interessaven
als llagostencs. 

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
La nostra voluntat sempre ha estat
sumar i treballar pel poble. El pacte
de govern que vam fer ha anat bé
i no veig inconvenient per seguir
treballant junts. Però des del nos-
tre partit, posarem per damunt de
tot que el centre de la política mu-
nicipal siguin els col·lectius més
desafavorits.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
D'una banda, asseure en una
taula els agents econòmics i so-
cials pertinents per tal de donar
solució als més de 800 aturats que
tenim actualment al poble, fent
que els puguem incorporar al
mercat de treball amb uns sous
dignes. Per altra banda,  posar fil
a l'agulla amb el nou CAP i la
masia de Can Baqué, els quals són
espais fonamentals per al desen-
volupament de la vila.

Antoni Arenas (JxCat)

“Posarem al centre
de la política els
col·lectius més 
desfavorits”
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Montornès

Montmeló

SOCIETAT4La construcció de
39 habitatges de protecció oficial
al carrer Primer de Maig del
poble està un mica més a prop.
Aquesta setmana s’ha iniciat
l’enderroc de l’actual nau que
ocupava l’espai on s’ubicaran
aquests nous pisos.

La Brigada d’Obres i Mante-
niment municipal va començar
el trasllat de tota la maquinària
i les eines que tenien en aques-
ta nau fa uns dies. L’objectiu d’a-

questa tasca era portar el mate-
rial al local ubicat a la plaça Er-
nest Lluch abans d’iniciar l’en-
derroc de la nau.  Després de dur
a terme aquesta acció, ja es dis-
posarà del terreny per a cons-
truir 39 habitatges de protecció
oficial, que s’entregaran als veïns
i veïnes a través d’un conveni en-
tre l’Ajuntament i Llar Unió. Si
tot va bé, les obres per fer reali-
tat aquests pisos començaran a
finals d’aquest mes.

MÚSICA4La pròxima edició del
Doctor Music Festival canviarà
l’escenari de les valls d’Àneu, al
Pallars Sobirà, on es va celebrar
de 1996 a 1998, pel Circuit de
Montmeló. El motiu, segons va
anunciar el portal Cultura21, és
la probable denegació dels per-
misos per part de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA), que
considera inundables els te-
rrenys on s’haurien de fer els
concerts.

La productora del festival va
emetre un comunicat on asse-
gurava que aquest nou escena-
ri seria el lloc ideal per acollir la
cita musical però van apuntar
que encara no hi havia res signat.
“És cert que Montmeló és una
d’aquestes possibles ubicacions
alternatives que hem visitat i
considerat, ja que l’opció del
Circuit és una excel·lent localit-
zació que asseguraria les neces-
sitats i garanties que requereix
un esdeveniment de grans mag-

nituds com el que hem dissenyat
per aquesta nova edició del Doc-
tor Music Festival”, va explicar
la productora.

Amb tot, l’organització va re-
calcar que el festival tindrà les
mateixes dates i que mantindrà
la qualitat, amb el mateix nom-
bre d’escenaris i els artistes que
hi ha confirmats fins ara. Sobre
la probable denegació dels per-
misos per celebrar-se al Pa-

llars, la promotora va dir que es
tracta d’una “exagerada inter-
pretació normativa, dels riscos
teòrics d’inundació en una vall
que no s’ha inundat mai a l’es-
tiu (almenys des que es con-
serven dades)”.

L’ACA considera que els te-
rrenys del festival es troben par-
cialment en zona inundable, per
la qual cosa demana una im-
portant reducció de l’aforament.

Imatge promocional del Doctor Music Festival. Foto: DMF

El Doctor Music Festival 
es podria fer a Montmeló

Primers passos per construir
39 pisos de protecció oficial

SOCIETAT4La Policia Local va
detenir la setmana passada un
menor d’edat com a presumpte
autor de tres delictes d’abusos
sexuals i d’un delicte lleu de le-
sions contra tres dones del poble
d’entre 41 i 53 anys.

Els fets van passar entre el 22
de febrer i el 12 de març al camí
fluvial que uneix Montornès i Vi-
lanova. Els atacs van ser perpe-
trats en diferents dies però sem-
pre a la mateixa franja horària:
entre les tres del migdia i les cinc
de la tarda. 

Les dones, d’edats compreses
entre els 41 i els 53 anys, van pa-
tir tocaments en les seves parts
íntimes. A més, en algun cas, el
presumpte autor va portar a
terme l’atac amb tanta força que
la víctima va caure a terra i,
com a conseqüència del cop, va
patir diferents lesions.

El 12 de març una de les víc-
times va comparèixer a les de-
pendències policials per comu-
nicar i denunciar l’atac. A par-
tir d'aquell moment, la Policia

Local va iniciar la investigació.
Les informacions disponibles
van fer pensar des de l'inici
que no es tractava d’un cas aï-
llat, fet que es va corroborar
amb la localització de dues do-
nes més que també havien pa-
tit abusos sexuals en el mateix

lloc i en circumstàncies similars.
Segons van apuntar fonts poli-
cials, els agents van donar prio-
ritat a resoldre aquest cas i en
només una setmana van iden-
tificar i detenir el presumpte au-
tor dels delictes, el qual va pas-
sar a disposició judicial.

Els fets van passar entre el 22 de febrer i el 12 de març. Foto: Ajuntament

Detenen un menor per 
tres delictes d’abusos sexuals

Història | Troben una sepultura a les obres de la BV-5003
Les excavacions a la zona de l’església de Santa Maria, dins de les tasques de refor-
ma de la carretera BV-5003, han permès trobar una nova sepultura que podria da-

tar del segle X. La troballa s’estudiarà per determinar la seva data i el seu sexe.

Cultura | Barreja d’humor i terror a l’Espai Montbarri
El programa ‘Montbarri aixeca el teló’ proposa demà la funció Impro Horror
Show, un espectacle dedicat al terror i a les fòbies des d’una mirada plena d’hu-
mor i ironia. L’obra es podrà veure a les set de la tarda a l’Espai Montbarri.

TRADICIÓ4L’Ajuntament ha
publicat les bases per als esta-
bliments i les entitats que vul-
guin posar una parada a la pla-
ça de Pau Picasso el pròxim 23
d’abril amb motiu de la celebra-
ció de la Diada de Sant Jordi. Les
sol·licituds es poden presentar
fins al pròxim 5 d’abril.

La convocatòria per a la pe-
tició d’un espai està reservada a
les botigues de venda de roses i
llibres del poble, els centres edu-
catius, les entitats i altres col·lec-
tius sense ànim de lucre amb seu

al municipi. Les sol·licituds es
poden presentar de forma pre-
sencial a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana o a través de la pàgina
web municipal.

La celebració de Sant Jordi és
una de les festes més esperades
per tots els veïns i veïnes, ja
que la plaça de Pau Picasso
s’omple des de les deu del matí
fins a les vuit de la tarda de mol-
tes activitats. A més, es poden
comprar els regals tradicionals
d’aquesta Diada, com són els lli-
bres i les roses.

S’obre la convocatòria 
de parades per Sant Jordi

Imatge d’arxiu de la darrera edició de Sant Jordi. Foto: Ajuntament
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Una exposició sobre 
la vida i el cicle de l’aigua

LLIÇÀ DE VALL4A partir de di-
marts que ve, i fins al dia 12 d’a-
bril, el vestíbul de la Sala de
Plens acollirà la mostra La vida
de l’aigua, un projecte que arri-
ba a la vila en el marc de les ac-
tivitats del Dia Mundial de l’Ai-
gua, que es commemora arreu
del món el 22 de març.

L’exposició, cedida per la Di-
putació, il·lustra i descriu l’a-
menaça del canvi climàtic sobre
els recursos hídrics, alhora que
parla de les accions necessàries

per dur a terme una gestió sos-
tenible de l’aigua. 

La vida de l’aigua també
mostra la importància d’aquest
recurs per al manteniment dels
ecosistemes fluvials i el seu pa-
per clau com a font per als dife-
rents usos com l’agricultura, el
consum domèstic i la indústria,
entre molts altres sectors.

La mostra estarà oberta
als veïns del poble i d’altres
municipis i es podrà veure de
forma gratuïta.

COOPERACIÓ4Ja està confir-
mat. Dimarts passat l’Ajunta-
ment va anunciar que, durant el
pròxim mes de juliol, la regido-
ria d’Acció Social (a través de
l’Espai Creix) impulsarà la se-
gona edició del projecte de Vo-
luntariat Jove. Aquesta iniciati-
va està pensada per als joves del
poble que tinguin més de 16
anys i que vulguin iniciar-se en
el voluntariat a nivell personal o
professional. 

En la primera edició del Vo-
luntariat Jove, que es va dur a
terme l’any passat, van partici-

par 10 persones, que van fer
tasques de voluntariat als Casals
d’estiu del municipi i a l’asso-
ciació de voluntaris de Protecció
Civil. Aquest projecte servirà

perquè els adolescents rebin la
formació i l’acompanyament
que necessiten.

CONVENI RENOVAT
Per altra banda, aquesta set-
mana també s’ha conegut que
l’Ajuntament i el Grup d’Esplai
del poble han signat una reno-
vació per dos anys més del seu
conveni de col·laboració. D’a-

questa manera, des del govern
municipal se seguirà donant su-
port al projecte de l’entitat i, es-
pecialment, a les activitats edu-
catives, culturals i de lleure que
organitza, inclosos els campa-
ments d’estiu.

L’acord també contempla
restablir compromisos perquè
aquestes activitat estivals siguin
coorganitzades i cogestionades.

Els 10 participants de l’edició de l’any 2018. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt anuncia 
un segon Voluntariat Jove

Lliçà d’Amunt | Un sistema de transport per al CAP
La setmana passada es va posar en marxa un nou projecte anomenat
Apropa’m per facilitar el transport als centres d’atenció primària i a 
la farmàcia els veïns i veïnes que tinguin problemes de mobilitat.

Els joves podran fer 
les pràctiques de la
formació en casals o 
associacions del poble
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La Garriga | L’Ametlla

El sistema de videovigilància,
llest per començar a funcionar
L’AMETLLA4Des de fa unes set-
manes, als carrers del poble ja
està instal·lat el nou sistema de
videovigilància, de manera que
l’únic que falta perquè comenci
a funcionar és l’aprovació de
l’organisme competent. S’han
instal·lat un total d’11 càmeres a
diferents punts de l’Ametlla.

De fet, el passat divendres 8
tant l’alcalde, Andreu González,
i alguns regidors i els comanda-
ments i els agents de la Policia

Local van poder comprovar de
primera mà els “punts estratè-
gics” on s’han col·locat.

L’objectiu d’aquests nous dis-
positius, asseguren des del govern
municipal, és controlar les ma-
trícules dels vehicles per detectar
i alertar sobre les que coincidei-
xin amb una llista de vehicles sos-
pitosos facilitada per Mossos.
L’Ajuntament també ha volgut
remarcar que les càmeres no te-
nen un objectiu sancionador.

POLÍTICA4Diumenge passat es
va escenificar el que ja feia set-
manes que se sospitava: Merit-
xell Budó deixa l’alcaldia de la
Garriga per assumir la conselle-
ria de Presidència, de manera
que el poble necessitava un nou
batlle. I aquest és Jordi Pubill,
que va prendre possessió del
càrrec en un Ple extraordinari ce-
lebrat diumenge, en el qual va re-
bre la vara de mans de la seva
predecessora. El fins ara regidor
va rebre 12 vots favorables en la
sessió, i va poder ser investit.

Pubill, que ocuparà el cà-
rrec durant el mes i mig que res-
ta de legislatura, va assegurar

que assumeix el càrrec d’alcalde
“amb la màxima responsabilitat
i compromís” i va va demanar al

Ple que cal seguir treballant “en
benefici del poble, lluitant per
trobar els consensos que siguin
necessaris”.

Budó, per la seva banda,
també va intervenir per última
vegada al consistori, en aquesta
ocasió per acomiadar-se. “Sóc
conscient que abandono la se-
guretat del poble per obrir un
camí d’incerteses”, va assegurar,

però va admetre que, a banda de
Quim Torra, Carles Puigdemont
i Jordi Turull l’havien animat a
acceptar la conselleria de Presi-
dència en substitució d’Elsa Ar-
tadi. L’exalcaldessa va dir que
està molt satisfeta dels gairebé
nou anys que ha passat a l’al-
caldia i va rebre elogis per part
d’alguns dels seus companys i
dels regidors de l’oposició.

Budó entrega la vara al seu successor. Foto: Aj. de la Garriga

Jordi Pubill ja exerceix
com a alcalde de la Garriga

L’Ametlla | Inaugurat el gimnàs de l’escola Bertí
La setmana passada es va fer l’acte d’inauguració del nou gimnàs de l’escola
Bertí. El centre va organitzar una xocolatada per celebrar-ho, i molts veïns
van voler veure el recinte personalment mentre gaudien d’aquest berenar.

Budó va explicar que
tant Puigdemont com
Turull la van animar a
acceptar la conselleria

La sala de control del sistema de videovigilància. Foto: Aj. de l’Ametlla
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Canovelles | Les Franqueses

Canovelles posa en marxa
una campanya de civisme

SOCIETAT4Canovelles Teva i
Neta. Aquest és el nom de la
nova campanya de civisme, im-
pulsada per l’Ajuntament, mit-
jançant la qual vol conscienciar
els veïns sobre la importància de
mantenir nets els carrers.

En aquest sentit, els Agents
Cívics municipals ja han co-
mençat a repartir ampolles de
plàstic reutilitzables als veïns
que tinguin gossos. Els tècnics
explicaran que els recipients
s’han d’omplir amb aigua i vi-
nagre i, quan els animals orinin

o caguin, han de tirar aquest lí-
quid a sobre.

Amb aquesta nova campanya,
el consistori diu que “vol anar
més enllà i vol que els veïns pro-
pietaris de gossos es responsabi-
litzin”, fins i tot a l’hora d’higie-
nitzar l’orina, ja que és molt cor-
rosiva i està fent malbé fanals, se-
nyals, parets, arbres i zones ver-
des del poble. L’incompliment de
l’Ordenança Reguladora de la
Tinença de Gossos i Animals de
Companyia pot suposar una mul-
ta màxima de 120 euros.

LES FRANQUESES4Centenars
de veïns van participar, dissab-
te passat, en una matinal festi-
va a l’Espai Can Prat i van poder
visitar les seves noves instal·la-
cions, el pavelló, el nou Centre
d’Atenció Primària de Corró
d’Avall i la biblioteca. Les de-
mandes dels veïns (en un procés
participatiu impulsat entre 2013
i 2014) va ser el punt de partida
en la creació de l’espai.

La jornada, fins i tot, va tenir
un punt institucional, amb la vi-
sita d’una delegació de la Gene-
ralitat encapçalada pel presi-

dent Quim Torra, que va apro-
fitar la seva visita a la vila per sig-
nar el llibre d’honor. L’alcalde,
Francesc Colomé, va acompa-
nyar Torra durant el matí en la

seva caminada per les instal·la-
cions de Can Prat.

La jornada per donar a co-
nèixer Can Prat a la ciutadania
va començar amb una xocolata-
da popular al Centre Cultural
Can Ganduxer. Allà es va posar
en marxa una cercavila de lletres,
que tenia el sentit simbòlic de fer
el trasllat de llibres de la sala de
lectura de Can Ganduxer fins a

la nova biblioteca. Van partici-
par-hi els infants del municipi,
que durant la setmana havien
preparat les lletres: ESPAI CAN
PRAT, acompanyats pels Ge-
gants de les Franqueses, el Grup
de Diables Els Encendraires i el
grup d’animació Brass de Gita-
no Band. La cercavila va finalit-
zar amb el Ball de Gegants al nou
pavelló poliesportiu.

El president parla amb un grup de nenes del poble. Foto: Generalitat

Matinal massiva a Can Prat
amb visita de Torra inclosa

Les Franqueses | Nous Béns Culturals d’Interès
La Casa de la Vila i les antigues escoles han estat declarades Bé Cultural

d’Interès Nacional. La Generalitat va concedir aquestes distincions 
a aquests dos edificis en la reunió que va mantenir dimarts passat.

A l’espai hi ha un Centre
d’Atenció Primària, 
una biblioteca i un 
pavelló poliesportiu

Les sessions es fan al Centre Cultural. Foto: Aj. de Canovelles
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Esports

Comiat continental. El BM Gra-
nollers afrontarà, demà passat al
Palau d’Esports, el partit de l’úl-
tima jornada de la fase de grups
de la Copa EHF contra el GOG de
Dinamarca amb l’objectiu de su-
mar una victòria que permeti
tancar la seva participació euro-
pea amb les millors sensacions
possibles.

I és que la derrota de la set-
mana passada a la pista del Kiel
va deixar els d’Antonio Rama
sense cap opció de superar la ron-
da, de manera que l’enfrontament
contra els escandinaus tindrà
l’únic al·licient de veure si el
BMG es ‘venja’ del triomf que els
danesos van aconseguir a la seva
pista el mes passat (34-26).

Després d’aquest matx, quan
la Copa EHF només sigui un re-

cord, els granollerins se centraran
en acabar l’ASOBAL i en la Copa
del Rei, que es disputarà a Alacant
entre divendres i diumenge de la
setmana que ve.

TORNA LA DHF
Paral·lelament, aquest cap de
setmana torna a la Divisió d’Ho-

nor femenina després d’una set-
mana d’aturada pels partits de se-
leccions. El BM Granollers, que
ocupa la sisena posició, viatjarà
fins a Barakaldo per veure’s les ca-
res contra un Zuazo en hores
baixes. El partit es jugarà al Po-
lideportivo Lasesarre demà a tres
quarts de vuit del vespre.

L’equip agraeix el suport de l’afició diumenge passat a Kiel. Foto: BMG

El BM Granollers diu adeu 
a la seva aventura europea

» Els d’Antonio Rama, ja sense opcions, rebran el GOG demà passat
» El sènior femení viatja a Barakaldo per visitar la pista del Zuazo

El CB Mollet rep el JAC amb
l’objectiu de tornar a ser segon

Recuperar el som-
riure i, si pot ser,
també la segona
plaça. Aquest és el

doble objectiu del primer equip
del CB Mollet, que demà a les vuit
del vespre rebrà la visita del JAC
Sants al Plana Lledó. Serà el se-
gon partit consecutiu dels de Jo-
sep Maria Marsà contra contra
conjunts de Barcelona, després
del viatge que el CBM va fer a la
pista del Martinenc.

El Mollet, que va cedir la se-
gona posició a l’UBSA, es veurà
les cares contra un equip que, tot

i que té dues victòries més que els
conjunts de la promoció, encara
no s’ha assegurat la continuïtat a
la categoria de cara al curs que ve.

RELLISCADA A BARCELONA
Els de Marsà necessiten guanyar
com més aviat millor fer recon-
duir el rumb després de patir la
segona derrota seguida, en aquest
cas contra el Martinenc (90-72).
Els molletans van dominar el
primer quart, però no van poder
evitar que els locals capgiressin la
situació abans del descans i sen-
tenciessin en la represa.

El CD la Concòrdia busca
reconquerir la plaça de líder

Una vegada més en
molt poques jorna-
des, el CD la Con-
còrdia haurà de llui-

tar per recuperar la seva condi-
ció de líder de Segona. I ho farà,
de nou, al País Valencià, a la pis-
ta de l’FSF Joventut Elx, demà a
dos quarts de sis de la tarda, con-
tra un equip que ha guanyat 11
dels seus darrers 13 partits.

Això ha permès que les ilici-
tanes hagin escalat fins a la cin-
quena posició després d’una ar-
rencada de curs pèssima. Les de
Dani Mosteiro, per la seva ban-

da, van veure com s’interrompia
la seva bona dinàmica a Ripollet,
i ara són un punt per darrere del
CFS Eixample.

UNA MALA TARDA
Les llagostenques van patir la ter-
cera derrota del curs dissabte
passat en una mala tarda al Va-
llès Occidental (5-2). L’equip va
acusar una mala segona meitat
(al descans el resultat era d’1-1)
i també va permetre massa oca-
sions clares de les ripolleten-
ques. Villa va marcar els dos
gols de la Concòrdia.

Ciclisme | La comarca, escenari de dues etapes de la Volta
Vallgorguina, Sant Celoni, Vilalba o Santa Fe del Montseny van ser alguns dels escenaris

pels quals va passar el pilot de la Volta a Catalunya en les seves dues primeres etapes. Com
és habitual, la volta s’acabarà demà passat amb una etapa amb l’inici i la meta a Barcelona. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

La Federació Catalana
reconeix la feina del Llerona

La tasca del Club Es-
portiu Llerona amb el
futbol formatiu feme-
ní li ha servit al club

per rebre un reconeixement per
part de la Federació Catalana de
Futbol. En aquesta temporada,
l’entitat de les Franqueses té 11
equips (dels 31 del total del club),
tot i que segons han assegurat en
declaracions al portal web de
l’FCF, la intenció en el futur és
continuar creixent.

El club es beneficiarà de la
campanya #Orgullosa, la ini-
ciativa que la federació tira en-
davant des de fa uns mesos per
impulsar el futbol femení.

El club va fundar-se a finals
de la dècada de 1960 gràcies a la
iniciativa dels veïns del poble i a
la parròquia de Santa Maria de
Llerona, però no va ser fins fa 10
anys que van crear el primer
equip femení, on formen futbo-
listes i persones.Foto: FCF
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ATLETISME4La Mitja de Mon-
tornès ja té els seus nous reis:
Radouane Nour i Silvia Segura.
Aquests atletes van ser els mi-
llors de la vint-i-sisena edició de
la prova, disputada diumenge
passat, i que va reunir prop de
2.300 participants, una xifra
que significa un augment res-
pecte de l’edició de l’any passat.

El corredor marroquí de la
Sansi va ser el gran dominador
de la prova gairebé des del co-
mençament, i va aconseguir ar-
ribar a la meta en solitari, des-
prés de passar per Montmeló, Vi-
lanova i la Roca, en 1 hora, 11 mi-
nuts i 17 segons. Gerard Garro-
te, del Figueres, i Carlos Sáez, del
Granollers, van acompanyar l’a-
fricà al podi.

Per la seva banda, Segura va
ser la més ràpida en la categoria
femenina (travessant la meta
amb la trenta-quatrena millor
marca general), aturant el cro-
nòmetre en 1 hora, 23 minuts i

28 segons. Olga Pons del Club
Atletisme Parets i Elisabet Mar-
tin del Club Atlètic Granollers,
van arribar en segona i tercera
posició, respectivament.

La cursa dels 6 quilòmetres la
va guanyar, per segon any con-
secutiu, Eloi Cabezas de l’Atle-
tisme Montornès amb un temps
de 19 minuts i 21 segons, men-
tre que Gemma Barrachina, del

Rios Running Team, es va im-
posar en categoria femenina.

QUILÒMETRES SOLIDARIS
La Mitja, a més, va reafirmar la
seva condició de prova solidària,
amb la recollida d’aliments que
es lliuraran a Càritas. En aques-
ta ocasió, els participants i el pú-
blic van donar 352 quilos de
menjar per a aquesta associació.

Nour i Segura guanyen 
la 26a Mitja de Montornès

L’EC Granollers afronta un
partit amb trampa a Terrassa

L’EC Granollers de
Jose Solivelles tancarà
el penúltim mes de
competició amb un

desplaçament al Terrassa per
jugar contra el San Cristóbal.
Sobre el paper, els blancs serien
els favorits (estan més amunt a
la classificació i ha guanyat els
seus últims dos desplaçaments
deixant la porteria a zero), però
el conjunt de Terrassa ha acon-
seguit 27 dels seus 42 punts ju-
gant a Ca n’Anglada.

En els darrers quatre partits,
el conjunt granollerí ha obtingut
uns resultats que es coneixen, en
l’argot futbolístic, com la mitja-
na anglesa, tot i que de forma in-
vertida: l’equip ha guanyat en les

darreres visites i ha empatat els
dos partits més recents al Mu-
nicipal. Ara mateix, l’ECG suma
52 punts (com el Terrassa i el Vi-
lafranca), set menys que el quart
classificat, l’Horta.

PUNT DE MÈRIT CONTRA EL PRAT
L’últim empat dels de Solivelles,
però, va deixar un bon regust de
boca a l’equip. Va ser diumenge
passat, contra el Prat (1-1), pocs
dies després d’haver guanyat a
Vilatenim contra el Figueres. 

Els granollerins, a més, van
haver de suar l’empat en un par-
tit que se’ls va complicar al mi-
nut 70 però Pau Darbra, de fal-
ta directa, va rescatar un punt a
vuit minuts per al final.

Duel de CERS: el CH Caldes
visita la pista del Lleida Llista

L’OK Lliga torna a po-
sar-se en marxa demà
després de l’aturada
de la setmana passada,

tot i que el CH Caldes no jugarà
el seu partit de la vint-i-quatrena
jornada fins demà passat, quan
visitarà la pista del Lleida Llista
en un partit entre dos equips
que volen tornar a ser a la Copa
de la CERS el curs que ve (tot i
que matemàticament no està
descartada la possibilitat que pu-
guin atrapar els equips de la
zona de Lliga Europea). L’en-
frontament, al pavelló Onze de
Setembre, es posarà en marxa a
les 12 del migdia. 

El matx es presenta com una

col·lisió entre iguals: calderins i
lleidatans acumulen 37 punts
gràcies a les 11 victòries i els 4 em-
pats aconseguits, i només el goal
average (-8 per al Caldes, +11 per
a l’equip del Segrià) situa els de
Lleida en la sisena posició, deixant
els arlequinats setens. L’hispano-
argentí Maximiliano Oruste i el
francès Roberto di Benedetto són
els dos grans arguments ofensius
del Lleida, amb 22 i 20 gols en lli-
ga, respectivament.

Els d’Eduard Candami vol-
dran encadenar el segon triomf
seguit, després d’haver trencat la
seva mala dinàmica contra el
Sant Cugat a la Torre Roja fa
dues setmanes.

» Prop de 2.300 atletes van recórrer els 21 quilòmetres de la prova
» Cursa solidària: es recullen 352 quilos d’aliments per a Càritas

El CN Granollers segella 
la permanència a Primera

El gran objectiu ja està
aconseguit. Gràcies a la
victòria del CN Grano-
llers a casa contra el

WP Sevilla (9-4) de dissabte pas-
sat, el conjunt de Pablo Quat-
trocchio s’ha assegurat, de forma
matemàtica, la permanència a
Primera Divisió, la segona mà-
xima categoria del waterpolo es-
tatal masculí.

La gran meta que s’havia
marcat l’entitat a principis de
curs, doncs, ja està certificada, de
manera que els granollerins po-
dran afrontar, sense cap mena de

pressió ni de vertigen, les darre-
res quatre dates de la lliga. La
més immediata d’aquestes serà
dijous que ve a la piscina del Mo-
lins de Rei (el segon classificat),
mentre que gairebé 48 hores
després d’aquest matx, l’equip
haurà d’afrontar un altre examen
contra el líder de la taula, el CN
Sant Feliu. 

El CNG, doncs, veu com
aquest tourmalet de partits, que
fa uns mesos podien haver com-
plicat la permanència, es po-
dran afrontar en aquests dies de
forma tranquil·la.

El vencedor masculí, en el moment de la victòria. Foto: Mitja Montornès

Foto: Marlon Càtedra
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L'any 1990, Ryoei Saito va comprar un
famós quadre de Van Gogh. Indignat
pels impostos que el govern japonès li
exigia per la compra, va anunciar en
una roda de premsa que desapareixe-
ria juntament amb el quadre. Des de
llavors, no se n'ha tornat a saber res. La
cerca de l'obra d'art és el centre de la
nova novel·la de Matilde Asensi.

Llibres

Sakura
Matilde Asensi

Recordant el 80è aniversari del gran
poeta Federico García Lorca, Pep Tosar
explora la vida de l’autor d’una forma
íntima i apassionant. El misteri capti-
vant de l’andalús més universal el re-
cull aquesta obra que busca retratar
Lorca com no s’havia fet fins ara. 

Es pot veure al Teatre Goya de Bar-
celona fins al 28 d’abril.

Teatre

Federico García
Pep Tosar

Leiva torna amb el seu característic
rock lleuger que continua l’estil dels
anteriors discs. A més, s’ha proposat
recompensar aquells que comprin el
seu disc en format físic amb un extra
molt personal: les notes de veu grava-
des amb mòbil que recullen les prime-
res gravacions del disc crues i sense
cap mena d’edició. Pura música.

Música

El reconegut director es treu de la mà-
niga el seu millor cinema a ‘Dolor y
gloria’. El film ha estat valorat pels crí-
tics com una de les seves millors obres.
Un espectacle emocional sobre un di-
rector de cinema en els últims anys de
la seva carrera. Antonio Banderas tam-
bé s’ha endut l’aplaudiment de la críti-
ca pel seu rol protagonista.

Pelis i sèries

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar

Nuclear
Leiva

Barcelona animada
Torna el festival més important de cinema d’animació. La

desena edició del NonStop Barcelona Animació serà al MAC-
BA i a l’Arts Santa Mònica fins al 31 de març. Tallers, xerrades,
classes magistrals, projeccions... Tota mena d’activitats adre-
çades als fanàtics i aficionats de l’animació. Enguany el festi-
val continua aposant per noves formes d’animació cinema-

togràfica i de videojocs. Un dels grans atractius d’aquesta
edició és que hi haurà una sessió d’Elevator Pitch, que consis-

teix en la presentació de projectes en 5 minuts davant d’un
grup d’experts, artistes i professionals diversos. 

La cantautora i compositora Rozalén ha tornat a ser
protagonista pel seu activisme social. Aquesta vegada

ha pujat a bord d’un vaixell de l’ONG Open Arms a Bar-
celona per denunciar l’abandonament d’immigrants al

mar Mediterrani. Rozalén va afirmar que li sembla “un
problema enorme que estiguin morint persones a l’ai-
gua i ningú faci res”. Durant la seva visita a l’embarcació
de rescat, va anunciar que vol crear una cançó dedica-
da a les vides perdudes al fons del mar. La denúncia de

l’artista se suma a altres reivindicacions, com quan va
dir que donaria un zasca als polítics que parlen de femi-

nisme rodejats de dones a les quals tracten com a ob-
jectes. Rozalén sempre té en compte el vessant de de-
núncia social a les seves cançons i espectacles. Un dels

exemples a l’hora de crear concerts inclusius és que
sempre actua acompanyada d’una intèrpret en el llen-
guatge de signes. Combinant una música íntima i que

barreja gèneres, ja és un gran nom de la música d’autor
a tot l’estat. A més, actuarà al Festival de Cap Roig 2019.

R O Z A L É N
Ser una cantautora reconeguda

Combina el talent musical amb l’activisme social

Famosos

Visitar un vaixell d’Open Arms
Ha denunciat la indiferència amb les morts al mar

Aplaudeixen la implicació de la cantant
Agraeixen la seva solidaritat amb els problemes socials

QUÈ HA FET?

| Yoshi’s crafted World
Un retorn als jocs de plataformes clàssics amb l’entranyable Yoshi. Un dels grans atractius és la pos-
sibilitat de superar els nivells de formes diferents segons la direcció en la qual es decideixi avançar.Viu en línia

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUI ÉS?
La fitxa
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DIUMENGE 31 DE MARÇ
19:00 Miedo, la darrera proposta escènica del
polifacètic Albert Pla, combina música del seu
últim disc en directe i projeccions a l’escenari.
/ Teatre Auditori.

DIUMENGE 31 DE MARÇ
10:00 Diana Gadish serà l’encarregada de co-
ordinar un taller de clown per a joves i adults
que s’emmarca en el calendari d’actes del Dia
Mundial del Teatre. / Espai d’Art i Creació La
Tramolla.

DIMARTS 2 D’ABRIL
19:00 Carmen Cortés, psico-oncòloga de l'AECC,
s’encarregarà de la conferència He acabat els
tractaments, i ara què? El repte de la supervi-
vència per a antics malalts de càncer. / Cen-
tre Cultural La Marineta.

AVUI 29 DE MARÇ
MONTORNÈS Costura creativa per confeccionar
material infantil serà el l’activitat solidària que
es farà aquesta tarda. L’activitat té un cost de
cinc euros per cada família (17:30). / Centre
Infantil Pintor Mir.

DIJOUS 4 D’ABRIL
LES FRANQUESES Lara Gregorio serà l’enca-
rregada de la conferència Detox, pensada per
donar a conèixer a tothom els beneficis d’a-
quest tipus de dieta (17:30). / Gimnàs Esco-
la Bellavista Joan Camps.

AVUI 29 DE MARÇ
SANTA PERPÈTUA El Cercle de Recerques i Es-
tudis Mogoda presenta la primera edició del
Cicle d'Història del Vallès: El Patrimoni Im-
material vallesà, amb dues conferències
(19:00). / El Vapor.

DIMECRES 3 D’ABRIL
PARETS Dimcres que ve, el títol seleccionat per
a la sessió del Book Club serà The Odyssey, una
versió del clàssic de d’Homer, a càrrec d’Ele-
na Calvo (17:30). / Biblioteca Can Rajoler.

DEMÀ 30 DE MARÇ
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la vint-
i-tresena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el CB Mollet i el JAC Sants (20:00). / Po-
liesportiu Plana Lledó.

LA LLAGOSTA La Biblioteca compta-
rà amb la presència de l’escriptor i veí
José Ramón Vera, que comentarà el seu
llibre, Proyecto Verne. / Biblioteca.

‘Proyecto Verne’, de José Vera,
al Club de lectura de la Llagosta

Dimecres 3 d’abril a les 16:00

Aquest cap de setmana, el Museu
Abelló celebrarà diferents actes per
commemorar, com cal, el vintè ani-
versari de la seva posada en funcio-
nament. / Museu Abelló.

El Museu Abelló celebra
el seu vintè aniversari

30 i 31 de març

El nou disc de Doctor Prats és un reflex
perfecte del moment actual com a grup
i també com a poble, i demà faran un
concert també amb els seus grans èxits
de sempre. / Nau B1.

Doctor Prats tanca el 
mes musical a la Nau B1
Demà 30 de març a les 22:00

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
sisena jornada de la Copa EHF entre el
BM Granollers i el GOG. / Palau d’Es-
ports de Granollers.

El BM Granollers s’acomiada
de l’EHF rebent el GOG danès
Diumenge 31 de març a les 19:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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