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Les drogues tradicionals conti-
nuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumi-
dors, principalment per la faci-
litat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàn-
cies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Des-
envolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues ob-
tingudes de consumidors vo-
luntaris durant el 2018. 

El consum de droga dels ca-
talans és de substàncies tradi-
cionals i més pures, ja que la ma-
joria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estu-
dis anteriors. Concretament, l’a-
dulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la co-
caïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt peri-
llosa, ja que el consumidor no no-
més fa front als efectes de la ma-
teixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.

DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que pas-
sa a altres països europeus. Con-
cretament, des del 2011 la pre-
sència de mostres de les ano-
menades ‘NSP’ (Noves Subs-
tàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’a-
parició d’aquest tipus de subs-
tàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradi-
cionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mos-
tres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD. 

Per la seva part, la Coordi-
nadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que mal-
grat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'in-
terès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a subs-
tàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintè-
tics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els pro-
blemes que estan provocant al-
gunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilar-
ne l’aparició”. 

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxi-
comanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciu-
tat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües resi-
duals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.

La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Bai-
xos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Euro-
pea està augmentant.

La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix

» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

SALUT4El subdirector gene-
ral de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la im-
portància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels con-
sumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concen-
tració, i si hi ha adulte-
rants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una apro-
ximació al consum de la dro-
ga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de dro-
ga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de subs-
tàncies il·legals. 

D’altra banda, Colom des-
taca que a Catalunya no exis-
teix un consum massiu de no-
ves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, uti-
litzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una ten-
dència preocupant i un tema
greu per a la salut pública es-
tatal, com és el cas del fenta-
nil als Estats Units.

Menys adulteració 
comporta menys riscos

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL
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Me deja con la boca
abierta la condescen-

dencia con la que se mira
al Reino Unido o Italia desde los medios
españoles. Somos un país de la periferia
europea incapaz de tener un debate de
mínimos sobre los fallos de diseño de
la UE y cómo nos impactan, pero qué
risa lo del “¡order!”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La panadería de mi ca-
lle cierra porque con-

vierten la finca en pisos
turísticos. Yo, en la finca de al lado, a
partir de mañana estoy oficialmente en
la calle con mi hija porque mi piso se
va a alquilar al doble de precio. Sí, con
mi hija, sin familia ni ayuda. Así nos ti-
ran del barrio.

@Berrironaiz

La senyora marquesa
que ha disposat que

ara mateix s'estigui fent
un debat entre candidats catalans al
Congrés de manera pràcticament ín-
tegra en castellà, entenc que també for-
ma part de la cultura oprimida que
menja entrepans de xoriço a l'hora
del pati.

Hoy hace exactamente
100 años que el Conde

de Romanones firmó el
decreto por el que establecía la jorna-
da laboral de 8 horas en España. ¡Un si-
glo! Y continuamos igual, aunque se
haya multiplicado la productividad.
Es como si fuera un límite físico in-
franqueable.

@crendueles@zuvielzirkus@apuente

La lupa

per Jaume Martorell

Municipalisme republicà

Els pròxims dos mesos, la ciutadania de
Catalunya tornarà a les urnes en un ci-
cle que marcarà el futur del nostre país.
Amb el vot decidiran sobre els seus re-
presentants a les institucions locals, es-
tatals i europees.

La disjuntiva a la qual els ciutadans
s'enfronten és entre avançar cap a una
concepció republicana de les institucions
o confirmar –fins i tot accelerar- la seva
deriva autoritària. Unes ins-
titucions republicanes ga-
ranteixen la llibertat i l'ab-
sència de dominació, es basen
en el consentiment i no la co-
acció; però també garanteixen
l'equitat i la justícia social, per-
què no hi ha llibertat repu-
blicana sense independència econòmica.
No hi ha llibertat republicana sense
transparència i sense institucions obertes
que garanteixin una ciutadania activa.

Portar aquest republicanisme a Eu-
ropa, serà clau per acabar amb l'estratè-
gia de repressió i judicialització amb la
qual l'Estat espanyol ha respost a les re-
iterades demandes d'autodeterminació
expressades per la societat catalana. Una
repressió que quedarà ben patent amb la
candidatura d'Oriol Junqueras a la pre-
sidència de la Comissió Europea. Fer que
a l'Estat Espanyol el republicanisme si-
gui determinant és l'única manera d'evitar

el pacte de l'IBEX entre PSOE i Ciuda-
danos, amb l'objectiu de protegir la mo-
narquia i els entramats de poder que du-
ren des de fa tants anys.

Per tot plegat és vital portar el repu-
blicanisme a les institucions locals, mas-
sa sovint tacades pel cabdillisme de
molts alcaldes i alcaldesses, pel sectaris-
me de partits que fa 40 anys són al go-
vern. Perquè, malgrat tot, aquestes ins-

titucions, també plenes de gent que fa po-
lítica de forma vocacional i interessada,
són les que tenen més potencial per
apropar-se al poble o per solucionar
problemes concrets.

Per això, el que calen són projectes
compromesos per construir municipis re-
publicans, com el d'Ara Parets – ERC, en-
capçalat per Jordi Seguer, Montse Fol-
guera i Kènia Domènech. A l'oposició ja
han estat un exemple de republicanisme
actiu, fiscalitzant els privilegis que regi-
dors de govern s'havien autoatorgat en
forma de màsters, dinars i viatges, o de-
nunciant la instrumentalització d'insti-

tucions que han de ser de tots, com l'à-
rea de comunicació de l'Ajuntament.

El compromís republicà d'ARA Parets
– ERC es tradueix amb una claredat ní-
tida a l'hora de posicionar-se a favor de la
independència i la república, amb una can-
didatura independentista compromesa
amb aconseguir un Estat Català, però tam-
bé una candidatura que fa del republica-
nisme la seva raó de ser. No es tracta de

canviar el cabdillisme del PSC
de Parets per nous hiperlide-
ratges, sinó de canviar el mo-
del. De donar veu, protago-
nisme i empoderament a les
paretanes i paretans. Cons-
truir un projecte republicà
entès com un compromís per

a la igualtat entre tota la ciutadania, per
tant feminista i antiracista, amb l'objectiu
de corregir les desigualtats que encara exis-
teixen a la nostra societat i al nostre poble. 

El republicanisme que es trasllada en
una manera de fer on el més important
és l'equip i el lideratge és un primer en-
tre iguals, entre una llista de persones
preparades per a governar i que cadas-
cuna aporta la seva pròpia òptica. Una
alternativa clara a la personalització de
la política o de la reforma constant
d'espais per fer llocs a nous i antics egos,
un projecte col·lectiu per fer un Parets
de totes i tots, entre totes i tots.

És vital portar el republicanisme a les 
institucions locals, massa sovint tacades

pel cabdillisme de molts alcaldes

Els semàfors

PAH Granollers
La PAH de Granollers va presentar di-
mecres la campanya Viure no és un de-
licte contra la criminalització de les ocu-
pacions d’habitatges. Un cop acabada 
la roda de premsa, els assistents van 

recórrer els carrers de la ciutat. 
pàgina 8

Aj. de Sant Fost
L’Ajuntament de Sant Fost va acollir di-
mecres una reunió amb els alcaldes de
Badalona i Mollet per parlar sobre una
de les reivindicacions històriques del
poble: la necessitat de fer efectiu el 
desviament de la carretera B-500. 

pàgina 17

Ciutadans Mollet
Polèmica a Ciutadans Mollet per la fil-
tració d’un àudio on presumptament

s’escolta el portaveu del partit, Francis-
co Muñoz, en una reunió interna de la
formació fent declaracions ofensives i
masclistes sobre Arrimadas i Albiol. 

pàgina 10
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Les millors
perles

El cantant colombià Juanes ha denunciat que s’hagi versionat la
seva cançó ‘A Dios le pido’ per a la campanya electoral de VOX.
Fa unes setmanes va començar a circular per la xarxa el vídeo

de la versió anomenada  ‘A VOX le pido’. Davant la situació, Juanes
ha expressat “una enorme tristesa i indignació” a les xarxes socials.

Gabriel Aranda, seguidor del Racing d’Avellaneda, desen-
terra la calavera del seu avi per celebrar la Superlliga Ar-
gentina. L’aficionat va decidir obrir el nínxol on el seu fa-

miliar estava enterrat i passejar-lo per Buenos Aires per fer-li
‘viure’ la festa del campió de la primera divisió argentina. 

Un home salva un gos de morir ennuegat fent-li el boca a
boca. El cadell va empassar-se una salsitxa d’una botiga a
Turquia, fet que gairebé l’ofega. Omar Yilmaz no s’ho va

pensar dues vegades i va fer la maniobra per salvar l’animal. “Sé
què se sent en quedar-te sense aire, i l’havia d’ajudar”, va explicar.

El Parlament Europeu reconeix per primera vegada Gibral-
tar com una colònia britànica. L’Eurocambra va aprovar el
reglament d’exempció de visats en el qual anomena d’a-

questa forma al Penyal. Aquest canvi semàntic és un nou front
obert de l’escenari europeu que hi haurà després del Brexit.

La vida de Jesús Gil arriba a HBO en forma de minisèrie. ‘El Pio-
nero’ plasmarà la polèmica trajectòria del que va ser presi-
dent de l’Atlètic de Madrid i alcalde de Marbella. Les ombres

de corrupció, pràctiques il·legals i l’estil de vida ostentós de Gil se-
ran el rerefons de la sèrie, que mostrarà material personal inèdit.

A les xarxes

@JordiGraupera: Alcaldessa @AdaColau,
no facis cas als de màrqueting. No facis co-
ses que ja es veu que no vols fer. Així et
degrades tu i degrades la ciutat.

@soler_toni: Una mica trist per haver de fe-
licitar @LauraBorras per una cosa tan simple
com usar la seva llengua en un debat de
candidats catalans celebrat a Catalunya.

#DebatCandidats

@_ANAMILAN_: Si eres padre o madre
de un niño o niña homosexual y esto te
resulta un problema, la psiquiatría puede
ayudarte. A ti. No a tu hijo, pero sí a ti. 

#SalvadosPapa #ColauYoutuber

Les claus

En política cal estar amatent a
com es reparteixen els llocs a les
llistes confeccionades pels seus
capitostos, del que se’n pot fer
una lectura prou significativa so-
bre per on van els trets. El PP en-
via a Dolors Montserrat, fins ara
portaveu al Congrés, com a cap
de llista per a les eleccions al Par-
lament Europeu. El PSOE des-
plaça a Josep Borrell, Ministre
d’Afers Exteriors, també a les ma-
teixes eleccions. És casualitat o és
conseqüència de la seva nul·litat
en els respectius càrrecs ante-
riors? Sembla que no cal ser gaire
llest per arribar a la conclusió de
què a tots dos se’ls aplica la fór-
mula que s’empra des de fa molt
temps a qui destorba. I per uns
suposats mèrits, se’ls facilita una
sortida diguem-ne digna, amb un
càrrec ben remunerat i lluny dels
centres de decisió dels partits.
Així no faran nosa i quedaran
tranquils. Són personatges que
amb la seva trajectòria desafortu-
nada s’han tornat incòmodes, no
aporten res de positiu. Casual-
ment tots dos són catalans. Si
més no, d’origen, encara que en
els seus currículums no hi cons-
ten gaires elements de servei a
Catalunya, no ja per no ser inde-
pendentistes. És natural i lògic
que no tots els catalans ho són,
sinó per no haver aconseguit al-
gun benefici pel nostre país.

No és el cas del president Car-
les Puigdemont, candidat per
JxCat, ni d’Oriol Junqueras per
ERC. També es presenten a les
eleccions europees, sense que
ningú els hagi d’agrair els serveis
prestats, per fer front a la igno-
mínia d’unes acusacions falses i
una justícia forassenyada.

Cap amunt!
per Jordi Lleal 

El dolent de la pel·lícula 
per Teresa Calveras

Quan les accions pròpies són
jutjades per una gran part de la
societat com accions injustes,
les persones que les defensen
no poden permetre que això si-
gui visible i manifest.

Aquesta premissa ens fa
entendre la bel·ligerància
que provoquen els llaços
grocs. Cada vegada que les
persones que defensen la re-
pressió i les limitacions als
drets democràtics en veuen
un, se senten qüestionades
perquè saben que no estan si-
tuats al cantó correcte de la
polèmica. De cap de les ma-
neres poden permetre  que el
carrer i les persones els hi va-
gin recordant quina és la
seva actitud davant unes ac-
cions que una gran part de la

societat troba reprovables i
que ells defensen.

D’aquí tots els eufemismes,
les trampes lingüístiques que
s’inventen per tal que allò que
està mal vist no ho sembli tant.
Com a exemple només cal pen-
sar en la impossibilitat que te-
nen  de qualificar els membres
del govern empresonat de pre-
sos polítics. L’existència de pre-
sos polítics és un fet inaccepta-
ble per a les societats demo-
cràtiques. Ergo,  si no en par-
lem, no n’hi ha. No es qüestio-
na el fet ni la democràcia espa-
nyola, es canvien els termes i
problema solucionat.

La lluita contra els llaços
grocs no mostra res més que la
mala consciència dels qui la
porten a terme.

per Alex Suárez
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Granollers

MEDI AMBIENT4Granollers po-
sarà en marxa un sistema de re-
ciclatge pioner a Europa. Es
tracta de la instal·lació de con-
tenidors grocs intel·ligents que
inclouran un codi QR amb l’ob-
jectiu de premiar les persones
que reciclin amb monedes re-
ciclos que es podran bescanviar
per serveis i productes relacio-
nats amb la sostenibilitat.

El projecte, que s’anomena
Reciclatge 5.0, es portarà a ter-
me al llarg del 2019 i estarà
principalment centrat en llaunes
i ampolles. Segons explica l’ACN,
pilotarà en dos àmbits: el do-
mèstic i fora de la llar. 

L’usuari s'haurà de registrar
en una webapp, des d'on s’ani-
ran comptant les vegades que
aquest recicli, gràcies a un codi
QR que identifica el telèfon mò-
bil del ciutadà a l’hora de dipo-
sitar el residu al contenidor. En
conseqüència, es computaran
digitalment reciclos, el sistema

digital que canviarà el compro-
mís dedicat a la sostenibilitat en
premis per l’usuari.

Aquest sistema, impulsat
per Ecoembes i TheCircular-
Lab, es posarà en pràctica a
Granollers,  Igualada, Sant Boi
de Llobregat i la comarca del Pla
de l’Estany. Durant l’acte de

presentació del projecte, que es
va celebrar aquesta setmana a
Barcelona, el conseller delegat
d’Ecoembes, Óscar Martín, va
explicar als assistents que aques-
ta iniciativa condueix a  “un fu-
tur cap a la innovació que ens
permetrà aconseguir un plane-
ta net, segur i sostenible”.

Un moment durant la presentació del projecte. Foto: ACN/Ana Amat Vendrell

Granollers disposarà de
contenidors grocs intel·ligents
» Es premiaran les persones que reciclin amb productes i serveis

» El sistema, pioner a Europa, funcionarà a través d’un codi QR

Detenen un gestor per fer
altes falses de treballadors

SUCCESSOS4La Policia Nacio-
nal i els Mossos han detingut un
gestor de la ciutat que feia altes
falses de treballadors estran-
gers a la Seguretat Social perquè
aquests poguessin cobrar pres-
tacions socioeconòmiques o po-
guessin regularitzar la seva si-
tuació administrativa a l'Estat.
Hi ha 27 investigats i 21 detin-
guts en total. 

Segons recull l’ACN, el gestor
va utilitzar dades de 44 empre-
ses, algunes d'elles fictícies, per

poder fer els tràmits, aconse-
guint que s'abonessin presta-
cions indegudes per un valor su-
perior als 230.000 euros per
part del Servei Estatal Públic
d'Ocupació. Un dels detinguts te-
nia pendent, a més, una ordre
europea de detenció per tràfic de
drogues. La investigació va co-
mençar a l'agost, quan els agents
van saber que s'havien fet altes
de ciutadans estrangers d'una
empresa de Badalona sense que
el seu propietari ho sabés. 

SOCIETAT4La PAH va engegar
dimecres la campanya Viure no
és delicte amb una manifestació
que va arrencar a la plaça Ma-
luquer i Salvador i que va fina-
litzar al Consell Comarcal. Se-
gons la plataforma, l’objectiu va
ser “lluitar contra la criminalit-
zació de l’ocupació”.

Desenes de persones van do-
nar suport a la manifestació que
va presentar la PAH de Grano-
llers de manera simultània a al-
tres municipis catalans.

Els assistents es van trobar a
les deu del matí a la plaça Ma-
luquer i Salvador, on represen-
tants de la PAH van fer una
roda de premsa per explicar el
significat de la campanya. Sota
el lema Viure no és delicte, la ini-
ciativa pretén visibilitzar les ocu-
pacions com “l’única solució que
han trobat milers de famílies per
aconseguir un sostre”.

En aquest sentit, l’associació
vol posar fi a la criminalització
d’aquesta mena d’actes i fer pin-

ya per aconseguir que el suport
ciutadà sigui la força que acon-
segueixi canviar l’estigmatització
que actualment pateixen aques-
ta mena de situacions.

Després d’escoltar el cas
d’algunes persones de la ciutat
que estan ocupant pisos “per
necessitat”, ja que tenen fills a
càrrec seu, l’acte va donar pas a
la manifestació pels carrers de
la ciutat, la qual va passar per
l’Ajuntament i va acabar al Con-
sell Comarcal. 

Els Mossos van detenir el gestor de la ciutat. Foto: Arxiu

“Viure no és delicte”

Successos | Detingut per robar a la parròquia de Fàtima
Els Mossos d’Esquadra han detingut un veí de Montcada de 31 anys per suposada-
ment robar diversos objectes religiosos, com diferents calzes de plata, a la parrò-
quia de Fàtima de la ciutat, on l’acusat va treballar fent tasques de manteniment. 
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Compte enrere per acollir 
les Jornades de la Gent Gran

CULTURA4Granollers celebra-
rà a partir de dilluns les Jorna-
des Culturals de la Gent Gran. La
36a edició d’aquesta cita pro-
gramarà una quinzena de pro-
postes del 8 al 14 d’abril amb
l’objectiu de mostrar l’activitat
que fan les entitats relacionades
amb el col·lectiu de la gent gran.

Les jornades es van presen-
tar divendres en un acte que va
comptar amb la presència de l’al-
calde, Josep Mayoral, la regido-
ra de Serveis Socials, Maria del
Mar Sánchez, i representants
de les entitats organitzadores.
Durant la trobada, Mayoral va
especificar que la finalitat de la
cita és “animar més persones
grans a ser actives”.

Les jornades s’inauguraran el
10 d’abril a dos quarts d’onze del
matí a la Sala Tarafa amb una

mostra de treballs manuals. Però
les activitats començaran di-
lluns amb el taller La vida és
música, que reunirà petits i
grans a la residència Can Mònich
sota la direcció de l’educadora
social Belén Sellarés.

Un dels pilars principals de la
programació serà l’àmbit artís-
tic. En aquest sentit, es podran
veure diferents obres de teatre
com la funció La cartera del
grup 4 estacions, que arribarà a
la Casa de Cultura Sant Francesc
dilluns a les set de la tarda.

Un altre dels punts més im-
portants de les jornades serà
l’activitat física, la qual es prac-
ticarà majoritàriament a l’aire
lliure amb activitats com cursos
de ball en línia, passejades pel
municipi o un taller sobre cons-
ciència corporal.

CULTURA4Granollers viurà
amb força la Diada de Sant Jor-
di amb l’organització d’una tren-
tena d’activitats dins de la pro-
gramació Per l’abril, lletres mil,
que tindran com a element en
comú la commemoració de l’Any
Joan Brossa.

L’acte principal se celebrarà
els dies 22 i 23 d’abril a la Por-
xada, on s’instal·larà la Fira del
Llibre i la Rosa amb l’objectiu de
proposar al veïnat una oferta va-
riada dels elements més carac-
terístics d’aquesta festa.

En concret, dilluns 22 d’abril
s’inaugurarà la cita a dos quarts
d’onze del matí i es farà la tra-
dicional trobada d’autors co-
marcals. Tot seguit, es podrà
escoltar el pregó de Sant Jordi,
que aquest any anirà a càrrec de
l’escriptora i editora granolleri-
na Carme Arenas.

De manera paral·lela, el pro-
grama organitzarà activitats per
a totes les edats durant el mes
d’abril com contes, tallers de
manualitats, actuacions musi-
cals, presentacions literàries i es-
pectacles culturals. Totes aques-
tes propostes se sumaran a la
commemoració de l’Any Joan
Brossa, que té com a objectiu di-
fondre l’obra i la personalitat d’a-
questa artista.

COMERÇ I CULTURA
El comerç també formarà part
d’aquesta iniciativa amb el pro-
jecte Paraules sobre vidre. En
total, uns 200 comerços expo-
saran als seus aparadors frases
que donaran a conèixer entre els
clients la vida i l’obra de Joan
Brossa. En aquest sentit, Ernest
Sugrañes, gerent de Gran Centre,
va explicar que la intenció és
“apropar la cultura al comerç”.

El Museu de Granollers tam-
bé posarà el seu granet de sorra
a la celebració de l’Any Brossa
amb una exposició que es va in-

augurar ahir i que es podrà visi-
tar fins al pròxim 5 de maig. Es
tracta de la mostra No em va fer
Joan Brossa, un projecte d’art
sonor que explora la prosa més
desconeguda del poeta. 

Els visitants podran veure
una gran instal·lació formada
per diferents elements quoti-
dians extrets del seu context per
representar paisatges als quals fa
referència Joan Brossa en la
seva obra dels anys 40 i 50. A
més, podran escoltar diferents
fragments de la poesia escènica
de la mateixa època.

La Fira del Llibre i la Rosa serà l’acte principal. Foto: Ajuntament

Les activitats de Sant Jordi 
se sumen a l’Any Joan Brossa
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POLÍTICA4Nova polèmica a Ciu-
tadans Mollet després de la filtra-
ció aLa Revista Digital del Vallès
d’un àudio on es poden escoltar
unes declaracions ofensives que
suposadament hauria pronunciat
el líder de la formació, Francisco
Muñoz, en una reunió interna
del partit l’any passat a Parets. En
aquesta gravació es fa referència a
la líder de Cs a Catalunya, Inés
Arrimadas, amb aquestes parau-
les: “Con lo buena que está, no la
saca nadie a bailar”.

A banda d’aquesta cita, l’àu-
dio treu a la llum altres declara-
cions polèmiques, suposada-
ment de Muñoz, com la següent:
“¿Sabes la diferencia entre tú y
Albiol? Que el hijo de puta está
forrao y esto ha sido un hobby
para él. Y sus hijos tendrán una
chacha para cuidarlos. Y tendrá
una folla amiga y una en el par-
tido que se la chupa”. Per ara, es
desconeix qui ha facilitat la fil-
tració d’aquest document.

Línia Vallèss’ha posat en con-
tacte amb Muñoz per conèixer la
seva versió dels fets, però ha ar-
gumentat que prefereix no fer cap
valoració sobre el tema perquè s’es-
tà assessorant jurídicament per sa-
ber com pot actuar al respecte. Tot
i això, en cap moment ho ha negat
i sí que ha volgut deixar clar que es
tracta d’“estratègies polítiques”.

“Amb aquests actes la gent es re-
tracta a si mateixa”, conclou Mu-
ñoz, el qual no descarta que puguin
aparèixer noves filtracions d’àudio
en els pròxims dies.

Amb tot, Cs segueix immers
en la polèmica, després que fa
setmanes els germans Cisneros
abandonessin el partit per des-
avinences amb Muñoz.

El portaveu de Cs Mollet, Francisco Muñoz. Foto: Twitter (@FcoMunozCs)

Polèmica a Cs per un àudio
amb declaracions ofensives

» Presumptament Muñoz fa comentaris masclistes sobre Arrimadas
» La gravació s’hauria fet durant una reunió interna del partit

La CUP demana que es retiri la
publicitat sexista de la ciutat

IGUALTAT4La CUP demana a
l’Ajuntament que es retiri qual-
sevol mena de publicitat sexista
a la ciutat. Segons el partit,
aquests missatges s’exhibeixen
actualment als carrers i als espais
públics del municipi. 

“Sovint els suports públics
destinats a les entitats i orga-
nitzacions de la ciutat sense
ànim de lucre són ocupats per
empreses privades que anuncien
l’organització de festes i esde-
veniments amb publicitat de

marcat caràcter sexista o discri-
minatori”. D’aquesta manera
expliquen des de la CUP el mo-
tiu de la seva demanda.

En concret, el partit fa refe-
rència a un anunci d’una cone-
guda companyia d’asseguran-
ces que promociona “la cober-
tura d’accidents de la dona”.
Segons la CUP, aquests missat-
ges “estigmatitzen un col·lectiu
ja de per si discriminat. Els ac-
cidents són accidents, siguin
dels homes o de les dones”.

POLÍTICA4Nou pas en la que-
rella criminal que va interposar
la Fiscalia contra el regidor
d’ERC Oriol López i el president
d’ERC a Mollet, Albert Biescas,
per suposades calúmnies contra
l’alcalde, Josep Monràs, arran
d’una denúncia dels serveis ju-
rídics de l’Ajuntament. 

La Fiscalia demana 5.400 eu-
ros de multa als dos acusats i, per
la seva part, l’Ajuntament els re-
clama uns 14.000 euros perquè in-
terpreta que s’hi hauria de sumar

un presumpte delicte d’injúries i
atemptat contra l’honor del con-
sistori. De totes maneres, el cas en-
cara no s’ha resolt i serà el jutge qui
determinarà el desenllaç.

Les acusacions a les quals fa
referència la querella es remun-
ten al juliol del 2017, quan alguns
regidors van dir en una roda de
premsa que hi havia “interessos
obscurs” en la venda del solar de
la Vinyota a Decathlon per part de
l’Ajuntament. En aquell moment,
la Fiscalia va interposar una que-

rella, a partir d’una denúncia
presentada pels serveis jurídics de
l’Ajuntament, per la presumpta
comissió d’un delicte continuat de
calúmnies cap a Monràs. Un cop
assabentats d’aquesta acció judi-
cial, diferents responsables d’ERC
van considerar que es tractava
“d’una persecució política contra
unes idees i contra ERC i MES fi-
nançada amb diners públics”, un
argument que reitera López a
l’entrevista que publica avui Línia
Vallès [pàgines 14 i 15].

Imatge de l’anunci que denuncia la CUP. Foto: CUP

Avança la querella contra ERC

Societat | Xerrades sobre la defensa dels drets humans
Mollet és un dels onze municipis catalans que participa en el projecte solidari

Ciutats Defensores dels Drets Humans. La iniciativa va començar aquesta setma-
na amb les xerrades de tres activistes arribats des d’El Salvador, Colòmbia i Itàlia. 



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 5 d’abril del 2019



5 d’abril del 2019

| 12

líniavallès.cat Mollet

La Festa Verda de Can Borrell
aposta per la sostenibilitat

MEDI AMBIENT4La Festa Ver-
da de Can Borrell celebrarà
aquest diumenge una nova edi-
ció des de les deu del matí fins a
les dues del migdia. Els assis-
tents podran gaudir de diferents
activitats pensades per a tots
els públics que compartiran un
objectiu comú: apostar per la
sostenibilitat i el medi ambient.

Una de les propostes princi-
pals serà l’ampliació de l’hort
vertical ecològic amb la planta-
ció de noves hortalisses. A més,
es mostrarà al veïnat com es po-
den reciclar ampolles de plàstic
o llaunes per plantar-hi llavors. 

L’alimentació saludable tam-
bé tindrà el seu espai dins de la
programació amb un taller de
cuina sana que transmetrà la im-
portància d’utilitzar aliments de
temporada. 

En aquest àmbit, també es
podrà aprendre a fer sucs verds
amb productes ecològics proce-
dents de Gallecs.

ESPECTACLES CULTURALS
Amb l’objectiu de captar l’aten-
ció dels més petits de la casa, la
Festa Verda de Can Borrell or-
ganitzarà un curs d’elaboració de
titelles a partir de materials re-
ciclats. De manera paral·lela, es
podrà veure un espectacle de
clown protagonitzat per l’artis-
ta Jaume Jové.

Una altra de les activitats
més rellevants de la Festa Ver-
da de Can Borrell serà un taller
d’iniciació a la conducció d’un
scotter, que comptarà amb la
presència del subcampió d’Es-
panya en aquesta matèria,
Adrià Navarro. 

CULTURA4Comença el compte
enrere perquè Mollet es con-
verteixi en l’epicentre dels tite-
lles. El motiu serà la celebració
de la 13a edició de la Mostra In-
ternacional de Titelles de Mollet
(MITMO), que es podrà veure els
dies 12, 13 i 14 d’abril a diferents
espais de la ciutat.

El públic podrà gaudir de
més d’una vintena d’especta-
cles amb el segell de companyies
reconegudes que, en alguns ca-
sos, tenen procedència interna-
cional. El programa de la cita es
va presentar dimecres i, durant
l’acte, es va fer especial inci-
dència en la instal·lació d’es-
pais interactius adreçats als es-
pectadors que vulguin tocar, ju-
gar i crear titelles.

Pel que fa a les representa-
cions, es podran veure tècni-
ques molt diverses, des d’ombres
xineses a titelles de guant. Una
de les propostes més esperades
serà l’espectacle itinerant que es
farà el 14 d’abril, el qual trans-
portarà els assistents a l’Àfrica
amb la participació de dues re-
conegudes companyies, com són
el Centre de Titelles de Lleida i
Xiquirriteula Teatre. Un dels
trets distintius d’aquesta activi-
tat serà que s’acompanyarà de
música africana en directe.

D’altra banda, un dels es-
pais escènics principals de la
MITMO seguirà sent la Marine-
ta, un escenari intimista dedicat
als espectacles per al públic més
menut a partir dels tres anys. En-
guany, com a novetat, s’ha am-
pliat encara més el rang d’edat
amb una funció que s’adreça
especialment als nadons a par-
tir dels nou mesos.

GASTRONOMIA I CULTURA
Una altra de les novetats d’a-
questa edició serà l’elaboració de
les galetes de la MITMO, una

tasca que anirà a càrrec del taller
de pastisseria del Centre Ocu-
pacional del Bosc, un projecte
d’integració i inserció laboral
per a persones amb discapacitat.
El producte s’anomenarà Mollet
blau i tindrà forma de peix.

El comerç de la ciutat tam-
bé se sumarà a la celebració de
la mostra amb una decoració es-
pecial als seus aparadors. En
concret, es podran veure a di-
ferents botigues molletanes al-
gunes referències als titelles
com personatges o escenes de
contes clàssics.

Una novetat serà l’elaboració de galetes de la mostra. Foto: Ajuntament

La Mostra de Titelles proposa
més d’una vintena de funcions
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Oriol López
Candidat d’ERC a l’alcaldia de Mollet

“La querella de la Fiscalia és una
persecució política en tota regla”

Ha estat molt crític amb el
govern actual de Mollet
durant tot el mandat. Tan

malament ho ha fet Monràs?
Més que ser crítics, nosaltres hem
actuat com a partit de l’oposició,
que és el que ens pertocava. La
feina que hem fet tots els membres
del nostre grup durant aquests
quatre anys sobretot ha seguit l’ob-
jectiu de plantejar una alternativa
a un govern que fa molts anys que
encapçala l’Ajuntament. 

Ja a l'acte d'investidura del 2015,
Monràs va fer una ronda de con-
tacte amb totes les formacions
excepte amb la seva al·legant
que va ser l'única que havia dit
“que no volia saber-ne res". Hi ha
hagut manca de voluntat de dià-
leg per part seva?
Si una cosa ens caracteritza és que
escoltem absolutament tothom.
Parlem amb les entitats i amb tots
els grups municipals. Fins i tot amb
els que estem més allunyats, com
per exemple Ciutadans. De fet,
amb aquest partit hem presentat
mocions conjuntes perquè ens tro-

bàvem tractant els mateixos temes.
Amb l’alcalde Monràs hem tingut
un problema, i és que creiem que
en visualitzar-nos com a alternativa
de govern, ell intenta minimitzar el
diàleg amb nosaltres. Però sempre
estem oberts a parlar amb tothom.

Segons Monràs, els han ofert ne-
gociar temes però no han arribat
a acords perquè vostès “no volen
renunciar a res”. 
No té raó.  Amb regidors del seu go-
vern ens hem reunit diverses vega-
des per parlar sobre ordenances
fiscals o pressupostos, tot i que sem-
pre hem deixat clar que el model de
ciutat que nosaltres plantegem és
molt diferent del seu a molts nivells.
Però, tot i això, ens hem assegut amb
ells. Amb l’alcalde hi ha un distancia-
ment, sí, però perquè representa un
passat que nosaltres no volem. 

Per tant, no hi ha cap rerefons
personal que expliqui aquesta
tensió entre vostè i Monràs.
En l’àmbit personal tenim molt clar
que no passa absolutament res.
Sempre he dit que s’ha de separar
molt el tema personal del tema po-
lític, i nosaltres ho fem així.

Durant el balanç del primer any
de mandat, Monràs va acusar

ERC de “només voler ocupar ca-
dires al govern”. També ens dirà
que no té raó...
Monràs fa 28 anys que és al govern.
Primer com a regidor, però ja a de-
dicació exclusiva, i després com a
alcalde. Nosaltres no hem estat mai
al govern i, per tant, no té sentit

aquesta afirmació. Això sí, aspirem
a governar, però amb poques cadi-
res, perquè sobretot volem estar al
carrer. Així que, si governem, segu-
rament ho farem drets [somriu].

Si governen hauran de fer front
a qüestions com el conflicte amb
Al Huda, que s'arrossega des de
fa anys. Què proposa per solu-
cionar-lo?
El primer pas seria no estigmatitzar
mai més cap col·lectiu de Mollet.

Després, s’hauria d’evitar que els
mitjans de comunicació públics d’a-
questa ciutat sempre parlin de ma-
nera despectiva d’algunes entitats,
perquè aquesta gent aporta coses
positives al municipi. I, finalment,
m’asseuria amb tota la comunitat
musulmana, ja que a banda d’Al
Huda hi ha altres entitats, per trobar
una solució. El que no es pot fer és li-
mitar-se a parlar del problema a tra-
vés de la premsa i durant 12 anys no
aportar cap mena de solució. És una
ferida oberta.

Un altre tema polèmic és l'ender-
roc del Tabaran. Vostès van dir
que la deixadesa política havia
provocat l'estat de ruïna actual
de l'edifici. Com haurien actuat
en aquest cas?
El Tabaran també és un cas de dei-
xadesa institucional durant 40 anys
que ha provocat la pèrdua d’una
part important del nostre patri-
moni cultural. De la mateixa ma-
nera que passa amb el patrimoni
industrial. A diferència d’altres ciu-
tats vallesanes com Terrassa, Saba-
dell o Granollers, les tres grans
indústries que hem tingut (Can
Mulà, Can Fàbregas i la Tenería) són
totes a terra i no s’ha deixat cap
construcció que recordi que en
aquell indret hi va haver una in-

dústria tèxtil que en el seu moment
oferia gairebé 3.000 llocs de treball. 

Si parlem d’alguns moments clau
d'aquest mandat, no podem ob-
lidar l’intent d’una moció de cen-
sura a Monràs que van liderar
des de la seva formació. Si po-
gués tornar enrere, ho tornaria a
intentar? 
Com que seguim tenint un plante-
jament totalment oposat al del
PSC, sí que ho tornaríem a fer. Però
concretament ara no, perquè aviat
se celebraran les eleccions i aques-
tes serviran per determinar qui vol
la població que governi Mollet.

El segon intent que van prota-
gonitzar per aconseguir desban-
car Monràs va coincidir amb la
negativa de l’alcalde a col·labo-
rar amb el referèndum de l'1-O.
No era legítima la seva postura?
És legítim no votar l’1-O, però el
que no creiem que ho sigui és
posar tots els pals possibles a les
rodes per evitar que els espais
electorals poguessin obrir. Aquell
dia va ser molt complicat a Mollet
perquè no teníem només en con-
tra l’Estat espanyol, sinó que aquí
també teníem un alcalde que es
va atrevir a dir que les urnes ja es-
taven plenes de vots quan es4

Arnau Nadeu / Sònia Garcia
Fotografia: Eduardo Corria

“El conflicte
amb Al Huda
és una ferida
oberta: cal una
solució”
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3van obrir les escoles. Creiem que
Monràs i el seu projecte han viscut
lluny de la ciutadania, dels nous
temps i de la democràcia. 

Monràs va denunciar amenaces i
insults a ell i a la seva família per
part d'un grup d'independentis-
tes en relació amb el seu posicio-
nament sobre l'1-O. Quina és la
seva opinió al respecte?
Si realment va patir el que diu que
va patir, nosaltres estem al costat
d’ell i de la seva família. De fet, ja li
vam dir personalment. Mai no hem
sigut partidaris de cap mena d’es-
crache ni que a nivell personal
s’hagi de patir per cap motiu.

La Fiscalia va interposar una que-
rella contra vostè i altres regidors
d’ERC a partir d'una denúncia
presentada pels serveis jurídics
de l'Ajuntament per presumptes
calúmnies cap a Monràs en l’afer
del Dechatlon de la Vinyota... 
Jo estic molt tranquil. Nosaltres hem
fet la nostra feina i la continuarem
fent, la qual consisteix a donar la
nostra opinió sobre temes impor-
tants de la ciutat. Mai no hem inju-
riat ni calumniat ningú. Però ens
sembla inusual que sigui la primera
vegada des de l’any 79 que l’Ajunta-
ment de Mollet utilitza els seus ser-
veis jurídics per anar en contra de
regidors. En tot plegat hi veiem una
persecució política en tota regla.

En l'àmbit econòmic, han asse-
gurat en diverses ocasions que
“l'Ajuntament fa enginyeria fi-
nancera per no reflectir quina és
la situació econòmica real del
consistori”. La situació és pitjor
del que sabem? 
La situació es coneix, però l’engi-
nyeria financera fa que es conegui
d’una manera una mica tergiver-
sada. Hi ha un deute que anem ar-
rossegant des de fa molt de temps,
que ara s’està reduint perquè des del
2012 estem en un pla d’ajustament,
però a part s’hi ha de sumar el deute
de l’expropiació de la Vinyota. Tot
això fa que la situació financera de
l’Ajuntament sigui complicada, tal
com es veu als pressupostos muni-
cipals, on el pla d’inversió és molt
petit i es fan coses sense cap pro-
jecte perquè no hi ha projecte.

Parlem de projectes. Un dels
punts del seu programa electo-
ral és la reactivació econòmica
de la ciutat, amb iniciatives com
el desenvolupament d'un pro-
jecte 22@ de Mollet inspirat en el
22@ de Barcelona. Tindria èxit?  
Sí. Disposem de poc territori a la
ciutat per créixer, ja que la meitat
del nostre terme municipal és Ga-
llecs i, per tant, és una zona prote-
gida. En aquest context, queda un
espai estratègic importantíssim

que és Can Prat, el qual compta
amb bones comunicacions com la
parada de tren de Mollet-Sant Fost.
Nosaltres apostem per construir en
aquesta zona un espai tecnològic
amb una indústria diferent de la tí-
pica que podem trobar al nostre
voltant. Creiem que és un projecte
important perquè els joves puguin
albirar un futur laboral a Mollet.

Pel que fa a la divisió territorial,
des d'ERC aposten perquè els dos
Vallesos siguin una única unitat.
En què beneficiaria això Mollet?
En moltes àrees. Actualment, Bar-
celona ciutat és un punt important
a nivell econòmic i, després, hi ha
l’àrea metropolitana, que es benefi-
cia d’aspectes molts positius com el
transport o el sistema d’escombra-
ries. Mollet no està dins d’aquest
grup i creiem que els dos Vallesos
junts, el Gran Vallès que li diem nos-
altres, s’haurien d’asseure un dia i
parlar de com poden treballar con-
juntament les seves infraestructu-
res i la seva economia. I més enllà
d’això,  s’haurien de mancomunar
serveis en zones com el Baix Vallès.
D’aquesta manera, s’haurien de de-

batre temes com, per exemple, si
cal que els municipis d’aquesta
zona facin polítiques d’ocupació di-
ferents o les poden fer plegats. Mo-
llet ha de liderar aquesta aposta. El
PSC no té un projecte per al Baix Va-
llès. Nosaltres el tenim. 

Han apostat per una llista amb
presència femenina per reivindi-
car la importància de les dones en
el seu partit i en la política. Quines
mesures vol portar a terme, si és
alcalde, per estendre aquesta visió
feminista a la ciutat?
De feminisme en parla tothom i, de
vegades, les paraules es gasten. El
que tenim clar és que les polítiques
feministes han de ser totalment
transversals. Tant una dona que tre-
balla al consistori com una altra que
no han de veure que realment es fa
feina efectiva per una igualtat real. No
ens podem limitar a queixar-nos,
s’han de posar en marxa polítiques en
positiu. I en aquest sentit, hem treba-
llat molt al carrer i hem detectat que
s’ha de treballar el paper de la dona
en el món de l’esport. A Mollet, quan
les nenes tenen 15 o 16 anys es que-

den sense espais on continuar fent
esport. I la mateixa situació no passa
en el cas dels nois, ja que fins a certa
edat poden seguir evolucionant i
creixent en la seva pràctica esportiva. 

Parlem de les eleccions. Recent-
ment han retret a Canviem Mo-
llet el seu suport al govern per
aprovar els pressupostos muni-
cipals dient, fins i tot, que ara
vostès “estan sols” per aconse-
guir un “canvi per a Mollet”. La re-
lació entre ambdós partits s’ha
deteriorat?
No. Amb ells tenim una relació fan-
tàstica, tant amb Canviem com amb
Podem. Compartim moltes lluites i
visions similars del que hauria de ser
el futur de la ciutat. I ens passa el ma-
teix amb el PDeCAT. Amb tots tenim
moltes ganes de treballar en un futur
i, si cal, fer-ho plegats per aconseguir
un canvi per a Mollet. Però també és
cert que nosaltres diem que la ga-
rantia perquè aquest canvi sigui pos-
sible passa perquè la gent ens voti a
nosaltres i ens vegi com l’alternativa.
Hi ha el partit que porta 32 anys go-
vernant i hi som nosaltres.

Una de les seves valoracions
dels resultats de les eleccions
municipals del 2015 va ser que
“Mollet entrava en la fi del mon-
rasisme”. Creu que les eleccions
del maig vinent confirmaran la
seva teoria?
El monrasisme és una política basada
en la poca creativitat, el poc projecte
i en la gestió de la por a l’hora de de-
batre amb la gent i les entitats. I ERC
vol posar fi a tot això perquè creiem
que és un projecte caducat i volem
proposar polítiques de transformació
en molts àmbits, com el social o l’ur-
banístic. És el moment que una nova
generació de persones entrin a go-
vernar l’Ajuntament de Mollet i nos-
altres ens veiem capacitats per fer-ho.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La primera seria fer unes trucades o
correus electrònics ràpids. Un als tre-
balladors i treballadores de l’Ajunta-
ment per dir-los que es compta amb
ells i se’ls escoltarà, ja que creiem que
és l’única manera de posar fi a l’apatia
generalitzada que senten actualment.
També contactaríem amb la PAH i la
gent que lluita pels temes de pobresa
energètica al municipi per donar el
suport de l’alcaldia a la seva tasca. I
una altra trucada seria a la Generalitat,
la Diputació i el Consell Comarcal, per
informar a aquestes institucions que,
a partir d’ara, tindran una alcaldia al
seu costat, i no en contra com fins ara,
per transformar Mollet.

També aprofitaria la trucada per
exigir els deutes pendents? 
Sí. La Generalitat paga sempre els
seus deutes i la Diputació també. <

“El Tabaran 
és un cas de
deixadesa
institucional
durant 40 anys”

“El PSC no té un projecte 
per al Baix Vallès; nosaltres sí”

– No era legítima la postura
de l’alcalde Monràs sobre el 
referèndum de l’1 d’octubre?

– Era legítim no anar a votar,
però no posar tots els pals a
les rodes per evitar-ho.

– Monràs va denunciar insults i
amenaces a ell i la seva família...

– Si realment va patir el que diu
que va patir, nosaltres estem
al costat d’ell i de la seva família.
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Parets

El Santi Rodríguez més 
intens arriba a Can Rajoler

CULTURA4L’humorista i actor
Santi Rodríguez, cèlebre per les
seves aparicions a El club de la
comedia o a sèries com Siete vi-
das, arriba a la ciutat per posar
sobre l’escenari de Can Rajoler
el seu darrer show, anomenat
Infarto ¡no vayas a la luz!.

En aquest monòleg, d’una
hora i mitja de durada, Rodrí-
guez es converteix en un home
madur amb una vida familiar i
estable que pateix un infart que
fa que estigui a punt de morir.

En aquest punt, repassa la seva
pròpia vida i rep una revelació
divina, però tot i això aconse-
gueix salvar-se.

Aquesta experiència el porta
a replantejar-se el que havia fet
fins abans de l’infart i a voler
complir tots els seus objectius vi-
tals, des dels més senzills fins a
d’altres de molt més ambiciosos.
Això, però, ho portarà a l’extrem
i es convertirà en un home te-
merari i esbojarrat, amb un ex-
cés de motivació per la vida.

EMPRENEDORIA4Gairebé un
mes i mig després de la seva pre-
sentació, demà es presentaran
els projectes que participaran en
la tercera edició del projecte
Impulsa Parets, una iniciativa de
Sumem que premia amb 600
euros les entitats de la ciutat que
impulsin projectes altruistes.

D’aquesta manera, a partir
de les 11 del matí de demà, pel lo-
cal del partit (als baixos del nú-
mero 33 del carrer Major) pas-
saran entitats com EVOCA II,
Parets Contra el Càncer, Triple
Bàsquet o la Protectora d’Ani-

mals de Parets, que faran una
presentació de la seva proposta
davant l’assemblea del partit.

El següent pas del concurs
serà que els afiliats i els membres

del partit tindran 24 hores per
votar el projecte que més els hagi
agradat, de manera que la set-
mana que ve s’anunciarà el nom
de la iniciativa preferida.

Segons expliquen des de Su-
mem, aquest import de 600 eu-
ros s’obté de l’aportació que el
partit rep com a grup municipal,
i de la donació de 200 euros que
la candidata a les municipals, Ca-

sandra García, té assignada com
a portaveu del grup en el Ple, ja
que és regidora i cap de l’oposi-
ció en aquesta legislatura.

La primera edició la va guan-
yar l'associació AMACAT, dedi-
cada a la inclusió laboral de per-
sones amb necessitats especials,
mentre que la segona va premiar
Triple Bàsquet, vinculada al
Club Bàsquet Parets.

Una imatge del dia de la presentació. Foto: Sumem

Es presenten els projectes del
tercer concurs ‘Impulsa Parets’

Política | Manuel Losada anirà a les llistes del Congrés per Cs
Manuel Losada, regidor de Ciutadans a l’Ajuntament, s’incorporarà a la llista que la formació
taronja presentarà al Congrés dels Diputats. Segons va informar fa uns dies Rap 107, Losada

serà el número 27 de llista que encapçalarà Inés Arrimadas en les eleccions del 28 d’abril.

Les entitats opten a 
un premi de 600 euros
per tirar endavant
projetes altruistes
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Martorelles celebra 
la primavera a Can Sunyer

CULTURA4La Festa de la Pri-
mavera de Can Sunyer torna a
Martorelles demà per donar la
benvinguda a la nova estació.
Una gran varietat d’activitats i
d’actuacions per a tots els pú-
blics ompliran el parc de Can
Sunyer durant tot el matí. Mú-
sica, dansa, cultura andalusa i
jocs per a nens farciran el barri
de Can Sunyer per entrar a l’è-
poca del bon temps i el des-
pertar de la natura. Per cele-
brar-ho, els veïns i veïnes po-
dran gaudir de l’ambient festiu,
que començarà amb l’actuació

de la xaranga Tocabemolls a les
deu del matí. 

D’altra banda, la Fira d’Abril
començarà a les onze del matí
de la mà de la Unión Cultural
Andaluza de Martorelles
(UCAM) i el Centre de Suport a
la Llar, que farà una jornada de
portes obertes. A més, es podrà
gaudir de l’actuació del cor i el
quadre de ball de l’entitat cul-
tural. Finalment, els veïns po-
dran passar una bona estona
amb la companyia de dansa
Pas a Pas i el vermut musical on
actuarà el grup The Penguins. 

SANT FOST4L’alcaldessa de
Sant Fost, Montserrat San-
martí; l’alcalde de Badalona,
Álex Pastor i l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, es van reunir di-
mecres per parlar sobre una de
les reivindicacions històriques
del poble: el desviament de la
carretera B-500 del centre
urbà. L’acte va tenir lloc a l’A-
juntament, on també van as-
sistir la Comissió Santfostenca
pel Desviament de la B-500 i la
Federació d’Associacions de
Veïns de Badalona.

CRIDA A LA GENERALITAT
A la trobada es va constatar el
paper estratègic de la B-500 en
la xarxa de comunicacions que
enllaça el Barcelonès, el Ma-
resme i el Vallès. Aquesta via
actualment és insuficient i in-
segura, segons els participants
de la reunió. Els representats
municipals van coincidir a re-
marcar la vigència dels suc-
cessius acords, aconseguits en
seu parlamentària, que reco-
neixen la necessitat de desviar

el trànsit de la carretera Bada-
lona-Mollet (B-500) fora del
centre urbà del municipi de
Sant Fost. 

A més, reclamen al Govern
de la Generalitat que redacti la
proposta tècnica del que haurà
de ser la ronda exterior que alli-
beri Sant Fost de l’actual traçat
que parteix el poble pel bell mig

i que haurà d’oferir als usuaris
de la B-500 un recorregut més
àgil i segur. 

Els alcaldes també van re-
marcar que aquest traçat, tot i
la seva condició de desviament
o ronda provisional, haurà de
ser respectuós amb el medi na-
tural i garantir el mínim im-
pacte ambiental.

Els alcaldes de Sant Fost, Badalona i Mollet. Foto: Ajuntament

Suma d’esforços per demanar
el desviament de la B-500

Música | Jaime Urrutia actuarà a Sant Fost
El cantant de Gabinete Caligari, Jaime Urrutia, actuarà aquesta nit a
dos quarts d’onze de la nit al cicle musical PopFost. L’exlíder del grup
sorgit durant ‘la movida madrileña’ actuarà a l’Auditori de l’Ateneu.

5 d’abril del 2019líniavallès.cat
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La Llagosta

Santa PerpètuaSanta Perpètua

POLÍTICA4La Llagosta En
Comú i Podem la Llagosta es
presentaran per separat a les
pròximes eleccions municipals.
Així ho van confirmar dilluns les
dues formacions a través d’un
comunicat conjunt. 

“És una decisió conscient
que prenem ambdues organit-
zacions després de valorar les al-
ternatives que hi ha sobre la
taula”. D’aquesta manera van
justificar En Comú i Podem la

notícia però van deixar clar que
aquest fet no tancava les portes
a futurs acords. “La nostra rela-
ció és cordial, com ho ha estat al
llarg de la legislatura actual. No
prenem aquesta decisió amb
voluntat divisòria, sinó multi-
plicadora”, van assegurar. 

Finalment, els dos partits
van concretar que conservaran
“la seva pròpia identitat” i es pre-
sentaran separats a les pròximes
eleccions municipals.

SOCIETAT4L’Ajuntament va
aprovar la setmana passada els
seus protocols d’assetjament se-
xual i d’actuació en cas d’asset-
jament laboral, després de des-
estimar les al·legacions presen-
tades pels grups de l’oposició.

Aquest punt de l’ordre del dia
del Ple va comptar amb l’única
abstenció del grup municipal
d’ICV, el qual va justificar el
seu posicionament dient que
s’haurien d’haver tingut en
compte les al·legacions. Per la
seva part, Conchi Jiménez, re-
gidora de Recursos Humans, va
destacar que els dos protocols
eren “documents oberts” que
havien estat negociats amb els
representants dels treballadors
de l’Ajuntament.

ALTRES MESURES
Durant la sessió plenària també
es va aprovar el cànon de més
d’11.000 euros corresponent a
l’explotació de l’aparcament de

vehicles industrials de Can Do-
nadéu durant l’exercici 2018-
2019 a càrrec de l’Asociación de
Transportistas de la Llagosta.

També es va donar llum ver-
da a  l’adhesió del consistori als
estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística, així
com al compte d’explotació del
servei de l’Escola Bressol Cucu-
tras del curs 2017-2018. 

Finalment, el Ple Municipal
va aprovar el Manifest del Dia
Internacional de les Dones i una
moció en defensa de la dignitat
de les persones. 

Un moment durant el darrer Ple municipal. Foto: Ajuntament

S’aproven els protocols
d’assetjament sexual i laboral

En Comú i Podem aniran 
per separat a les municipals

Transport | Es reprenen les obres de la parada de bus 
Les obres de la nova parada de bus, que s’ubicarà sobre el pont de la riera Seca,
es van reprendre divendres. La reforma s’havia aturat fa unes setmanes per fer
una modificació que va detallar l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM). 

Activitat | La Festa Holi omple de colors el poble
L’Associació Arts Humanes va llençar diumenge uns 300 quilos de pols de
diferents colors durant la cinquena edició de la Festa Holi. L’activitat es va
fer al Recinte Firal i va comptar amb la participació de desenes de veïns.

El document es va
negociar amb els
representants dels
empleats municipals

SANITAT4Instal·lar un Centre
d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP) a les actuals instal·la-
cions del CAP de la Florida.
Aquesta serà la demanda que
Santa Perpètua farà al Departa-
ment de Salut després d’aprovar
la proposta per unanimitat du-
rant el darrer Ple.

La petició es va fer en nom de
la Federació d’Associacions de
barris del poble però va comptar
amb el suport d’altres entitats.
Una de les raons que es van de-
fensar durant la sessió plenària
per tirar endavant aquesta mo-
ció, va ser que el municipi dis-
posa d’una ubicació geogràfica
adient per acollir un servei d’a-
questes característiques, ja que
compta amb una bona comuni-
cació viària i diferents opcions de
transport públic.

En aquest sentit, es va apun-
tar que el nou CUAP donaria ser-
vei a tots els veïns del poble
però també als d’altres zones
properes com Palau, Polinyà,
Sentmenat i Caldes.

D’altra banda, es va exposar
que la proposició posaria fi a una
de les preocupacions ciutadanes
més recurrents. 

De fet, els ciutadans de San-
ta Perpètua es queixen des de fa
temps de la manca de serveis
d’urgències sanitàries a les nits,

entre mitjanit i les vuit del matí.
Una reivindicació que es podria
atendre amb la instal·lació al
CAP de la Florida d’un CUAP.
Cal recordar que aquest tipus
de servei està obert les 24 ho-
res del dia i no tanca cap dia du-
rant tot l’any.

Imatge del CAP de la Florida. Foto: Twitter (@PSC_SPM)

El Ple demana instal·lar 
un CAP d’urgències al poble

EDUCACIÓ4L’Ajuntament va
engegar dilluns una nova edició
de la Mostra d’Ensenyament
amb les assessories personalit-
zades com a plat fort. Les ses-
sions es programaran fins al
pròxim 30 d’abril.

El programa va arrencar di-
lluns amb la xerrada I després de
l’ESO, què?, adreçada a les fa-
mílies que vulguin profunditzar
sobre els diferents itineraris for-
matius. A més, es van posar en
marxa una de les activitats amb
més èxit per part dels assistents

i assistentes. Es tracta de les
assessories per orientar els es-
tudiants en el sistema educatiu
amb l’objectiu d’escollir el seu se-
güent pas en el seu recorregut
acadèmic. El públic objectiu d’a-
questa proposta són persones
que vulguin estudiar, però so-
bretot aquelles que aquest any
comencen o canvien de l’ESO al
Batxillerat o de cicles formatius
de grau mitjà a superior. 

Les persones interessades
poden demanar cita prèvia al
Punt Jove del poble.

L’Ajuntament ofereix
assessorament acadèmic

5 d’abril del 2019



19 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 5 d’abril del 2019



5 d’abril del 2019líniavallès.cat

| 20

Montornès

Montmeló

CULTURA4De l’alta muntanya
a l’asfalt. Segons va assegurar
l’ACN, el Doctor Music Festival
va confirmar dimarts el seu tras-
llat definitiu al circuit de Mont-
meló com a alternativa als prats
d’Escalarre (Pallars Sobirà), on
no té garantida l’autorització de
la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre després de dos informes
contraris de l'Agència Catalana
de l'Aigua (ACA) pel risc d'i-
nundabilitat. 

Neo Sala, director del festival,
va ser l’encarregat d’anunciar la
notícia, la qual va posar punt fi-
nal a les especulacions que es
van fer durant la setmana pas-
sada sobre el destí del festival. 

A més, Sala va aprofitar l’o-
casió per anunciar que la cita
musical passarà de quatre a tres
jornades (12, 13 i 14 de juliol).
Aquesta novetat comportarà una
reducció dels preus de les en-
trades i dels abonaments. 

SOCIETAT4Les piscines muni-
cipals obriran les nits dels dijous,
divendres i dissabtes, de vuit
de la tarda a dos quarts d’una de
la matinada, durant tot l’estiu.
Aquesta va ser una de les mesu-
res que es van aprovar durant el
darrer Ple municipal amb l’ob-
jectiu de dotar el poble d’una
nova zona de trobada veïnal du-
rant les nits d’estiu.

Segons van assegurar fonts
municipals, aquesta proposta
vol ampliar el públic que utilitza
aquest equipament. “Les pisci-
nes municipals són, sense cap
mena de dubte, un dels llocs
d’interès i trobada durant els
mesos d’estiu pels infants del
Casal d’Estiu i les famílies. Però
amb aquesta ampliació, es bus-
ca atreure un públic més ampli,
el qual no pot gaudir de les pis-
cines durant el dia per qües-
tions laborals”.

D’altra banda, la sessió ple-
nària va servir per debatre la re-

tirada del llaç groc de la façana
de l’Ajuntament. En concret,
des d’ERC van retreure aquesta
acció al govern municipal i van
recordar als assistents que
aquest símbol representava “la
solidaritat i el record dels em-
presonats i exiliats”.

Per la seva part, l’alcalde,
Pere Rodríguez, va argumentar
la decisió d’enretirar el llaç
groc perquè així ho determina

la llei electoral durant el perío-
de que precedeix a la celebració
de les eleccions.

Després d’escoltar el punt
de vista polític, el debat va
continuar durant el torn de
preguntes de la mà de dife-
rents ciutadans que van ex-
pressar la seva opinió, a favor
i en contra, de lluir aquest
símbol a la façana de l’edifici
que acull l’Ajuntament.

Imatge d’arxiu de les piscines municipals. Foto: Ajuntament

Les piscines municipals obriran
aquest estiu en horari nocturn

Ja és oficial: el Doctor Music
Festival es farà a Montmeló

Cultura | Noves activitats a Mons Observans 
Amb l’arribada del bon temps, el jaciment Mons Observans re-

prèn les visites setmanals i torna a obrir cada diumenge en el seu
horari habitual, des de les onze del matí fins a les dues del migdia.

Joventut | El nou centre juvenil s’anomenarà Sputnik
Després de fer una enquesta a les xarxes socials, s’ha determinat que el nou
centre juvenil, ubicat al barri de la Bòbila, es batejarà com Sputnik. Les altres
opcions de noms que han obtingut menys vots són El Refugi i La Bòbila.

POLÈMICA4CCOO va anunciar
aquesta setmana a través d’un
comunicat que Inspecció de Tre-
ball ha sancionat l’Ajuntament
per un suposat cas de “cessió
il·legal de treballadors”. Per la
seva part, des del consistori re-
baten les acusacions i asseguren
que recorreran la sentència.

“És una venjança personal
per part de la persona que era el
delegat sindical de CCOO, el
qual ens va proposar dedicar-se
en exclusiva al sindicat i que l’A-
juntament es fes càrrec del seu
salari. I ens hi vam negar”. Amb
aquestes paraules explica Juan
José Fernández, regidor de Ser-
veis i Recursos Humans, la seva
versió del cas a Línia Vallès. 

Els fets es remunten al 26 de
febrer de 2018, quan el delegat
sindical de CCOO va presentar
una denúncia perquè suposa-
dament “l’empresa CLD, enca-
rregada de la neteja viària, tenia
contractades dues treballado-
res com a inspectores de la via
pública i realitzaven serveis pro-

pis de l’Ajuntament”. Segons
CCOO, el 25 de març es va re-
soldre el cas proposant una san-
ció a l’Ajuntament de més de
6.000 euros. 

Fernández apunta que re-
correran la sentència perquè
defensen que no s’ha fet una ces-

sió il·legal de treballadors. “Es-
tan ubicades com a treballado-
res de l’Ajuntament però formen
part de l’equip de CLD. Ens ho
vam trobar així quan vam arri-
bar al govern i ho hem mantin-
gut per no posar en perill els seus
llocs de treball”, conclou.

Imatge de l’edifici de l’Ajuntament. Foto: Google Maps

Sancionen el consistori per
“cessió il·legal de treballadors”

HISTÒRIA4L'Arxiu Municipal
ha incorporat aquesta setmana
un total de 134 fotografies pro-
cedents de la col·lecció personal
del veí Manuel González. Algu-
nes de les imatges més destaca-
des estan relacionades amb ac-
tes del PSUC durant els anys 70
i 80 del segle passat, així com fo-
tografies del barri de Montornès
Nord que daten del 1977.

El conveni de donació dels
documents, que es van incorpo-
rar al fons documental de l’Arxiu
Municipal, es va signar dilluns.

Gràcies a aquesta operació, s’han
incorporat un total de 134 foto-
grafies en paper procedents de la
col·lecció personal del veí del po-
ble, que ofereixen una visió his-
tòrica del passat del municipi.
Una vuitantena d’imatges són
d’autors desconeguts que do-
cumenten actes del Partit So-
cialista Unificat de Catalunya
(PSUC) dels anys 70 i 80 del se-
gle passat. També, es poden
veure 51 fotografies que són
obra d’Antoni Feliu i que mos-
tren el barri de Montornès Nord.

L’Arxiu incorpora imatges 
del PSUC i de Montornès Nord

La donació ja forma part del fons de l’Arxiu. Foto: Ajuntament
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

68 veïns van donar sang
durant el passat mes de març
LLIÇÀ DE VALL4Prop d’una se-
tantena de veïns van participar
en les diferents jornades de do-
nació de sang, impulsades pel
Banc de Sang i Teixits, que es
van organitzar al poble durant el
passat mes de març.

Les darreres xifres registra-
des parlen de 68 veïns i veïnes
(un gran èxit, segons el Banc de
Sang i l’Ajuntament), tot i que sis
més van intentar fer-ho també al
Casal Social, tot i que finalment
no va ser possible. A més, el con-

sistori va anunciar que 13 d’a-
quests lliçanencs van donar sang
per primera vegada durant els 31
dies del març. 

La franja d’edat que va re-
gistrar més puncions ha estat la
de persones que tenen entre 45
i 54 anys, seguida de les dels lli-
çanencs que tenen edats com-
preses entre 35 i 44.

El Banc de Sang i el govern
local van donar les gràcies als
veïns per la seva solidaritat i els
van instar a seguir fent-ho.

LLIÇÀ D’AMUNT4Des de fa unes
setmanes, els carrers de l’Em-
pordà i de Ca l’Artigues (al nord-
oest de la vila) presenten un
nou aspecte i, a més, han vist
com s’afegien dispositius per
millorar la mobilitat a la zona,
com una reducció de la velocitat
a través del redisseny de part de
la calçada.

Aquesta nova actuació pre-
tén, segons ha explicat l’Ajunta-
ment, que els conductors hagin
d’estar encara més atents en el
moment de passar per aquest
tram, ja que han de moderar la

velocitat, cosa que millora la se-
guretat tant per als que es
mouen en vehicle privat com per
als veïns de la zona (també es re-
dueix el soroll). 

Aquestes modificacions tam-
bé s’han aplicat al barri de Ca
l’Esteper, perseguint també una
millora en la seguretat per als
vianants i per als conductors.

Conjuntament amb aquests
treballs de senyalització viària,
s'ha fet de sentit únic el carrer de
Josep Maria Sert i el tram del ca-
rrer d’Antoni Gaudí comprès

entre els carrers de Marià For-
tuny i de Josep Maria Sert. No-
vament, l’objectiu és reduir la
quantitat i la manera de circular
dels vehicles per aquests ca-
rrers interns del barri i incenti-
var els conductors que travessen
el barri a buscar altres recorre-
guts alternatius en tots els seus
desplaçaments.

El nou aspecte del carrer de l’Empordà. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Acaben les obres de millora 
de mobilitat al nord de Lliçà

Lliçà de Vall | Una mostra sobre la vida de l’aigua
Des de dimarts passat i fins al divendres de la setmana que ve, la sala
de Plens de l’Ajuntament acull l’exposició La vida de l’aigua, mostra
que alerta de tots els riscos que ja està comportant el canvi climàtic. 

A dues zones del poble
s’han pintat senyals
perquè els vehicles
redueixin la velocitat

L’entitat encoratja els veïns a seguir fent donacions. Foto: Banc de Sang
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La Garriga | L’Ametlla

‘La dona de negre’, misteri a 
la Sala de Teatre de l’Ametlla

CULTURA4Després dels grans
èxits que ha obtingut el Teatre
del Raval amb els espectacles
d’Agatha Christie Testimoni de
càrrec (entre el desembre del
2015 i el gener del 2017) i La vi-
sita inesperada (des del setem-
bre del 2017 i el mes de maig de
l’any passat), demà passat a les
sis de la tarda serà el torn de La
dona de negre, l’adaptació d’u-
na novel·la de l’escriptora anglesa
Susan Hill. L’obra es represen-
tarà a la Sala de Teatre.

En aquesta obra, un advocat
obsessionat amb una maledicció
llançada sobre ell i la seva famí-
lia busca un teatre abandonat i
contracta un jove actor per aju-
dar-lo a explicar la seva aterri-
dora història. Això comença de
forma innocent, però a mesura
que s’endinsen en els seus re-
cords més foscos, es troben atra-
pats en un món inquietant d’om-
bres i veus fantasmagòriques,
arribant a un desenllaç que farà
tremolar fins i tot els més valents. 

LA GARRIGA4Un sopar-taller
celebrat dimarts passat a la To-
rre del Fanal va servir per posar
en marxa la tercera edició dels
pressupostos participatius de la
Garriga. Aproximadament una
quarantena de veïns van com-
partir taula i participar en aques-
ta jornada inaugural. 

El procés, que tot just s’ha
posat en marxa, s’allargarà fins
a la tardor, i permetrà que els
veïns decideixin en quins pro-
jectes s’inverteixen un total de
200.000 euros corresponents
al pressupost municipal d’in-
versions de l’any que ve. 

Dilluns que ve s’obrirà el ter-
mini per presentar les propostes,

que estarà habilitat fins a finals
d’aquest mes. Com és habitual,

el consistori admetrà les pro-
postes dels veïns per via tele-
màtica (al portal web municipal
pressupostparticipatiu.cat, que
ja està habilitat i en el qual es po-
den consultar els resultats de les
dues edicions anteriors) i també
presencialment, omplint les but-
lletes que es repartiran a partir
de dilluns que ve a diversos
punts del poble i portant-les a

l’Ajuntament o a la seu de l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà.

Un cop s’hagin recollit, s’ini-
ciarà la fase de validació tècnica
i, més endavant, es convocarà
una jornada participativa per
escollir les 10 propostes finalis-
tes que passaran a votació. De
moment, l’Ajuntament no ha
anunciat quin dia se celebrarà
aquesta jornada.

Un sopar va posar en marxa l’edició d’enguany. Foto: Aj. de la Garriga

En marxa una nova edició dels
pressupostos participatius

La Garriga | Una visita teatralitzada a la Doma
Demà al matí es farà una nova visita teatralitzada a la Doma, en una
jornada que s’anomenarà L’Arxiu de Pedra. Per participar cal fer la

inscripció prèvia escrivint un mail a info@visitalagarriga.cat.

Durant els pròxims
mesos, els veïns triaran
en què s’inverteixen
uns 200.000 euros
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Canovelles|Les Franqueses

L’Ajuntament haurà de pagar
75.000 euros a una esportista
CANOVELLES4Condemna dic-
tada. Segons va publicar El Pe-
riódico, un jutjat de Barcelona ha
decidit que l’Ajuntament haurà
d’indemnitzar amb una xifra
lleugerament superior als 75.000
euros una jugadora d’handbol
que va patir una caiguda al pa-
velló de Ca la Tona fa sis anys.

La sentència, a la qual va te-
nir accés l’ACN, diu que la pista
de l’equipament esportiu tenia
“condensació i humitat”, cosa
que va provocar la relliscada i la
caiguda de la jove en l’escalfa-

ment d’un partit. El cop que es va
donar contra el terra li va causar
lesions a la zona vertebral dorsal
i, posteriorment, una reacció
d'estrès agut amb trastorn per ru-
minació. La jove havia presentat
una reclamació a l’Ajuntament,
però des del govern municipal la
van rebutjar, de manera que va
recórrer als tribunals.

En la sentència condemna-
tòria, el jutjat argumenta que al
consistori “li correspon la ins-
pecció i vigilància de l’estat dels
serveis municipals”.

MEMÒRIA HISTÒRICA4El ca-
lendari d’activitats emmarca-
des en la commemoració del
vuitantè aniversari del bombar-
deig del poble per part de l’a-
viació franquista continua i, ahir
a la tarda, es va celebrar la con-
ferència que va pronunciar l’his-
toriador Joan Garriga a la sala de
Plens anomenada El cost humà
de la Guerra Civil i la implan-
tació del franquisme. 

En la seva intervenció, Gar-
riga va fer referència al canvi
dràstic que els veïns de la vila (i
de la comarca i de la resta de Ca-

talunya i l’Estat espanyol) van
viure des de l’1 d’abril del 1939,
no només des del punt de vista
del canvi de règim polític, sinó en
el seu dia a dia. Garriga també va

explicar que molts franquesins,
vallesans i catalans van optar per
marxar a l’exili.

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE
La d’ahir, però, no és la darrera
proposta d’aquest calendari d’ac-
tivitats relacionades amb la me-
mòria històrica del poble. Així, di-
jous que ve es farà la presentació

del llibre Del somni republicà a
la foscor de la dictadura. Fran-
cesc Fontcuberta, alcalde de les
Franqueses (1936-1938), obra
de la historiadora especialitzada
en història moderna i contem-
porània Helena Saavedra. 

La presentació també es farà
a la sala de Plens del consistori
a partir de les set de la tarda.

La conferència es va celebrar a la sala de Plens. Foto: Aj. de les Franqueses

Les Franqueses debat sobre 
el cost humà de la Guerra Civil

Les Franqueses | Més ajuts per pagar l’IBI
L’Ajuntament ha anunciat una nova convocatòria d’ajuts als veïns per 

poder pagar l’IBI. El consistori té 25.000 euros per aquestes subvencions,
dels quals cada família del poble podrà sol·licitar un màxim de 200.

L’historiador granollerí
Joan Garriga va ser
l’encarregat de parlar
sobre aquesta etapa

Una imatge d’arxiu del poliesportiu. Foto: Aj. de Canovelles
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L’únic títol estatal que encara
no té propietari es juga aquest cap
de setmana a Alacant. El BM
Granollers i set equips més se ci-
taran al pavelló Pitiu Rochel per
disputar la fase final de la Copa
del Rei, una competició que el
club ha guanyat dos cops (1970 i
1974, sota la denominació Copa
del Generalísimo) i de la qual ha
disputat la final en les tempora-
des 2013-14 i 2014-15.

El conjunt d’Antonio Rama
serà l’encarregat de posar en
marxa aquesta 44a edició de la
competició avui mateix, a un
quart de cinc de la tarda, contra
l’Ademar de Lleó. Si els grano-
llerins superen l’enfrontament
contra els lleonesos, jugaran la se-
mifinal demà al vespre contra el
vencedor del Guadalajara - La

Rioja, mentre que una hipotèti-
ca final seria diumenge a les set
de la tarda. El Barça és el gran fa-
vorit de l’altra banda del quadre,
on també hi ha el Bidasoa, el Cu-
enca i el Puente Genil.

EXAMEN PER AL SÈNIOR FEMENÍ
L’activitat al Palau d’Esports, en
canvi, també serà molt atractiva,

ja que el conjunt de Robert Cuesta
rebrà el líder de la Divisió d’Ho-
nor femenina, el Super Amara
Bera Bera, que s’està jugant el tí-
tol contra el Gran Canaria.

Les granollerines, que van
perdre la setmana passada con-
tra el Zuazo (29-27) voldran su-
mar dos punts per no allunyar-se
més de la zona alta. 

La competició es jugarà en tres dies. Foto: BMG

El BM Granollers juga la fase
final de la Copa del Rei a Alacant
» L’equip debuta avui contra l’Ademar i evitaria el Barça fins a la final
» El primer equip femení rebrà demà la visita del líder, el Bera Bera

Partidàs a la vista: el CB Mollet
rep el líder, el Pardinyes

El CB Mollet juga-
rà, demà passat a
les sis de la tarda, el
partit més dur de la

recta final de la lliga. El conjunt de
Josep Maria Marsà rebrà el líder
del grup, el Pardinyes de Lleida,
al Plana Lledó en un partit que po-
dria servir per forçar un triple em-
pat al capdavant de la lliga.

I és que el conjunt del Segrià
encadena, per primer cop en tot
el curs, dues derrotes consecuti-
ves, de manera que si el Mollet
guanya, atraparà els lleidatans i,
si l’UBSA també fa els deures,

amb dues jornades per disputar-
se els tres equips estarien empa-
tats amb 18 triomfs i 6 derrotes.

FI DE LA MALA RATXA
L’equip té aquesta possibilitat
gràcies a la relliscada dels lleida-
tans i a la seva victòria dissabte
passat al Plana Lledó contra el
JAC barceloní (70-61).

Bernat Álvarez i Toni Figue-
rola, amb 18 i 16 punts respecti-
vament, van ser els líders d’ano-
tació del conjunt de Marsà, que no
va poder cantar victòria fins a l’úl-
tim període del matx.

El CD la Concòrdia visita un
FS Sabadell en hores baixes

En la darrera jorna-
da la lliga va tornar a
canviar i el CD la
Concòrdia de Dani

Mosteiro defensarà la seva re-
conquerida condició de líder a la
pista d’un FS Sabadell Femení en
hores baixes. El matx, que es
disputarà a Can Balsach demà a
dos quarts de quatre de la tarda,
serà el primer repte del mes per
al conjunt de la Llagosta.

Al davant es trobaran un con-
junt de la capital del Vallès Occi-
dental que ha perdut tres partits
de forma consecutiva, cosa que fa

que continuï ocupant la catorze-
na posició de la taula. Les úniques
dues victòries de l’FSS aquesta
temporada han estat com a local.

REMUNTADA I TRIOMF
Les de Mosteiro afronten el par-
tit com a líder després de re-
muntar i derrotar l’FS Joventut
d’Elx (5-3) en una jornada en la
qual l’Eixample va perdre contra
el Castelldefels. Sònia Blanco,
Villa, Cris i Paula van ser les au-
tores dels gols de la Concòrdia,
que va sumar tres punts d’allò
més treballats.

Granollers | El CNG pedala pel Dia Mundial de l’Activitat Física 
El Club Natació Granollers pujarà enguany a la bicicleta per a commemorar el Dia Mundial
de l’Activitat Física, que se celebrarà demà. L’entitat proposarà un recorregut d’un total de

20 quilòmetres per la ciutat, que coordinaran dos dels tècnics especialistes del club.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

19 medalles en un mes 
per al Club Karate Montornès

Campionats de Cata-
lunya, universitaris...
El mes de març es va
tancar amb un bon

botí de medalles per al Club Ka-
rate Montornès, amb un saldo fi-
nal que s’acosta a la vintena de
metalls aconseguits per part dels
seus esportistes. 

En Campionat de Catalunya
de Clubs (celebrat a principis
del mes passat), la prova que
serveix per donar els bitllets per

al Campionat d’Espanya, el ba-
lanç va ser de set ors, una plata i
cinc bronzes. Entre els dies 9 i 10
es va disputar a Sant Sebastià la
primera fase de la Lliga Nacional
de Karate Junior, on Sergio Her-
nández va guanyar la medalla
d’or a la categoria kumite junior
masculí i Teresa López i Helena
Ortiz van aconseguir dos bronzes.

Per últim, tres esportistes van
pujar a podis en el Campionat de
Catalunya Universitari.
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Mantenir viu el som-
ni d’arribar a la
quarta posició. L’EC
Granollers de Jose
Solivelles, que no

perd cap partit des del passat 24
de febrer, jugarà el primer partit
del mes demà passat a les 12 del
migdia contra el Santboià. 

El partit es jugarà al Munici-
pal de Granollers on, curiosa-
ment, el club ha començat a ob-
tenir bons resultats recentment;
de fet, les xifres a casa dels blancs
són d’un equip que no podria llui-
tar per ser a la zona alta (tot i que
ja han passat dos mesos des de
l’última derrota), mentre que el
seu balanç a domicili és el millor
de la lliga, juntament amb el del
líder, l’Hospitalet.

El conjunt de Sant Boi, per la
seva banda, arriba a la capital de
la comarca amb urgències, en la
penúltima posició de la taula
amb 25 punts, a vuit de la per-
manència. Tot i això, en el partit

de la primera volta, jugat el no-
vembre al Joan Baptista Milà, els
blancs van perdre per 2-1.

INCONTESTABLE
El somni de ser quart continua
sent possible (de fet, gràcies a
l’empat de l’Horta ara és més a
prop) després del triomf incon-
testable del conjunt granollerí di-

umenge passat a Terrassa contra
el San Cristóbal (0-4).

En un nou recital d’efectivitat,
l’ECG va tornar del Vallès Occi-
dental amb els tres punts gràcies
a un doblet d’Oriol Molins (que
el ‘6’ granollerí havia marcat
abans del minut 10) i els gols de
Pau Darbra i Raúl Torres, aquest
darrer a la segona meitat.

Un EC Granollers enratxat, 
a punt per rebre el Santboià

El CH Caldes cedeix 
la sisena plaça a Lleida

Sense opcions. El CH
Caldes va perdre en el
duel que havia de ser-
vir per decidir el sisè

classificat provisional de l’OK
Lliga diumenge passat al pavelló
Onze de Setembre contra el Llei-
da Llista (6-2).

El partit, però, es va posar a
favor del conjunt d’Eduard Can-
dami quan s’havien disputat 10
minuts, gràcies a un gol de Ro-
ger Acsensi. La defensa calderi-
na i Cesc Campor van aconseguir
contenir l’ofensiva del conjunt del
Segrià fins al descans. 

Després de passar pels vesti-
dors, però, el partit va canviar de
forma dràstica. El Caldes va veu-
re’s clarament superat pel con-

junt local, que en poc més de sis
minuts ja havia aconseguit do-
nar-li la volta al resultat. La de-
fensa arlequinada no va poder
aturar el francès Roberto di Be-
nedetto (autor d’un hat-trick) i el
segon gol del Caldes, obra d’Ál-
varo Giménez, no va arribar fins
que faltava un minut i 15 segons
per al 50.

Aquest cap de setmana, de
nou, la competició s’aturarà (no
serà la darrera interrupció de la
temporada, ja que durant el cap
de setmana de la Setmana San-
ta tampoc hi haurà partits), de
manera que els calderins po-
dran descansar uns dies abans de
començar a preparar el pròxim
partit, el dia 13 contra el Calafell.

Celebrada la primera 
cursa solidària del CT Parets

ATLETISME4Una prova que ser-
veix per recordar dos atletes que
van morir víctimes d’un càncer.
Diumenge passat es va celebrar
la primera Cursa Solidària Parets,
organitzada pel Club Triatló Pa-
rets. Xavi Serrano i Vanessa Pé-
rez, de l’entitat organitzadora, te-
nen l’honor de ser els primers
vencedors de la prova, de 12
quilòmetres, que va portar els
atletes des de Granollers fins a
Parets, passant per Montmeló.

La prova masculina, de fet, va
ser molt emocionant, i Serrano no
va poder cantar victòria fins a l’es-
print final, en el qual va superar
el seu company Nazaret García.
La marca de Serrano va ser de 43

minuts i 44 segons, mentre que
García va travessar la meta cen-
tèsimes més tard. La medalla de
bronze d’aquesta primera cursa
solidària va ser per a Cristóbal
Cortés, que va invertir poc més de
45 minuts en acabar la cursa.

Més clara, en canvi, va ser la
victòria de Pérez en la prova fe-
menina. La corredora va com-
pletar la ruta en 50 minuts i 38 se-
gons, un resultat més d’un minut
millor que el de la seva principal
perseguidora, Esther Montosa.
La tercera en discòrdia va ser
Patrícia Rodríguez, del Club Na-
tació Granollers, un dels clubs que
va col·laborar en l’organització
d’aquesta prova solidària.

» Els blancs volen guanyar al Municipal, on no tenen bons números
» Recital a Terrassa, amb un contundent 0-4 contra el San Cristóbal

El CB Lliçà defensa la seva
condició de líder a Barcelona

BÀSQUET4Arriba la primera
de les quatre finals que el CB Lli-
çà d’Amunt afrontarà en l’emo-
cionant grup 1 de la Copa Cata-
lunya masculina de bàsquet.

Amb cinc equips separats
per una sola victòria (Lliçà, Lluï-
sos, Roser, Girona i Bisbal), els
lliçanencs visitaran la pista d’un
CB Ciutat Vella en hores baixes
diumenge a dos quarts d’una
del migdia. Després d’aquest
viatge a Barcelona, els equips tin-
dran dues setmanes sense com-
petició (fins al dia 28), quan els
de Romà Cutrina jugaran el der-

bi contra el CB Granollers al Pa-
velló d’Esports.

Els granollerins, precisament,
estan immersos en la lluita per
certificar la permanència sense
haver de disputar la promoció. El
CBG, que va posar el punt final
al mes amb un triomf clar contra
la UE Mataró (56-74) i demà a
tres quarts de sis de la tarda re-
brà el cuer, el Vedruna Gràcia
barceloní, que diumenge passat
va aconseguir el seu primer
triomf en aquesta temporada.
Després d’aquest partit, també
podran pensar en el derbi.

L’equip està a punt per al penúltim mes de la temporada. Foto: ECG
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La llibreria Jaimes de Barcelona va aco-
llir el 2 d’abril la presentació del llibre
‘Barcelona Secreta’, del periodista i es-
criptor Xavi Casinos. El llibre dona con-
tinuïtat a ‘Barcelona. Històries, curiosi-
tats i misteris’, publicat el 2016. L’origen
de l’obra és la sèrie d’articles ‘Barcelona
Secreta’, que Casinos publica a La Van-
guardia des de l’any 2014.

Llibres

Barcelona Secreta
Xavi Casinos

Els tabús sobre la sexualitat humana i
l’erotisme són el centre d’aquest musi-
cal pop-rock. El jove Melchior desco-
breix un nou món gràcies als llibres, i
el seu company de classe, Moritz, co-
mença a sentir-se pertorbat pels som-
nis eròtics que acostuma a tenir cada
nit. Es pot veure fins al 28 d’abril al Te-
atre Victòria.

Teatre

El despertar de la primavera
Marc Vilavella

El grup maresmenc commemora el
80è aniversari del final de la Guerra Ci-
vil amb aquest EP. Les quatre cançons
del disc tracten sobre la lluita antifeixis-
ta republicana, el front popular i la me-
mòria històrica. Compta amb diverses
col·laboracions, com la de Gemma Hu-
met. Ebri Knight recorda així la caiguda
final de la Segona República.

Música

Un jove intel·lectual i doctor en filoso-
fia presencia un atracament fallit i tro-
ba dues bosses plenes de diners. El di-
lema que se li planteja és clar: abando-
nar-les o agafar-les. La pel·lícula tracta
sobre la corrupció del sistema, les des-
igualtats socials i la crisi econòmica
amb un toc filosòfic que planteja a l’es-
pectador preguntes incòmodes.

Pelis i sèries

La caiguda de l’imperi americà
Denys Arcand

La voz dormida
Ebri Knight

En honor a Stan Lee
La 37a edició del Còmic Barcelona (anteriorment Saló Interna-

cional del Còmic de Barcelona) arriba amb una duració am-
pliada; del 5 al 7 d’abril. Com sempre, hi haurà lloc per a expo-

sicions, xerrades i activitats diverses que han fet del Còmic Bar-
celona tota una referència internacional del sector. El principal

objectiu enguany és oferir activitats professionals per als tre-
balladors del món del còmic i propostes lúdiques per als afi-

cionats. Barbara Yelin, Daniel Clowes o Ana Galvañ són alguns
dels noms propis que assistiran a aquesta edició. Tot això re-

cordant al gegant de la indústria, Stan Lee, mort recentment. 

L’actor, director i guionista Santiago Segura és a Barce-
lona, on actua a l’obra ‘El sentido del humor. Dos tontos
y yo’, juntament amb els seus dos companys de profes-

sió i amics, Florentino Fernández ‘Flo’ i José Mota.
Amb el seu característic humor negre i sarcàstic, Se-

gura serà al Teatre Coliseum fins al 7 d’abril. L’obra
tracta sobre el sentit de l’humor i les diverses

branques des d’on es pot entendre i desenvolu-
par. Nascut al barri madrileny de Carabanchel,

Santiago Segura va saltar a la fama el 1998
amb ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, on

encarnava un policia masclista, racista i fran-
quista. La seva particular visió d’una societat
espanyola casposa, rancia i antiquada va en-

amorar al públic i José Luis Torrente es va
convertir en tota una icona social.  La pel·lí-

cula va ser tot un èxit a les sales espanyoles i
n’ha arribat a estrenar fins a cinc parts. 

ÉS FAMÓS PER... Ser actor i director de ‘Torrente’
Critica la societat espanyola amb humor negre i sarcasme

Actuar en una obra al Teatre Coliseum
‘El sentido del humor. Dos tontos y yo’, fins al 7 d’abril

Els seguidors valoren positivament l’obra
L’artista agraeix l’èxit de l’espectacle i l’actitud del públic 

QUÈ HA FET?

| Steel Division 2
Aquest joc d’estratègia està centrat en les principals batalles del front oriental durant la Segona

Guerra Mundial. Comanda unitats soviètiques o alemanyes en multitudinaris combats. 

No t’ho perdis

Viu en línia

S A N T I A G O  S E G U R A
La fitxa

QUI ÉS?

Famosos

A LES XARXES...
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIMARTS 9 D’ABRIL
19:00 Escampant els versos, serà el nom de la
pròxima sessió del Club de poesia que,
aquesta vegada, coordinarà Joan Gener. / Bi-
blioteca Roca Umbert.

DIUMENGE 7 D’ABRIL
18:00 Una proposta teatral per posar el punt fi-
nal a la primera setmana del mes. La com-
panyia Fugitives s’encarregarà de la repre-
sentació de Veu de Dona. Les entrades es po-
den comprar per 7 euros. / Sala Fiveller.

DIMARTS 9 D’ABRIL
19:30 Àlex Letosa arriba a la ciutat per presentar
el seu llibre Caminar quiet: decàleg per a l'è-
xit educatiu. Miriam Farelo, traductora del lli-
bre, s’encarregarà de coordinar l’acte. / Bi-
blioteca Can Mulà.

FINS AL 5 D’ABRIL
MONTMELÓ Avui serà l’últim dia en el qual es
podrà visitar la mostra Controles? organitzada
per la Diputació per prevenir els joves sobre
el consum de drogues (Tot el dia). / Vestíbul
de l’Ajuntament.

DIMECRES 10 D’ABRIL
LA LLAGOSTA Dimecres que ve es constituirà ofi-
cialment la Comissió de Festa Major 2019.
Qualsevol persona o entitat pot formar part
d'aquest grup de treball  (19:30). / Centre Cul-
tural i Juvenil Can Pelegrí.

DIMARTS 9 D’ABRIL
SANTA PERPÈTUA Joan Esculies visitarà San-
ta Perpètua per presentar el seu llibre ano-
menat Ernest Lluch, biografia d'un intel·lectual
agitador, de l’editorial RBA / La Magrana
(19:00). / El Vapor.

DIMARTS 9 D’ABRIL
PARETS Dimarts que ve, la contacontes Carme
Brugarola s’encarregarà de la sessió anome-
nada Llegim jugant. Places limitades (18:00).
/ Biblioteca Can Rajoler.

DIMECRES 10 D’ABRIL
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la vint-
i-tresena jornada del grup 2 de Segona Ca-
talana entre el CF Mollet i el CP Sarrià (21:00).
/ Municipal Germans Gonzalvo.

MONTORNÈS Un de les grans pro-
duccions recents, Lady Bird, serà la pro-
posta de la pròxima sessió del Cine-
Fòrum de Montornès. / Can Saurina.

‘Lady Bird’, protagonista 
del CineFòrum de Montornès

Diumenge 7 d’abril a les 18:00

Recorregut pels aparadors per conèi-
xer curiositats, les tècniques de ma-
nipulació, els materials de construcció...
És una activitat en el marc del MITMO.
/ Plaça de Catalunya.

Una visita teatralitzada
als aparadors de les titelles
Dimecres 10 d’abril a les 17:30

Revolution és una proposta estimulant,
plena de vitalitat i amb coreografies
espectaculars, creada a partir dels
musicals més cèlebres de Broadway.
/ Teatre Auditori.

‘Revolution’, un concert amb
els grans èxits de Broadway

Diumenge 7 d’abril a les 19:00

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
21a jornada de la Divisió d’Honor fe-
menina entre el BM Granollers i el Bera
Bera. / Palau d’Esports.

El BM Granollers, a punt 
per rebre el Bera Bera
Demà 6 d’abril a les 16:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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