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S’acaba l’ESO i els joves comen-
cen a dubtar sobre quin camí se-
guir en la seva carrera acadèmi-
ca. Amb l’objectiu de donar un
cop de mà en aquesta decisió als
vallesans i vallesanes, Roca Um-
bert ha acollit aquesta setmana
una nova edició de la Fira Guia’t,
un aparador de tots els estudis de
formació professional que es
poden cursar principalment al
Vallès Oriental, però també a al-
gunes comarques veïnes.

Més de 2.000 persones han
passejat, des de dimarts fins di-
jous, per les més de 40 parades
que han format part de la fira
amb la intenció de conèixer to-
tes les possibilitats acadèmiques

que ofereix la comarca a nivell de
formació professional. 

A més, els assistents i assis-
tentes han pogut participar en xe-
rrades i tallers que han mostrat
les experiències d’altres joves
que han passat per la mateixa si-
tuació de decidir un camí aca-
dèmic després de finalitzar l’ESO.
Alguns dels temes que s’han
tractat en aquestes activitats ha
estat la possibilitat d’acabar els
estudis amb una beca Erasmus.

INDÚSTRIA 4.0
La Fira Guia’t ha afrontat aques-
ta setmana la seva desena edició
amb la voluntat d’actualitzar les
noves àrees de formació que
han anat sorgint en els últims
temps i que tenen una gran de-
manda per part dels joves. 

Aquest és el cas de la indús-
tria 4.0, que engloba totes les

professions relacionades amb
els drons, la robòtica o la reali-
tat virtual. En aquest sentit, la
cita ha reservat un espai per a
aquest àmbit laboral, on s’han
exposat diferents instruments
4.0 i també s’han programat
conferències i demostracions
dirigides per tal de donar a co-
nèixer aquesta nova oportunitat
laboral als visitants. 

A més, dimecres es va orga-
nitzar un debat per posar sobre
la taula l’impacte laboral de la in-
dústria 4.0.

Un altre dels punts forts de la
Fira Guia’t ha estat, un any més,
l’apartat de sessions d’orientació
acadèmica personalitzada per
tal d’aprofundir en els casos
concrets dels joves que es trobin
perduts i necessitin saber quina
formació professional s’adapta
millor al seu perfil.

S’acaba l’ESO, i ara què?
» Roca Umbert de Granollers ha acollit aquesta setmana la desena edició de la Fira Guia’t

» La cita és un aparador de tots els estudis de formació professional que es poden cursar al Vallès

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i altres autoritats van visitar dimarts la fira. Fotos: Consell Comarcal

IGUALTAT4Una de les nove-
tats principals de la desena
edició de Fira Guia’t ha estat
la utilització d’una mirada in-
clusiva, especialment en te-
mes de gènere. 

En aquest sentit, dimarts
a partir de l’una del migdia es
va organitzar una xerrada i
una dinàmica lúdica sota el
nom Indústria i dona.

L’objectiu d’aquesta acti-
vitat va ser despertar voca-
cions industrials entre les
noies. Segons van explicar
des del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, aquest sector
“està fortament masculinitzat

i sovint s’associa a feines bru-
tes i d’esforç físic”.

Les persones encarregades
de presentar aquesta propos-
ta van ser les professionals Ju-
dith Doral i Irene Toro de
Young It Girls, una associació
sense ànim de lucre que apos-
ta per la igualtat d’oportuni-
tats entre homes i dones en els
sectors laborals relacionats
amb la tecnologia.

En aquest sentit, des de
l’entitat van encoratjar les jo-
ves assistents a la xerrada a
emprendre camins tecnolò-
gics i enfortir la seva con-
fiança en l’àmbit laboral.

El paper de la dona 
en l’àmbit de la indústria

Sònia Garcia
GRANOLLERS
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Els semàfors

Forn de pa El Racó
Granollers compta amb un dels millors
forns de pa de tot Catalunya, segons la
selecció que ha publicat l’associació Pa-
nàtics. Es tracta del forn de pa El Racó,
un establiment ubicat a la plaça de la

Porxada de la capital vallesana.
pàgina 9

Generalitat
L’Ajuntament de Mollet i la comunitat
educativa de la ciutat han sumat forces
aquesta setmana per recriminar a la 

Generalitat el tancament d’una línia de 
P3 a l’Escola Cal Músic abans que es
tanqui el període de preinscripcions. 

pàgina 12

Policia de Mollet
La campanya que va fer la Policia de

Mollet per fomentar la participació de
les dones en el procés d’oposicions per
formar part del seu equip ha fet efecte.
S’han presentat el doble de candidates
en relació amb l’última convocatòria.

pàgina 10

Per defensar Eduardo
Inda s’argumenta que

ha destapat molts casos
de corrupció. Bé, tu pots administrar els
casos a conveniència per perjudicar o
beneficiar sectors de partits afins o en-
emics. Traficar amb la informació a
conveniència és més vell que anar a
peu...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Aquest home ha en-
tregat la vida per de-

nunciar crims de guerra.
Des del seu captiveri no va callar i va se-
guir denunciant la injustícia genera-
litzada. No va dubtar a reivindicar la
causa catalana malgrat pressions. La
detenció de Julian Assange ens inter-
pel·la a tots i totes.

Decenas de periodistas
y políticos que crecie-

ron con el mito del Wa-
tergate, soñando desde la adolescen-
cia con lo heroicos que serían frente un
Watergate español. Y ahora que lo tie-
nen en frente... hablan tan bajito. Como
debe doler ese silencio en la soledad
del espejo.

Es poden deixar morir
milers de refugiats al

mar. Es poden vendre ar-
mes a règims assassins. Es poden fer
guerres que maten desenes de milers
de persones. I no passa res. Però ai d'a-
judar a morir una persona malalta ter-
minal que ja en té prou... El nostre, ab-
surd, món.

@JuanDiegoBotto@iuforn @Jordi_Armadans @AlbanoDante76

La lupa

per Antonio López (Mollet en Comú)

Visca la república!

Un any més celebrem l'aniversari de la
proclamació de la II República -ja són
88 anys-. També commemorem el
40è aniversari dels ajuntaments de-
mocràtics, després de 40 anys de dic-
tadura franquista, que dissortadament
avui en dia encara no hem pogut es-
borrar del tot de les institucions, i pel
que sembla tampoc de les ments d'u-
na part de la societat espa-
nyola.

L'auge de forces de ca-
ràcter feixista i franquista és
molt preocupant, pel que
representa per a una socie-
tat democràtica. L'odi i la
violència és el germen d'a-
quest tipus de grups, que en alguna Co-
munitat Autònoma han tingut ja una
representació important i amenacen
d’ampliar el seu espectre institucional
en les pròximes eleccions generals,
municipals i europees.

Estem en uns moments de gran
incertesa, en els que hem fet passos
de gegant cap enrere en els drets la-
borals, socials i democràtics, que
han portat a empresonar a tot un go-

vern de la Generalitat per plantejar
un referèndum d'autodeterminació
del poble català. Una vergonya per la
imatge democràtica del nostre país a
escala internacional i una autèntica
injustícia.

És més necessari que mai passar
pàgina del règim del 78 i obrir un pro-
cés constituent que desemboqui en una

nova constitució. Aquesta haurà de ga-
rantir drets socials com l'educació, la
sanitat, l'habitatge i les pensions pú-
bliques, així com un estat plurinacio-
nal i social que permeti la lliure unió de
tots els pobles que conformen l'estat es-
panyol.

Per això, la III República és fona-
mental. No podem seguir amb una ins-
titució arcaica i antidemocràtica com
la monarquia, que a més és corrupta,

hereditària, inviolable i hereva del
dictador Franco.

La III República és la solució si vo-
lem mantenir la unió de tots els pobles
de l'estat espanyol, ja que garanteix un
estat d'homes i dones lliures i iguals,
no de súbdits. Per això cal una Repú-
blica que defensi tots els valors de la
justícia social: laica, feminista, amb

una planificació econòmi-
ca i social que protegeixi a
les capes més vulnerables
de la societat, defensora
del medi ambient i que
canvií la relació amb la
UE. En definitiva, una Re-
pública de repúbliques

agermanades en un estat federal o
confederal, tal com ho decideixin els
diferents pobles que en formin part.

És necessari convocar un refe-
rèndum sobre Monarquia o Repú-
blica perquè el conjunt de la ciuta-
dania pugui triar lliurement la forma
d'estat. Nosaltres lluitarem activa-
ment perquè més aviat que tard pu-
guem proclamar de nou la Repúbli-
ca, com així es va fer ara fa 88 anys.

La III República és fonamental. No podem
seguir amb una institució arcaica i 

antidemocràtica com la monarquia
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Polèmica a Cs Mollet per un àudio 
amb declaracions ofensives1

2
López (ERC Mollet): “El monrasisme
és un projecte caducat”

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

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

L’Ajuntament de Canovelles haurà 
de pagar 75.000 euros a una esportista

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.

Safata d’entrada

Pa i circ era l’estratègia que feien
servir els governants de l’antiga
Roma per tenir el poble content
i evitar que es revoltessin.

Doncs ara sembla que els po-
lítics espanyols els volen imitar.
El pa és aquesta política de sub-
vencions amb què, donant uns
subsidis de misèria, eviten en-
frontar-se al problema de debò:
la gran taxa d’atur i les nefastes
polítiques per aconseguir llocs
de treball dignes. L’altre dia
Cayo Lara, tot un sindicalista
d’esquerres, estava molt pre-
ocupat per com es podria pagar
el PER si Catalunya s’indepen-
ditzava. El circ és aquest lamen-
table espectacle que donen els
representants dels partits uni-
onistes parlant de Catalunya. Els
independentistes som la causa
de tots els seus mals, els respon-
sables de tot el que els va mala-
ment i per tant ens han de tirar
a les feres. La seva propaganda
electoral és competir per qui
serà més dur amb Catalunya,
quin 155 ens aplicaran. Fins i tot
ja es tiren pel cap un possible
indult als nostres presos quan
encara no estan ni condemnats.
Ens entretenen perseguint lla-
ços grocs i prohibint paraules
que no els agraden i així s’estal-
vien de parlar del que els inco-
moda. De debò pensen que el
problema més gran que té Espa-
nya és la revenja contra Catalu-
nya? No tenen llistes d’espera als
hospitals? Tothom arriba a final
de mes? Hi ha prou mestres a les
escoles? Perquè d’això els polí-
tics només en parlen de passada.

Si fos espanyola, estaria molt
amoïnada amb aquests polítics.
Amoïnada i emprenyada! 

Pa i circ
per Gemma Cerezo

Entre el sí i el no
per Jordi Lleal 

Hem entrat de ple en el re-
molí de les campanyes elec-
torals en què Catalunya és el
cap de turc, l’ase dels cops.
Som el centre d’atenció de
tots els partits espanyols, que
per guanyar quatre vots ens
llancen amenaces de recen-
tralització, d’aplicar el 155 de
per vida, de tancar TV3 i Ca-
talunya Ràdio, d’acabar amb
la immersió lingüística a les
escoles, de fer marxar més
empreses cap a Espanya i
d’enviar-nos de nou ‘piolins’,
fiscalies i tribunals per ser
castigats i anorreats per sem-
pre. Quin panorama! 

Premem-nos les corretges
que ens en vindran de més
grosses, hem de refermar-nos
sense desmai en les nostres
conviccions. No és un dilema
entre esquerres i dretes, ara és
el moment del canvi de para-

digma, és l’hora de definir-
nos entre la independència de
Catalunya o l’unionisme espa-
nyol. N’estem farts d’amena-
ces, insults barroers i mentides
repetides mil vegades, als mí-
tings i als mitjans informatius
de la caverna. 

Diguem No! No a la re-
pressió, No al judici farsa, No
a la por, No als empresona-
ments de dones i homes inno-
cents, No ens deixarem dividir.
No als exilis forçats, No al fei-
xisme, No a l’homofòbia, No a
les clavegueres de l’Estat, No a
la monarquia, No, no i no! 

Diguem Sí! Sí a la demo-
cràcia, Sí al pacifisme, Sí a la
solidaritat entre els pobles, Sí
al dret a l’autodeterminació, Sí
la igualtat, Sí a la dignitat, Sí a
la fraternitat, Sí a la indepen-
dència i Sí a la República ca-
talana. Sí, sí i sí!

Les millors
perles

Mor el mític locutor Héctor del Mar, conegut per les seves pe-
culiars narracions dels combats de lluita lliure de la WWE,
que van marcar tota una generació. Durant la seva carrera

com a comentarista de futbol, va crear grans sobrenoms tan reco-
neixibles com ‘El Pelusa’ Maradona o ‘El Lobo’ Carrasco. 

Per primera vegada a la història s’ha pogut fotografiar un
forat negre. L’aspecte del misteriós cos astronòmic ha fet
la volta al món. Una espècie de punt negre amb una res-

plendor ataronjada és el resultat de la imatge, aconseguida grà-
cies a un equip internacional de més de 200 científics.

Un pare nord-americà organitza un fals atracament a la seva fi-
lla per robar-li la recaptació de les 'Girl Scouts'. Brian Couture
va simular l'assalt a casa fent un tracte amb un conegut. Co-

uture es va arribar a autoinfligir ferides per fer-ho més creïble i acon-
seguir els 740 dòlars de la seva filla.

Cristina Ortiz, més coneguda com 'La Veneno', ja té una pla-
ca commemorativa a Madrid. L'Ajuntament de la ciutat va
decidir instal·lar el reconeixement en honor a l'estrella te-

levisiva, que va ajudar a visibilitzar el col·lectiu transsexual a
l'Espanya dels anys 90. 'La Veneno' va morir l'any 2016.

Una manada de lleons devoren un caçador furtiu al Parc Na-
cional Kruger de Sud-àfrica. L’home es va infiltrar a l’espai per
a animals amb l’objectiu de caçar rinoceronts i va morir des-

prés de l’atac d’un elefant. Més tard, els lleons van devorar el cadà-
ver, deixant només la calavera i els pantalons del difunt.

A les xarxes

@andreuginola: Si el Barça d’ahir us va
agradar, jo ja em retiro en una casa amb
piscina a la Costa Brava i us regalo aquest
futbol.

@norcoreano: El nivel de esta campaña
electoral lo resume el hecho de que va li-
derando las encuestas el único que toda-
vía no ha abierto la boca.

#EleccionsGenerals

@edugalan: Hay que recordar que ni Iggy
Rubin humilla a las víctimas del terro-
rismo, ni Broncano es homófobo, ni Rober
Bodegas es un racista. Por aclarar.

#HumorNegre #UnitedBarça

per Alex Suárez
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Granollers

SUBVENCIÓ4La rehabilitació
d’elements patrimonials de Roca
Umbert per aconseguir atreure
més turisme serà l’objectiu prin-
cipal de les obres que es porta-
ran a terme gràcies a la subven-
ció d’uns 800.000 euros que
ha atorgat el programa europeu
FEDER a l’Ajuntament. En
aquest sentit, cal remarcar que
Granollers ha sigut l’únic muni-
cipi del Vallès Oriental que ha re-
but aquest ajut per part de l’ens
internacional.

Un dels punts principals de
la reforma es basa a potenciar la
museïtzació de la Tèrmica i de
diverses zones emblemàtiques
de Roca Umbert amb la incor-
poració d’una senyalització per
mostrar el recorregut als visi-
tants i la creació d’una audio-
guia, entre altres mesures. 

Segons fonts municipals,
l’objectiu és que tot l’espai es per-
cebi com un centre d’interpre-
tació a l’aire lliure, on es puguin

visitar els seus elements de for-
ma aïllada o com un tot.

De manera paral·lela, el pro-
jecte preveu la rehabilitació
patrimonial de diferents espais
com el Refrescador, les antigues
passarel·les entre les naus o
l’enllumenat ornamental de la
xemeneia. D’altra banda, la

subvenció inclou un ajut d’uns
500.000 euros per construir
una xarxa de calor per biomas-
sa que subministri energia tèr-
mica a set equipaments pú-
blics, com són el Taller d’Artis-
tes, el Centre de Cultura Popu-
lar la Troca o les pistes d’atle-
tisme, entre d’altres.

Una de les visites guiades a la Tèrmica de Roca Umbert. Foto: Ajuntament

Injecció econòmica d’Europa
per reformar Roca Umbert

» L’objectiu és rehabilitar espais patrimonials i fomentar el turisme
» També s’impulsarà la creació d’una xarxa de biomassa a la ciutat

El coordinador de VOX a la
ciutat abandona el seu càrrec

POLÍTICA4Francisco Javier Mi-
llán, coordinador de VOX a Gra-
nollers, ha decidit abandonar
el seu càrrec i renunciar a pre-
sentar-se com a número 1 en la
llista del partit a la ciutat. 

En la seva carta de dimissió,
Millán justifica la seva decisió d’a-
questa manera: “He estat sotmès
a unes exigències polítiques que
estan molt lluny de les que jo ha-
via pensat que eren raonables per
a un col·laborador d’un partit
nou”. En aquest sentit, afegeix

que aquesta pressió li hauria
causat “una baixa per malaltia”.
D’altra banda, Millán parla sobre
una suposada manca d’organit-
zació en la direcció de VOX a Bar-
celona. “No tenen ni idea de
com s’han d’adreçar als seus afi-
liats, ni com els han de dirigir per
aconseguir els nostres objec-
tius”. Tot i les crítiques, Millán
afirma que continuarà sent afiliat
de VOX i que formarà part de la
llista del partit a les eleccions del
Congrés dels Diputats.

CULTURA4El Teatre Auditori
s’omplirà de dansa avui amb
l’espectacle La Bella Dorment, a
càrrec del prestigiós Ballet de
Moscou. L’actuació, que co-
mençarà a les vuit de la tarda,
està inspirada en una de les
grans partitures compostes per
Txaikovski.

Els assistents podran veure
en directe una obra mestra del
ballet clàssic que destaca per la
seva curada il·luminació i un
vestuari pensat al detall amb la

intenció de dotar de personali-
tat i força l’espectacle.

Un altre dels punts forts de la
funció és la tècnica dels ballarins
i ballarines, que deixaran boca-
badats els espectadors amb la
seva sensibilitat i flexibilitat. A
més, es podran veure en acció els
millors solistes que integren el
Ballet de Moscou, com són Cris-
tina Terentiev, Alexei Terentiev
i Aleksandr Petrichenko. 

Darrere d’aquesta obra, la
companyia compta amb la pro-

fessionalitat del coreògraf Ma-
rius Petipà i del director Ti-
mur Fayziev.

La tradicional història de
La Bella Dorment s’explicarà al
públic a través de la dansa clàs-
sica. D’aquesta manera, es po-
dran recordar paisatges tan
emblemàtics del conte de Pe-
rrault com el moment en què la
princesa cau en un somni etern
com a conseqüència de la ma-
ledicció que li llença una brui-
xa plena d’odi.

Francisco Javier Millán era el coordinador de VOX a Granollers. Foto: VOX

Actuació del Ballet de Moscou

Obres | Avança la reforma dels patis de dues escoles
La Junta de Portaveus ha aprovat de manera inicial els projectes executius que
faran realitat una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius:

la reforma dels patis de l’Escola Salvador Llobet i l’Escola Mestres Montaña.
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El forn El Racó, distingit com
un dels millors de Catalunya

RECONEIXEMENT4Granollers
compta amb establiments i co-
merços d’alta qualitat que ofe-
reixen als ciutadans i ciutadanes
una àmplia oferta de productes.
Recentment, el forn de pa El
Racó, ubicat a la plaça de la
Porxada, ha sigut distingit com
un dels millors de tot Catalunya.

Aquest reconeixement arriba
des de l’associació Panàtics, la
qual va publicar recentment una
llista amb els forns de pa més
destacats de tot Catalunya per
l’alta qualitat d’un dels produc-
tes més importants de la nostra
gastronomia: el pa. 

En aquest sentit, Granollers
compta amb una menció gràcies
al forn de pa El Racó, un dels co-
merços més populars de la ciu-
tat. Sobre el procés de selecció
dels 62 forns de pa que han ob-

tingut aquesta distinció per part
de Panàtics, l’associació va ex-
plicar que es van basar en dife-
rents aspectes a l’hora de fer el
tast del pa que ofereix cadascun
dels establiments. 

En aquest sentit, algunes de
les característiques que es van te-
nir en compte per proclamar
els guanyadors, van ser la textura
de la molla i de la crosta, entre al-
tres elements.

Un cop els membres del ju-
rat van fer la seva deliberació,
van fer públics els noms dels
forns de pa distingits. 

A banda del comerç El Racó
de Granollers, la llista compta
amb altres botigues que també
s’ubiquen a la comarca del Va-
llès Oriental, concretament als
municipis de Caldes i Sant An-
toni de Vilamajor.

COMERÇ4Com cada primavera
torna l’Open Night a Granollers,
la nit en què els comerços obren
les seves portes. La vuitena edi-
ció d’aquesta cita començarà
avui a les sis de la tarda i, per pri-
mera vegada, s’allargarà fins
demà amb la incorporació d’una
matinal dedicada als més petits.

Desenes de botigues locals se
sumaran enguany a aquesta ini-
ciativa que pretén incentivar la
compra als comerços de la ciu-
tat i amenitzar el cap de setma-
na amb múltiples activitats com
desfilades de moda, espectacles
de ball, concerts, trucs de màgia
o sessions de ioga, entre altres
propostes.

Avui a les sis de la tarda
arrencarà la primera jornada de
la programació amb la partici-
pació de diferents hotels, esta-
bliments i restaurants locals que
intentaran captar l’atenció dels
clients amb una oferta variada de
productes. 

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 dels
intèrprets de l’Orquestra de
Cambra de Granollers i dels
grups locals Acustiquem i Pops,
que s’encarregaran de posar la

banda sonora a la vuitena edició
de l’Open Night.

L’OPEN KIDS
L’endemà, la programació con-
tinuarà amb una de les novetats
principals d’enguany. Es tracta
de l’Open Kids, una matinal in-
fantil que s’encetarà a les deu del
matí amb la intenció d’entrete-
nir els més petits de la casa amb
activitats familiars. 

D’aquesta manera, els assis-
tents podran participar en tallers
de castells, espectacles musi-
cals o inflables.

Una altra de les principals
novetats d’aquesta edició és el
llançament de l’aplicació per a
mòbils Grancentre, disponible
per a Apple i Android. Amb
aquesta app, els usuaris i usuà-
ries podran conèixer les pro-
mocions i ubicacions en el mapa
dels comerços participants, així
com guardar els codis de reser-
va dels restaurants i hotels.

L’Open Night és un esdeve-
niment impulsat per Gran Cen-
tre Granollers amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament  i de dife-
rents entitats locals.

L’esdeveniment arriba enguany a la seva vuitena edició. Foto: Ajuntament

Tret de sortida a la vuitena
edició de l’Open Night
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POLÍTICA4Ciutadans Mollet va
anunciar dilluns que una nova
cara substituirà Francisco Mu-
ños com a candidat del partit en
les pròximes eleccions munici-
pals. Es tracta d’Iván Garrigo, un
jove advocat de 28 anys que
està vinculat al partit taronja
des del 2014.

Segons Manuel Losada, co-
ordinador de Cs al Vallès Orien-
tal i Osona, el nou candidat “és
una aposta segura perquè durant
els últims anys ha demostrat
preparació, vàlua i compromís
amb el nostre projecte”.

Per la seva part, Garrido va
assegurar que afronta aquest
nou repte “amb molta il·lusió”.
“Agraeixo el suport dels militants
i del comitè territorial per lide-
rar aquesta nova etapa de Ciu-
tadans a Mollet”, va afegir. Sobre
les pròximes eleccions munici-
pals, el nou candidat de la for-
mació taronja a la ciutat, es va
mostrar així de contundent:

“Sortim a guanyar, ja ho vam fer
el 21-D i ho tornarem a fer”.

Aquest relleu en la candida-
tura del partit arriba una set-
mana després que sortissin a la
llum unes gravacions on supo-
sadament es podien escoltar
unes declaracions ofensives i
masclistes de Francisco Muñoz

sobre Inés Arrimades i Xavier
García Albiol, que s’haurien en-
registrat fa un any en una reunió
interna de la formació. A més,
Muñoz es va veure involucrat en
una altra polèmica recentment,
quan els germans Cisneros van
abandonar el partit per suposa-
des desavinences amb ell.

El nou candidat de Cs Mollet, Iván Garrido. Foto: Twitter (@IvanGarridoCs)

Garrido substitueix Muñoz 
com a candidat de Cs a l’alcaldia
» Es tracta d’un jove advocat que està vinculat al partit des del 2014

» Muñoz es va veure involucrat recentment en un polèmic àudio

El PSC carrega contra López:
“No té ni ètica ni valentia”

POLÍTICA4El serial de l’acredi-
tació dels títols universitaris se-
gueix portant cua entre els polí-
tics molletans. Aquesta setmana
des del PSC han retret al candi-
dat d’ERC, Oriol López, haver
“inflat el seu currículum amb fal-
sedats” i han apuntat que aquest
fet demostraria que “no té ni èti-
ca ni valentia”. 

En concret, els socialistes re-
criminen a López que encara no
hagi acreditat els estudis en
Filologia Catalana que figuren

al seu currículum ni hagi recti-
ficat la denominació de màster
d’un altre dels seus títols, el qual
no correspondria amb aquest
nivell d’estudis. Per la seva
part, des d’ERC han assegurat
que “no hi ha hagut cap menti-
da per part de López, ja que l’e-
quívoc amb la definició de màs-
ter té a veure amb les noves di-
rectrius que marca el Pla Bo-
lonya”. Finalment, el partit la-
menta que el PSC “faci un ús
partidista i fals” de la situació.

IGUALTAT4La convocatòria d’o-
posicions per formar part de la
Policia Municipal de Mollet
compta enguany amb el doble de
candidates femenines en relació
amb la mateixa convocatòria
que es va obrir fa tres anys. Tot
i això, cal destacar que la xifra to-
tal de sol·licitants, entre homes
i dones, també ha augmentat.

Pel que fa al nombre de do-
nes que s’han presentat a l’actual
convocatòria d’oposició lliure, re-
presenten gairebé el 20% del to-

tal, una dada superior al 9%
que es va aconseguir l’any 2016.

Una de les raons que podria
justificar l’augment de candi-
dates és la campanya informa-
tiva que va fer la Policia Muni-
cipal sobre la convocatòria, en la
qual es va incloure una xerrada
adreçada especialment a les do-
nes per tal d’incentivar la seva
participació en aquest procés
selectiu. A més, es va aprofitar
l’ocasió per destacar la figura i la
presència de la dona en el cos po-

licial explicant l’experiència de
dones que actualment formen
part de l’equip de la Policia Mu-
nicipal de Mollet.

D’altra banda, es va modifi-
car un tràmit de la convocatòria
que solia perjudicar la partici-
pació de les dones. “Es tracta de
la presentació del permís de
conduir A2: abans s’havia d’en-
tregar al començament del pro-
cés de selecció i ara es pot fer al
final”, va concretar l’inspector en
cap de la Policia de Mollet.

Una imatge recent del candidat d’ERC, Oriol López. Foto: Eduardo Corria

Més dones opten a ser policies

Successos | Dos ferits a causa d’un incendi domèstic 
Quatre dotacions de Bombers van treballar dilluns a la tarda en l’extinció d’un
incendi domèstic en un pis al carrer Borrell. El succés va acabar amb el tras-
llat a l’Hospital de Mollet de dues persones que van patir inhalació de fum.
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Mollet recrimina a Educació 
el tancament d’una línia de P3
EDUCACIÓ4L’Ajuntament va
anunciar aquesta setmana que es
posarà en contacte amb el de-
partament d’Educació de la Ge-
neralitat per tal de demanar ex-
plicacions sobre el tancament
d’una línia de P3 a l’Escola Cal
Músic abans de finalitzar el pe-
ríode de preinscripcions. Per la
seva part, la coordinadora d’AM-
PA de Mollet es va concentrar di-
mecres davant l’Ajuntament per
recriminar a Educació la matei-
xa situació.

Des del consistori van asse-
gurar que demanaran que es
torni a obrir aquesta línia de P3
en el cas que hi hagi les preins-
cripcions suficients. “Aquest va
ser el compromís que es va
adoptar per part de la Generali-
tat durant la seva darrera visita
a la ciutat”, van afirmar fonts

municipals. En concret, aques-
ta cita fa referència al passat 13
de març, quan el consell d’Edu-
cació, Josep Bargalló, es va com-
prometre a consensuar la plani-
ficació escolar de la ciutat entre
el Departament, l’Ajuntament i
la comunitat educativa. 

Sobre el possible tancament
d’una línia de P3 a l’Escola Cal
Músic, Bargalló va dir en aquell
moment que “cap família de
Mollet es quedarà sense plaça de
P3 pública. Si hi ha increment de
demanada, ampliarem, i si hi ha
un excés d’oferta, reajustarem”.

En aquest sentit, des de la
coordinadora d’AMPA de Mollet
van assegurar que el nombre
d’inscripcions ja rondava les 35
sol·licituds i van considerar que
era una xifra suficient per man-
tenir la línia de P3.

CULTURA4Ja està aquí. Un any
més, Mollet es converteix en l’e-
picentre dels titelles amb la ce-
lebració de la Mostra Interna-
cional de Titelles de Mollet (MIT-
MO), que arrencarà avui a les
cinc de la tarda amb l’espectacle
The little circusde la companyia
Mercè Framis.

Enguany, el públic podrà
gaudir de més d’una vintena
d’espectacles amb el segell d’a-
grupacions reconegudes que,
en alguns casos, tenen proce-
dència internacional. Pel que fa
a les representacions, es po-
dran veure tècniques molt di-
verses, des d’ombres  xineses a
titelles de guant. 

A més, a partir de demà es
podrà passejar per les parades
d’artesania que s’instal·laran
durant tot el dia al carrer Sant
Vicenç. En l’àmbit cultural, els
espectadors podran optar entre
diferents propostes teatrals com
la funció El porquet que volia
veure el món de la companyia
Animamundi Teatre, La cigala
i la formiga de La Petita Brow-
nie o La ratita presumida de
Búho Teatro, entre moltes altres
funcions.

L’endemà, el programa aco-
llirà una de les propostes més
esperades: un espectacle itine-

rant a càrrec del Centre de Ti-
telles de Lleida i Xiquirriteula
Teatre. L’objectiu d’aquesta
obra serà transportar els assis-
tents a l’Àfrica amb l’ajuda de
música africana en directe.

UN ESPAI INFANTIL
D’altra banda, un dels espais
escènics principals de la MITMO
seguirà sent la Marineta, un es-
cenari intimista dedicat als es-
pectacles per al públic més me-
nut 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. 

Una altra de les novetats
d’aquesta edició serà l’elabora-
ció de les galetes de la MITMO,
una tasca que anirà a càrrec
dels usuaris i usuàries del taller
de pastisseria del Centre Ocu-
pacional del Bosc, un projecte
d’integració i inserció laboral
per a persones amb discapacitat.
El producte, que es podrà com-
prar durant els dies de la mos-
tra,   s’anomenarà Mollet blau i
tindrà forma de peix.

Una imatge de la MITMO de l’any passat. Foto: Ajuntament

La Mostra de Titelles arrencarà
aquesta tarda a la Marineta

Les AMPA es van concentrar dimecres. Foto: Twitter (@MarinaScribano)
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Josep Monràs
Alcalde de Mollet i candidat del PSC

“Tenim un equip que vol treballar
per a la ciutat sense ressentiment”

Després d’unes setmanes
de certa incertesa, final-
ment torna a presentar-se

com a cap de llista del PSC a l’al-
caldia. Què el feia dubtar a fer-ho? 
El que em feia dubtar bàsicament
era la família. És així de clar i sincer.

La vida personal.
Sí. Durant aquesta última etapa, la
meva dona i els meus fills han vis-
cut situacions molt desagradables
i, per tant, tenia l’obligació de par-
lar-ho amb ells. Tot i que això ho he
fet sempre, perquè considero que,
si he estat capaç d’encapçalar un
projecte polític a la ciutat, ha estat
perquè he comptat amb el suport
de la meva família. Però ara el ne-
cessitava doblement. A més, hi va
haver un fet col·lateral que em va
donar més forces per fer el pas: les
més de 400 signatures de gent de
la ciutat que volia que continués
sent alcalde.

Va ser una recollida de firmes es-
pontània? No hi va tenir res a
veure ni vostè ni el seu partit?
No. La meva primera secretària em

va dir que un grup de ciutadans
volia parlar amb mi i jo no vaig tenir
cap inconvenient a buscar un dia
per trobar-me amb ells. I va ser en
aquella reunió on em van fer en-
trega de les 400 signatures. Per
tant, jo era zero coneixedor d’a-
questa iniciativa.

La setmana passada Línia Vallès
entrevistava el candidat d’ERC,
Oriol López, el qual posava en
dubte l’existència d’aquestes
400 signatures. Li semblava una
xifra molt alta i deia que no les
ha vist ningú.
Jo tinc 400 signatures de 400 per-
sones amb noms i cognoms. Si ell
en té dubtes, és més el seu pro-
blema que el meu.

Per tant, no tindria inconvenient
a ensenyar-les-hi si li demanés.
Si les persones autoritzen donar les
seves dades personals, perquè ja
saben que hi ha una llei de protec-
ció de dades, no hi tindria cap in-
convenient. Però jo també podria
qüestionar la gent que el va votar a
la seva pròpia assemblea, perquè
va dir que hi havia uns simpatit-
zants que jo no he vist enlloc. Però
no ho he qüestionat en cap mo-
ment. La política de posar en dubte
el que fa l’altre demostra debilitat.

Acabem de començar l’entrevista
i ja queda clar que la relació entre
el PSC i ERC durant aquesta cam-
panya serà tensa.
ERC és un partit democràtic més
que defensa els seus propis plante-
jaments, però durant aquesta legis-
latura la seva única resposta ha

estat ‘no’ a qualsevol projecte. A
més, hi ha hagut una manca abso-
luta de propostes per part d’a-
questa formació. Per tant, ells han
de fer la seva campanya i jo faré la
meva. I he de dir que nosaltres
tenim unes expectatives molt posi-
tives. La gent al carrer reconeix el
paper difícil que hem fet amb 7 re-
gidors de 25. Hem pogut aprovar-
ho tot, buscant el diàleg i el consens
amb les altres formacions en bene-
fici de la ciutat i no del propi partit.

Potser algunes formacions només
han buscat el seu benefici pura-
ment electoral.

Parla d’ERC?
L’hemeroteca és tossuda. ERC és el
partit que en aquesta legislatura
ha intentat buscar rèdit electoral
posant denúncies a la Fiscalia pel
tema de la no autorització de la
mesquita d’Al Huda o fent calúm-
nies contra l’alcalde de la ciutat pel
cas de l’adjudicació d’un solar de
la Vinyota a Decatlhon. Jo no crec
en aquesta política de la calúmnia
permanent i la mentida. 

Hi ha alguna cosa personal entre
Oriol López i vostè?
No hi ha res. Amb tota la sinceritat
del món, caldria que fos ell qui ex-
pliqués el perquè de tot plegat. 

A l’entrevista amb Línia Vallès va
assegurar que només es tracta de
divergència política. Profunda,
això sí.
La divergència política és anar per
la porta del darrere a la Fiscalia?
Això sobrepassa els límits. Cap par-
tit ho ha arribat a fer. La divergèn-
cia política és dir que jo m’he
embutxacat diners? I a més amb el
meu nom i cognoms... Qui ha fet
tot això és qui ho ha d’explicar. Si

jo tingués temes personals amb
ell, el lloc de treball de la seva dona
es mantindria en aquest ajunta-
ment? [Silenci]. Jo treballo amb co-
herència, responsabilitat i rigor. Si
ella està fent una bona feina al
consistori, m’és igual que sigui la
seva dona. On és el problema? Per
tant, aquesta pregunta l’ha de res-
pondre el senyor López.

Però vostè quin creu que és el
motiu d’aquesta tensió, doncs?
Jo crec que ell té un excés de fixa-
ció respecte de tot allò que l’alcalde
Monràs fa, proposa i diu. I aquesta
fixació arriba fins al punt que a l’i-
nici de la legislatura va buscar el su-
port del PP per aconseguir que
Josep Monràs no fos alcalde.

A l’inici de la legislatura López
també va dir que estem arribant
a la “fi del monrasisme” i ho con-
tinua dient ara.
[Somriu]. Si ell té un conflicte perso-
nal, que l’expliqui. Jo els dic aquella
expressió de Yo no sé qué le he hecho.
I, per tant, des d’aquesta òptica i uti-
litzant la meva formació de psicòleg
clínic, reitero que té una fixació amb
mi que arriba a ser malaltissa. Però
jo estic molt tranquil amb les meves
accions i, amb perdó, no em pre-
ocupa gens ni mica.4

Arnau Nadeu / Sònia Garcia
Fotografia: Eduardo Corria

“El conflicte
amb Al Huda
és un problema
personal del seu
representant”
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– Hi ha alguna cosa personal
entre Oriol López i vostè?

– No hi ha res. Caldria que fos 
ell qui expliqués el perquè 
de tot plegat.

– Ell diu que només es tracta
de divergència política.

– La divergència política és dir
que jo m’he embutxacat diners?

–Vostè quin creu que és el motiu
d’aquesta tensió, doncs?

– Si jo tingués temes personals
amb ell, el lloc de treball 
de la seva dona es mantindria
en aquest ajuntament? Per tant,
aquesta pregunta l’ha de 
respondre el senyor López.

3Ha estat una legislatura com-
plicada, fins i tot amb l’ombra re-
current d’una possible moció de
censura contra vostè. Com ho ha
viscut?
Amb absoluta tranquil·litat. No he
temut mai que pogués prosperar.
No era possible perquè no hi havia
una proposta. Fins i tot ERC va arri-
bar a plantejar quelcom esperpèn-
tic: volia posar la que és ara la
portaveu dels comuns de candidata
a l’alcaldia, i no el portaveu de Can-
viem. Curiós, certament curiós.

Un altre tema que també involu-
cra ERC és la querella contra dos
dels seus membres, Oriol López i
Albert Biescas, que va interposar
la Fiscalia per presumptes ca-
lúmnies contra vostè. Era neces-
sari acabar als tribunals?
Jo no he fet cap denúncia. Nosaltres
vam posar el cas en coneixement
de la Fiscalia, la qual va considerar
que hi havia indicis de calúmnies.
Sigui com sigui, el que no es pot
permetre és calumniar gratuïta-
ment, però no només en política,
sinó en la vida quotidiana. Si volem
que la política guanyi reconeixe-
ment, no es pot actuar amb dema-
gògia perquè això ens embruta a
tots. 

Si repassem altres moments ten-
sos d’aquests quatre anys, no
podem oblidar el referèndum de
l’1-O. Si pogués tornar enrere,
actuaria de la mateixa manera?
Sí, no en tinc cap mena de dubte. Si
s’ha de votar, s’ha de fer amb garan-
ties. I en aquest cas es vulneraven al-
guns preceptes legals, que els puc
compartir o no, però tinc l’obligació
de complir-los perquè soc l’alcalde
de la ciutat i no del PSC. Si la Gene-
ralitat volia actuar obrint escoles de
la seva responsabilitat, era el seu
problema i no el meu, perquè eren
ells els que convocaven el referèn-
dum il·legal. Per tant, tornaria a ac-
tuar de la mateixa manera, sí. Perquè
fins que no canviïn les normes del
joc, són les que són per a tots, ens
agradin o no. Si algú comença a in-
terpretar-les segons el seu gust, és
nepotisme. I jo intentaré no incórrer
mai en això.

Com valora que el seu posiciona-
ment respecte del referèndum de
l’1-O motivés que el PDeCAT tren-
qués el pacte de governabilitat
amb vostès?
Formava part de l’escenografia polí-
tica d’aquell moment arreu de Cata-
lunya. El PDeCAT i ERC van trencar
els acords amb les formacions que
no donaven plenament el seu su-
port al referèndum. Si hagués afectat
només Mollet, sí que ens hauríem
preocupat més. Però tot i trencar el
pacte de governabilitat, hem seguit
acordant coses amb ells.

L’1-O també el va afectar de ma-
nera personal.
Sí, van venir unes 70 o 80 persones
davant de casa meva, mentre jo es-
tava amb el meu fill, a insultar-me
i a dir-me barbaritats. Tots els par-
tits, PDeCAT inclòs, van recriminar
aquesta situació, excepte un: ERC
Mollet. Ells van ser els únics que la
seva resposta va ser el silenci.

Oriol López diu que sí que ho
van condemnar.
No, no, no. L’hemeroteca també és
molt contundent en això, i es pot
comprovar que ERC no va dir ni ase
ni bèstia. 

Ara és vostè que torna a parlar
d’ERC.
És que això últim no és un fet sub-
jectiu, és totalment objectiu.

Parlem de l’enderroc del Taba-
ran. La CUP ha recriminat a l’A-
juntament la seva actuació en
aquest cas dient que s’ha perdut
“un edifici de valor històric”.
La part que té valor patrimonial és
la façana del bulevard i està pre-
servada per llei a través de la nor-

mativa urbanística. La que s’ha
enderrocat no té cap mena de
valor patrimonial.

Un altre serial que l’ha acompa-
nyat durant tota la legislatura ha
estat el conflicte amb Al Huda. Té
solució?
És clar que té solució, i és senzilla:
que el representant de la comuni-
tat Al Huda busqui un altre em-
plaçament per tenir una mesquita
a Mollet, si és el que vol, perquè el
lloc on és ara incompleix la nor-
mativa urbanística. En diferents
ocasions, la jutgessa que portava
el cas ha dit que l’Ajuntament ha
actuat correctament. Per tant, això
no és un tema religiós o de volun-
tat, és de normativa. A més, no és
un assumpte de tota la comunitat,
perquè una part important d’a-
questa ha marxat i ha creat una
nova entitat perquè estan cansats
d’aquesta representació que actua
de manera intransigent.

Vol dir que és un problema per-
sonal del representant?
Sí, absolutament. Fins i tot ho diuen

els membres de la comunitat que
n’han acabat marxant.

Els habitants de Gallecs també
s’han queixat reiteradament de
l’actuació de les administracions,
Ajuntament inclòs.
Per començar, l’espai de Gallecs va
ser expropiat. Per tant, alguna gent
que hi viu ho fa havent cobrat in-
demnitzacions, més o menys altes,
per l’expropiació d’un indret on con-
tinuen vivint. I cal remarcar que
aquesta expropiació la va fer la Ge-
neralitat, la qual és la propietària d’a-
quest espai, i no l’Ajuntament. Tot i
això, entenc que, per un biaix polí-
tic, els veïns es queixin que el con-
sistori no ha fet prou per a ells. Però
les responsabilitats són nítidament
clares i nosaltres hem actuat correc-
tament a l’espai de Gallecs.

Per què creu que Josep Monràs ha
de seguir sent l’alcalde de Mollet?
Tenim un projecte de futur fantàstic
amb una llista d’homes i dones que
volen treballar en positiu per a la
ciutat, i no amb ressentiment. I una
altra cosa que per a mi té molt valor
és que la nostra feina feta avala la
paraula donada. Finalment, crec
que hem demostrat als ciutadans
que Mollet està en bones mans
amb un govern majoritàriament so-
cialista. Si ho analitzen, en situacions
complicades, vostès a qui donarien
les claus de casa seva? A algú que els
explica somnis irrealitzables o a algú
que ha complert la seva paraula
quan li han demanat alguna cosa?
Jo al segon.

Podríem estar davant l’últim man-
dat de Josep Monràs?
Cada cosa al seu temps. Ara tinc el
repte d’acabar el mandat i fer la
campanya de les eleccions generals
i de les municipals. Però encara tinc
la capacitat de somiar i de fer realitat
futurs projectes per a Mollet.

Els darrers mandats, el PSC ha
anat perdent suport dels molle-
tans fins a arribar a governar en
minoria durant aquests quatre
anys. Tem que aquesta tendència
a la baixa pugui continuar?
No. Aquesta tendència va a l’alça
sense cap mena de dubte. 

El resultat que obtingui el PSOE
el 28 d’abril el pot beneficiar o
perjudicar. El preocupa?
Crec que tindrem un bon resultat a
les eleccions generals, tot i que això
no està clar que pugui significar go-
vern. Aquest sí que és un element
d’incertesa, però hi ha un altre factor
molt més greu: poden arribar a go-
vernar los tres jinetes del Apocalipsis
[PP, Cs i VOX], la qual cosa em sembla
una involució absoluta. Però tant en
un cas com en l’altre, ens en podem
beneficiar a nivell municipal.<

“La meva dona
i els meus fills
han viscut
situacions molt
desagradables”

“No es pot actuar amb demagògia
perquè això ens embruta a tots”
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Parets

El Grupo Zeta tancarà la
planta d’impressió de Parets

EMPRESES4El Grupo Zeta ha
anunciat a la plantilla de Gráfi-
cas de Prensa Diaria la voluntat
de tancar la planta d’impressió
ubicada al poble, segons han
confirmat a Comunicació 21
fonts properes a la direcció.

Així doncs, l’empresa execu-
tarà un expedient de regulació
d’ocupació d’extinció que supo-
sarà l’acomiadament dels 54
treballadors i treballadores que
actualment tenen el seu lloc de
treball en aquesta nau. Tot i
això, l’editora no n’ha concretat
les condicions.

El tancament de la planta
d’impressió seria una de les con-
dicions imposades per Edito-
rial Prensa Ibérica (EPI) per
adquirir Zeta, una operació que
encara està pendent de tancar-
se. EPI és propietària d’Impres-
sions Intercomarcals, a Sant
Fruitós del Bages, on imprimeix
les capçaleres del grup a Cata-
lunya. 

Per aquest motiu, una de
les possibilitats de cara al futur
seria que aquesta planta acabés
assumint també la impressió
dels mitjans del Grupo Zeta.

POLÍTICA4La construcció del
nou edifici de l’institut la Sínia,
un equipament que fa més de 8
anys que s’ubica en aules prefa-
bricades a l’àmbit de Can Fra-
dera, va ser el tema principal de
la reunió que van celebrar l’A-
juntament i alguns grups de l’o-
posició dimarts amb el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, a
Barcelona.

Segons van explicar des
d’ERC, el Govern català va con-
siderar “prioritària” la resolu-
ció d’aquesta situació al poble
i va assegurar que “forma part
d’un Pla de construcció de nous
equipaments educatius que
hauria d’estar enllestit en un
màxim de set anys”. 

En aquest sentit, la mateixa
font va indicar que, durant la
trobada, el conseller va deixar
clar que la cessió per part de
l’Ajuntament dels terrenys on
s’ubicaria el futur edifici seria
necessària perquè “com més
aviat es faci, la Generalitat po-
drà concretar el calendari d’i-
nici de les obres”.

Per la seva part, l’alcalde,
Francesc Juzgado, va dir que
“abans de cedir el terreny, cal-
dria arrencar del Govern cata-
là un compromís de partida
pressupostària i un calendari
per construir el nou institut”.
Tot i això, Juzgado va apuntar
que “nosaltres farem el pas de
facilitar com més aviat millor

l’espai que reuneixi les condi-
cions que ens van transmetre a
la reunió”. D’altra banda se-
gons ERC, des d'Educació es va
deixar la porta oberta per tal
que en la mateixa ubicació del
nou institut s'hi construeixi
un poliesportiu, una escola de
música, una biblioteca i altres
serveis municipals. 

Imatge d’arxiu de les instal·lacions de l’institut la Sínia. Foto: ERC

La construcció del nou edifici de
la Sínia arriba a la Generalitat

Història | Parets commemora la Segona República
Parets se suma avui als actes de commemoració del 88è aniversari de la

proclamació de la Segona República. L’activitat començarà a dos quarts de
sis de la tarda al Parc de la Linera, davant l’escultura de Josep Plandiura.
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Martorelles |Sant Fost

Sant Fost celebra un 
nou mercat de segona mà

COMERÇ4Durant tot el matí
de diumenge passat, la plaça de
la Vila es va tornar a omplir de
paradetes en una nova edició del
mercat de segona mà del poble.
L’Associació del Voluntariat So-
cial per Sant Fost va comptar
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament per impulsar aquesta
nova edició del mercat.

Centenars de veïns van apro-
fitar el matí de diumenge asso-
lellat per fer un passeig i visitar
les paradetes. Els organitzadors

van explicar que, amb aquesta
edició, volien potenciar la venda,
l’intercanvi i l’ús de productes
usats “amb l’objectiu de donar
una nova vida als objectes”, al
mateix temps que practicaven el
que es coneix com les tres R (re-
duir, reutilitzar i reciclar) al ma-
teix temps que es promou el
consum responsable.

Alguns membres de partits
polítics, com Esquerra-Junts
per Sant Fost, es van deixar
veure per la plaça.

MARTORELLES4Des de fa uns
dies ja s’han instal·lat noves
pantalles de cartelleria digital a
quatre equipaments del poble, al
Celler de Carrencà, a les oficines
de Serveis Socials, a l’OAC de l’a-
vinguda d’en Piera i a l’OAC de
l’Ajuntament. Amb aquest can-
vi, el consistori vol reduir el
consum de paper dels cartells i
els plafons que s’han fet servir
des de sempre.

A l’OAC de l’Ajuntament s'ha
instal·lat la més petita, de 32 pol-
zades, que servirà per informar
els veïns que van a la seu con-
sistorial a fer qualsevol tràmit. A
l’altra OAC, la de l’avinguda
d’en Piera, hi ha una de 46 pol-

zades que mira cap el carrer, ja
que és un dels punts amb més

trànsit de persones de la vila. A
la seu de Serveis socials s’ha
aplicat aquesta mteixa idea,
mentre que la pantalla del Celler
de Carrencà ja està instal·lada al
vestíbul de l’antic Celler.

De la mateixa manera, l’A-
juntament ha anunciat que, du-
rant les pròximes setmanes, ani-
rà retirant els antics plafons. El

consistori defensa aquest canvi
des de diferents punts de vista,
com la immediatesa (les infor-
macions que donen es generen
i es canvien de forma ràpida), la
possibilitat d’adaptar els mis-
satges al tipus d’audiència i tam-
bé des de l’ecologia, ja que
aquests nous mitjans reduei-
xen el consum de paper i tinta.

El nou dispositus que hi ha al Celler de Carrencà. Foto: Aj. de Martorelles

Quatre equipaments ja tenen
les noves pantalles digitals

Martorelles | Visita al taller de l’escultor Ricard Mira
A finals de la setmana passada, alumnes de Primària de les escoles Simeó

Rabassa i les Pruneres van poder visitar el taller de l’escultor local Ricard Mira.
Allà, l’artista va compartir amb els joves alguns dels secrets del seu ofici.

Les dues seus de l’OAC,
el Celler de Carrencà i
Serveis Socials són els
llocs on s’han instal·lat
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La Llagosta

Santa Perpètua

5 d’abril del 2019

MEDI AMBIENT4Els veïns i veï-
nes que tinguin un vehicle elèc-
tric, ja poden fer servir el primer
punt de recàrrega del poble.
Aquesta nova àrea s’ha instal·lat
a la part de darrere de l’Edifici
Municipal Administratiu, situat
al passeig del Pintor Sert.

Durant aquest any, el punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics
es podrà fer servir de manera
gratuïta amb un temps límit
d’utilització de dues hores.

Però a partir de l’any vinent,
l’Ajuntament ha previst que
aquesta àrea comenci a ser de
pagament per als usuaris i usuà-
ries d’aquesta mena de vehi-
cles. Les persones interessades
a beneficiar-se d’aquest nou ser-
vei, per ara gratuït, s’hauran de
registrar al consistori per tal
d’obtenir una targeta que els
permeti recarregar de manera
autònoma i senzilla els seus ve-
hicles elèctrics.

POLÍTICA4El Ple va aprovar la
setmana passada de forma ini-
cial el pressupost municipal del
2019, el qual ascendeix a més
d’onze milions d’euros. La me-
sura va comptar amb el vot a fa-
vor del PSC i del PP, l’abstenció
de Ciutadans i el vot en contra
d’ICV-EUiA. 

Segons fonts municipals,
aquest nou pressupost permetrà
continuar amb la prestació dels
serveis ja establerts i, a més,
assolir nivells d’inversió molt
similars als que es tenien abans
de la crisi econòmica. 

D’altra banda, la principal
novetat és que, per primera ve-
gada, es dedicaran 30.000 euros
del pressupost a realitzar alguna
actuació que decideixi la ciuta-
dania a través d’un procés par-
ticipatiu que se celebrarà després
de les eleccions de maig.

Algunes de les iniciatives que
obtindran una major xifra dins
del pressupost són la segona

fase de la reforma de Can Baqué,
les actuacions d’eficiència ener-
gètica del Complex Esportiu
Municipal El Turó o la climatit-
zació del Mercat Municipal.

En l’àmbit social, com a no-
vetat, s’incorpora una nova par-
tida de 160.000 euros destinada
a portar a terme reformes en ha-
bitatges d’usuaris de serveis so-
cials o persones en situacions
d’especial necessitat amb la vo-

luntat de millorar la seva quali-
tat de vida. Finalment, s’incre-
mentarà la plantilla de la Policia
Local per tal de potenciar la se-
guretat ciutadana.

Per la seva part, la portaveu
d’ICV-EUiA, Eva Miguel, va dir
que amb aquest pressupost “s’in-
crementen la pressió fiscal i els
crèdits” i que trobava a faltar
“polítiques mediambientals i
d’emergència social”.

La mesura es va aprovar la setmana passada. Foto: Ajuntament

El Ple aprova el pressupost
municipal del 2019

Els vehicles elèctrics ja tenen
un punt de recàrrega al poble

SOCIETAT4El veí del poble acu-
sat de cremar viu el seu sogre a
la caseta on vivia entre Santa
Perpètua i la Llagosta, i que es-
tava en presó preventiva per un
cas anterior de violència de gè-
nere, continuarà entre reixes.

Segons informa l’ACN, la
presó provisional pels maltrac-
taments a la dona estava a punt
d'expirar i l'home hauria pogut
quedar en llibertat a l'espera de
judici, però l'acusació ha dema-
nat que se'l mantingui tancat, ara
pel cas del sogre. 

En aquest sentit, el jutge ha
admès les proves de l'acusació
per no deixar en llibertat l'home:
unes cartes que l'acusat havia en-
viat des de la presó a la seva ex-
parella, i filla de la víctima, ame-
naçant-la de mort. A més, tam-
bé es va presentar un informe
mèdic de la dona, la qual es va
intentar suïcidar fa pocs dies.

Els fets es remunten a la nit
del 12 de gener del 2018, quan
l'acusat hauria calat foc a la ca-
seta on vivia el seu sogre, en un

camí rural entre Santa Perpètua
i la Llagosta. Ho hauria fet des-
prés d'amenaçar la filla de l'ho-
me mort, que va decidir tallar la
relació sentimental que mante-
nien des de feia un any per rei-
terats maltractaments. “Si no
tornes amb mi, mataré tots els

membres de la teva família, co-
mençant pel teu pare”, deia el
missatge que li havia enviat la
nit abans. I suposadament va fer
realitat la seva amenaça i hauria
cremat viu el seu sogre mentre
aquest es trobava dins de la ca-
seta on residia.

Imatge de l’indret on s’ubicava la caseta de la víctima. Foto: Ajuntament

El veí acusat de cremar viu el seu
sogre continuarà a la presó

Comerç | El Mercat estrena enllumenat interior
El Mercat ja té nova il·luminació interior. L’Ajuntament va anunciar la
setmana passada que ha instal·lat un sistema de llums led a tots els pas-
sadissos d’aquest equipament, tal com havien demanat els paradistes. 

Comerç | Les botigues s’omplen de frases fetes
La campanya A l’abril, cada paraula val per mil ja ha arribat als comer-
ços del Mercat, els quals han instal·lat diferents cartells que expliquen el
significat de frases fetes catalanes amb l’objectiu de celebrar Sant Jordi.

TRIBUNALS4Avança la denún-
cia que va presentar la Fiscalia
el 2016 contra vuit policies de
Santa Perpètua per presumpta
falsedat documental i estafa.
Segons Crònica Global, el jutjat
de Sabadell ha obert aquesta set-
mana el judici oral contra els
acusats.

El cas es remunta entre els
anys 2010 i 2014, quan els vuit
policies locals haurien autoritzat
o percebut quantitats de diners
en concepte de gratificacions i
plusos salarials per serveis no

prestats que suposarien un per-
judici econòmic al consistori de
56.000 euros.

D’aquesta manera, el 2016 la
Fiscalia va presentar una de-
núncia, on es concretava que els
acusats s’haurien beneficiat de
gratificacions que formaven
part de les condicions de treball
del personal funcionari de l’A-
juntament, com ara hores ex-
traordinàries i plusos de noc-
turnitat o de festivitat, que su-
posadament mai no van arribar
a realitzar però sí a cobrar.

A judici vuit policies del poble
acusats de presumpta estafa
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Montornès

Montmeló

CULTURA4La Sala Polivalent
acollirà demà l’espectacle teatral
Mort a les cunetes, un emotiu
homenatge a les víctimes del
franquisme que compta amb la
direcció de David Pintó i la in-
terpretació de Joan Valentí.

La mitjanit del 9 de febrer
del 1939, vuit republicans civils
van ser traslladats de la presó de
Manresa per ser afusellats a
Can Maçana, al peu de la mun-
tanya de Montserrat. Un d’ells,

va aconseguir fugir, sobreviure
i explicar-ho. A partir d’aquest
relat i d’altres de personatges re-
lacionats amb aquests fets, l’o-
bra reconstrueix aquest fosc
capítol de la repressió fran-
quista a través de la força de la
paraula i la música.

La funció, que començarà a
les vuit de la tarda, vol ser un ho-
menatge moral i públic a les
persones que van morir com a
conseqüència de les seves idees.

SOCIETAT4L’alcalde, Pere Ro-
dríguez, es va reunir dilluns
amb la presidenta d’Adif, Isabel
Pardo, a les seves oficines de Ma-
drid per abordar les següents fa-
ses d’urbanització de la llosa del
soterrament del tren. 

Durant la trobada, Pardo va
informar que la segona part d’a-
quest projecte ja està redactat i
que es troba en fase de tramita-
ció i aprovació per part del Co-
mitè Tècnic. En aquest sentit, la
presidenta d’Adif va calcular
que el document comptaria amb
el vistiplau definitiu a partir del
mes vinent.

D’altra banda, la reunió va
servir per posar sobre la taula
altres assumptes com la signa-
tura d’un nou conveni entre
l’Ajuntament i Adif per tal de
desenvolupar el sector urba-
nístic de la llosa.

Cal recordar que la primera
fase de la integració del soterra-
ment del tren es van iniciar el ge-

ner de l’any passat i va afectar
bona part del carrer Miquel Bia-
da, ubicat entre l’avinguda Pom-
peu Fabra i la caseta de l’antic fe-
rroviari. L’objectiu d’aquesta
iniciativa va ser implantar zones
verdes de titularitat municipal
per a l'esbarjo de tota la ciuta-
dania del municipi. 

El resultat de les obres es va
inaugurar el passat mes de des-
embre en un acte que va supo-

sar una fita històrica per al po-
ble, ja que els dos nuclis del mu-
nicipi es van tornar a unir des-
prés d’estar 164 anys separats
per les vies del tren.

L’acte d’estrena d’aquest es-
pai va comptar amb la partici-
pació de diferents autoritats
municipals i també es va orga-
nitzar una exposició on es re-
passava el procés de soterra-
ment de les vies del tren.

Un moment durant la trobada de dilluns. Foto: Ajuntament

La segona fase d’urbanització
de la llosa, una mica més a prop

Un espectacle teatral recorda  
les víctimes del franquisme

SOCIETAT4Als carrers del poble
encara es poden trobar làmpades
de mercuri i de vapor de sodi.
Amb l’objectiu de modernitzar
aquests mecanismes, el Ple va
aprovar la setmana passada un
pla director de millora de les ins-
tal·lacions d’enllumenat públic
del municipi.

L’objectiu principal d’aques-
ta mesura és substituir la il·lu-
minació més antiga per adaptar-
la a la normativa actual i, a més,
aconseguir preservar el medi
ambient gràcies a la millora d’e-
ficiència energètica que presen-
ten els nous dispositius. 

El cost que suposarà per al
consistori canviar totes les llums
del poble sumarà més d’un mi-
lió d’euros però es tracta d’una
mesura necessària per aconse-
guir adaptar el poble als nous sis-
temes d’enllumenat públic. 

A més, durant el Ple es va as-
segurar que s’intentarà aconse-
guir finançament per tirar en-
davant aquesta iniciativa per
part d’organismes com l’Institut

per la Diversificació i Estalvi de
l’Energia.

ALTRES MESURES
A banda d’aprovar aquest punt,
la sessió plenària de la setmana
passada va posar sobre la taula
altres temes com la modificació

pressupostària que es necessita
per desenvolupar millores a les
escoles del poble o la redacció del
projecte de Residència Centre de
Dia al poble. Una altra mesura
important va ser la declaració de
Montornès com a municipi an-
tifeixista i antiracista.

El Ple va aprovar un pla de millora de l’enllumenat. Foto: Google Maps

Montornès modernitzarà 
el seu enllumenat públic

Cultura | Èxit d’assistència a l’exposició ‘Controles?’
Unes 500 persones han visitat l’exposició Controles?, la qual es va instal·lar
des del 22 de març fins al 5 d’abril al vestíbul de l’antiga entrada de l’Ajunta-
ment. La mostra tractava sobre el consum de drogues i l’abús de les pantalles.

Política | Junts per Montornès presenta la seva llista
L’Escola Sant Sadurní acollirà demà la presentació de la candidatura de Junts
per Montornès a partir de les cinc de la tarda. L’acte comptarà amb la presència
de Meritxell Budó, exalcaldessa de la Garriga i actual Consellera de Presidència.

SOCIETAT4Des de fa unes set-
manes, una quarantena de veï-
nes participen en diferents ac-
cions formatives dins del Dis-
positiu d’Inserció Laboral Olím-
pia, adreçat a dones del poble en
situació d’atur.

Les participants es distri-
bueixen en diferents activitats.
Una vintena d’elles segueix les
classes que s’imparteixen a l’Es-
cola Popular d’Economia Femi-
nista que se centra en el desen-
volupament de projectes d’em-
prenedoria social. D’altra banda,

una quinzena de dones assistei-
xen a un curs d’Atenció al Client
amb l’objectiu d’aprendre a ges-
tionar tasques relacionades amb
la resolució de conflictes.

Ambdues propostes formen
part de la programació del pro-
jecte Olímpia, una iniciativa
municipal que té com a objec-
tiu acompanyar dones del po-
ble que es trobin en situació d'a-
tur per aconseguir que trobin
feina a través de la presentació
de diferents eines d'apodera-
ment personal.

Formació per a dones 
del poble en situació d’atur

Una de les formacions que ofereix el projecte Olímpia. Foto: Ajuntament
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Alumnes del Vern impulsen
dos projectes comunitaris

LLIÇÀ DE VALL4Des del mes
passat, un grup d’alumnes de
l’institut El Vern estan col·labo-
rant amb el projecte comunita-
ri Treu-li suc al teu smartphone,
que coordina Can Magarola, en
el qual ajuden els veïns del po-
ble que tenen entre 60 i 80 anys
a aprendre a fer servir els telè-
fons mòbils d’última generació.
Els joves col·laboren en el pro-
jecte fent d’assessors i preparant
materials formatius sobre te-
mes d’interès de l’ús del mòbil.

Paral·lelament, un altre grup
d’alumnes del mateix centre
també està col·laborant amb
l’activitat que impulsa el ç Casal
Social anomenat Taller de me-
mòria. L’objectiu del curs és fo-
mentar la promoció de la salut i
un envelliment saludable i sa-
tisfactori a través de diferents
jocs i exercicis mentals. 

En aquest cas, els alumnes
col·laboren preparant dinàmi-
ques i jocs per exercitar l’ús de
la memòria.

LLIÇÀ D’AMUNT4El primer di-
vendres del mes que ve, en el
marc de Fira Tenes (que se ce-
lebrarà a Can Malet), se cele-
brarà la cinquena jornada de
bescanvi empresarial (networ-
king) del poble, una trobada
que vol servir per dinamitzar el
teixit empresarial del poble i
per promoure més negocis. Des
de dimarts passat, el consistori
ja ha obert el termini d’inscrip-
cions per a tots els veïns o els
empresaris lliçanencs que vul-
guin participar en la jornada.

En aquesta ocasió, el net-
working tindrà com a tema
principal Productes de la te-

rra-Tancant el cercle: empreses,
explotacions i professionals. Vol
ser un punt per “enfortirla la ge-

neració de negoci i projectes al
voltant del producte de proxi-
mitat a través de la connexió en-
tre productors locals, empreses
i professionals”.

Els sectors als quals es diri-
geix la trobada són l’agricultura,
la ramaderia, l’alimentació, la lo-
gística o les exportacions i l’ob-
jectiu dels organitzadors és que
cadascuna de les persones que

participi en el networkingpugui
fer uns 15 contactes professio-
nals durant la jornada (en reu-
nions breus, d’un quart d’hora de
durada aproximadament).

Quatre dies abans que se ce-
lebri la jornada, tots els inscrits
rebran el calendari definitiu,
amb tota la documentació que
necessiten i els horaris de les tro-
bades que podran mantenir. 

Un moment de l’edició de l’any passat. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Obren les inscripcions per a 
la 5a jornada de ‘networking’

Lliçà de Vall | Programa de les Festes de Primavera
Entre els dies 25 i 29 d’aquest mes se celebrarà una nova edició de la
Festa de la Primavera, la gran trobada de les entitats del poble. Ja

s’ha confirmat la presència de Tardor Activa o d’ADPALL, entre altres.

Professionals dels
sectors agrícola,
ramader i alimentari es
trobaran a la jornada
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La Garriga | L’Ametlla

Tres setmanes per participar
al pressupost participatiu

LA GARRIGA4Després del sopar
de presentació, dilluns passat es
va posar en marxa el termini de
tres setmanes (22 dies, per ser
exactes) que els veïns tindran per
presentar les seves propostes
en la tercera edició dels pressu-
postos participatius del poble.

Les propostes ja es poden fer
arribar a l’Ajuntament i serà
possible fins al pròxim dimarts
30, a través del web pressupos-
tparticipatiu.lagarriga.cat o bé
a les urnes que s’han repartit pels

diversos equipaments munici-
pals, on cal dipositar les butlle-
tes de paper.

Les propostes es poden pre-
sentar tant individualment, en
grup o com a entitat, i han de fer
referència a una inversió que es
consideri necessària per al poble.
Quan s’hagi esgotat el temps de
presentació, les idees obtingudes
es valoraran per part de tècnics
municipals i se celebrarà una jor-
nada per decidir quines passen
a la fase de votació final.

MULTA4A finals de la setmana
passada es va conèixer que l’A-
juntament ha imposat una san-
ció de 100 euros a l’empresa
encarregada de netejar les esco-
les públiques (Els Cingles i Ber-
tí) per les males condicions en les
quals es troben habitualment
aquests dos centres. 

A banda d’aquests dos cen-
tres escolars, que és d’on el con-
sistori va rebre la majoria de les
queixes, la companyia també és
l’encarregada del manteniment
i la neteja d’altres equipaments
municipals, com el Pavelló Po-

liesportiu, del qual també s’han
donat queixes a l’Ajuntament. 

El tema ja es va posar sobre
la taula en la darrera sessió ple-
nària, quan des del grup de l’A-

metlla en Comú es va dir a l’al-
calde, Andreu González, que la
companyia no està prestant el
servei com hauria de fer-ho. El
batlle va assegurar que ja hi ha
personal de l’Ajuntament su-
pervisant la feina de l’empresa de
neteja i va descartar la cancel·la-
ció de la concessió del servei, que
finalitza el pròxim setembre.

No és la primera vegada que
això passa durant aquest man-
dat, ja que a finals de l’any 2016,
el govern municipal va proposar
una sanció molt més important
(superior a 5.000 euros) a l’em-
presa Instal·lacions de Lleure
Esportiu Illa, gestora del com-
plex esportiu municipal Illa Ac-
tiva, per diverses irregularitats.

Una imatge d’arxiu de l’escola Bertí. Foto: Aj. de l’Ametlla

L’Ametlla sanciona l’empresa
que neteja les escoles públiques

La Garriga | Fi de les obres de la nau de Can Luna
Les obres de rehabilitació de la nau principal de Can Luna, que es van posar en
marxa el mes passat, ja s’han acabat. Amb les obres, l’espai s’ha transformat en
una sala polivalent, i també s’ha instal·lat un nou enllumenat al pati exterior.    

A finals del 2016 ja es
va proposar una multa
pel mal estat del
complex Illa Activa
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Canovelles |Les Franqueses

Compte enrere per a un
nou Aplec de Canovelles

TRADICIÓ4Entre els dies 21 i 22
d’aquest mes, o el que és el ma-
teix, entre el Diumenge de Re-
surrecció i el Dilluns de Pasqua,
se celebrarà l’edició de 2019 de
l’Aplec de Canovelles.

Dimarts passat, l’Ajuntament
va publicar el calendari d’actes
per a aquests dos dies. Així, en la
primera de les dues jornades no
faltaran la caminada a la claror
de la lluna, un concert de músi-
ca clàssica a l’església de Sant Fè-
lix o una sessió de contacontes
amb RoseMary.

L’endemà serà el torn de la
tradicional arrossada popular
solidària a la font de Can Duran,
la cursa de fons (que se celebra-
rà per 28a vegada) i les exhibi-
cions de cultura popular, com la
ballada infantil de gegants,  el
ball de bastons, les sardanes, en-
tre moltes altres.

El consistori també ha anun-
ciat que, si plou, podria sus-
pendre o modificar l’escenari
de qualsevol de les activitats, que
principalment es duran a terme
a Can Duran.

SOLIDARITAT4La vinculació es
fa més forta. Dimarts passat es
va escenificar el reforç del com-
promís de l’Ajuntament amb
els projectes solidaris que du a
terme arreu del món l’Associa-
ció Esportiva Ramassà.

L’acord, que contempla una
nova aportació econòmica de
6.000 euros, ha de permetre
donar “més estabilitat” al pro-
jecte de l’entitat, mentre que
per la seva banda l’AE Ramassà
es compromet a involucrar-se en
les iniciatives sòlidàries que es
duguin a terme des del Patronat

Municipal d’Esports i a partici-
parà en accions com xerrades en
centres docents per tal de di-
fondre els valors essencials de la
seva tasca a l’Àfrica.

L’alcalde, Francesc Colomé,
va lloar la tasca de l’entitat i va
mostrar-se orgullós que l’AE
Ramassà “porti el nom del mu-
nicipi arreu de l’Àfrica des d'un
vessant solidari”. El regidor d’Es-
ports, Juan Antonio Corchado,
va dir que és “més que un club”
i va assegurar que aquesta am-
plicació satisfà “un deute histò-
ric amb una entitat que porta

molts anys treballant per la co-
operació i per les Franqueses”.

El president del club, Pere
Bufí, va dir que els alegra “arri-
bar a l’educació dels nens a tra-
vés de l’esport i que aquest es-
port sigui integrador”, mentre
que el coordinador del Ramas-
sà, Jordi Grivé, va mostrar-se
molt satisfet per poder seguir te-
nint el suport del consistori.

La imatge que escenifica el nou acord. Foto: Aj. de les Franqueses

Les Franqueses i l’AE Ramassà
reforcen la seva vinculació

Canovelles | Màgia familiar a Can Palots
Cita amb la màgia per a tota la família. Demà a les sis de la
tarda, Can Palots serà l’escenari de l’espectacle anomenat

The Postman, una proposta de la companyia Màgic Txema.

L’alcalde Francesc
Colomé va lloar la tasca
que l’entitat fa a molts
països de l’Àfrica
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Després d’aconseguir una victò-
ria de prestigi al Palau d’Esports
contra el Bera Bera (27-26), el BM
Granollers de Robert Cuesta vol
confirmar el seu bon moment en
el desplaçament de demà a la tar-
da a la Comunitat de Madrid
per jugar contra l’onzè classificat,
l’Helvetia Alcobendas.

Serà l’últim partit de lliga d’a-
quest mes d’abril, ja que després
de l’enfrontament, corresponent
a la vint-i-dosena jornada, la Di-
visió d’Honor femenina s’atura-
rà fins al primer cap de setmana
de maig. Després de Setmana
Santa, el focus de l’handbol fe-
mení se situarà en la fase final de
la Copa de la Reina, que es juga-
rà a Barakaldo entre el divendres
26 i el diumenge 28 d’abril. Les
granollerines començaran el seu

camí cap al títol contra l’Aula Cul-
tural de Valladolid.

DECEPCIÓ A LA COPA DEL REI
El sènior masculí, per la seva
banda, gaudeix ara d’uns dies de
descans després de la seva parti-
cipació a la Copa del Rei. Els
d’Antonio Rama van quedar eli-

minats a la semifinal contra el Cu-
enca (26-22). Els castellano-man-
xecs van deixar el partit encarri-
lat al descans, amb un 17-10, que
els granollerins no podrien re-
muntar, de manera que l’equip
haurà d’obtenir la classificació per
a l’EHF de la temporada que ve
a través de l’ASOBAL.

L’equip celebra la victòria contra el Bera Bera. Foto: BMG

El BM Granollers vol confirmar
el seu bon estat a Alcobendas

» Les de Robert Cuesta van derrotar el Bera Bera al Palau d’Esports
» El primer equip masculí va caure a la semifinal de la Copa del Rei

El CB Mollet, obligat a
guanyar contra l’Alfindén

Sense marge per
cometre més erra-
des. El CB Mollet
ha de guanyar sí o

sí en la seva visita de demà a les
set de la tarda a la pista de l’Al-
findén de Saragossa si vol man-
tenir vives les seves opcions d’a-
cabar la fase regular de la lliga
EBA entre els dos primers.

I és que després dels resultats
de la darrera jornada, l’accés a la
Final a Quatre s’ha complicat; el
Pardinyes té el bitllet a la butxa-
ca (ja hauria demanat l’organit-
zació d’aquesta fase), mentre que

l’UBSA hauria de perdre els dos
partits (i el Mollet guanyar-los)
perquè el CBM pugui recuperar
la segona plaça.

DERROTA AL PLANA LLEDÓ
L’equip és en aquesta situació
després de perdre diumenge pas-
sat al Plana Lledó contra el Par-
dinyes (65-82).

Els de Josep Maria Marsà
només van poder aguantar el
ritme dels lleidatans durant els
dos primers períodes, ja que el
partit va ser un monòleg visitant
després del descans.

El CD la Concòrdia rep una 
AE Vallirana en hores baixes

Avant penúltim par-
tit de la temporada
al Turó. El CD la
Concòrdia de Dani

Mosteiro rebrà, demà a dos
quarts de sis de la tarda, la visi-
ta d’una AE Vallirana en hores
baixes que encadena tres derro-
tes i que és penúltim en la clas-
sificació de Segona. 

Aquesta vint-i-sisena jorna-
da del campionat podria servir
perquè les llagostenques deixes-
sin enrere un dels seus rivals
principals en la lluita pel títol, el
Xaloc Alacant, que afrontarà un

partit molt dur contra el quart,
l’FS Castelldefels.

NOU TRIOMF A DOMICILI
Les llagostenques continuen al
capdavant de la taula gràcies a la
victòria que van aconseguir dis-
sabte passat a Can Balsach con-
tra un altre dels equips de la zona
baixa, l’FS Sabadell (2-5).

Cris Ancosta va ser la gran
protagonista del matx al Vallès
Occidental amb un hat-trick,
mentre que els altres gols de la
Concòrdia van portar la firma de
Sònia Blanco i d’Alba Laguna.

Mollet | La ciutat serà una subseu dels World Roller Games
Dimarts passat es va fer l’acte de presentació de Mollet com a subseu dels World Roller
Games d’aquest any. El Pavelló Municipal d’Esports Riera Seca serà un dels escenaris
de les diferents proves dels mundials masculí i femení de la modalitat de Roller Derby.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

El Circuit acull la 8a edició 
de l’Espíritu de Montjuïc

MONTMELÓ4Retorn al passat.
Entre divendres i diumenge de la
setmana passada, el Circuit va ser
l’escenari de la vuitena edició de
l’Espíritu de Montjuïc, tres jor-
nades dedicades a l’automobi-
lisme clàssic amb diferents ex-
posicions, exhibicions i curses
que van reunir unes tres cente-
nes de models clàssics durant tot
el cap de setmana a les instal·la-
cions del traçat.

D’aquesta manera, durant

aquestes tres jornades es van
celebrar curses com la The Grea-
test Trophy, la Heritage Tou-
ring Cup, les dues proves de la
Classic Endurance Racing, l’En-
durance Racing Legends i la Ibe-
rian Historic Endurance.

A banda de les competicions,
al Circuit es va poder gaudir de
les exposicions que Seat va mun-
tar en el marc del cinquantè ani-
versari del llançament al mercat
dels seus models 850 i 1430.
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L’EC Granollers tor-
na a jugar, demà
passat, lluny de casa,
on els blancs estan
obtenint els millors

resultats en aquest tram final de
la temporada 2018-19. Els de
Jose Solivelles viatjaran a Cam-
brils per veure’s les cares contra
el filial del Reus, un dels seus ri-
vals directes en la meitat alta de
la classificació.

Els granollerins es planta-
ran a aquesta localitat del Baix
Camp amb una ratxa que es-
panta: han guanyat en les seves
darreres tres visites, a l’Europa,
el Figueres i el San Cristóbal, sen-
se haver encaixat cap gol en
aquests tres partits. El filial del
conjunt roig-i-negre, per la seva
banda, va veure interrompuda la
seva bona dinàmica de resultats
dissabte passat en la seva visita
al Llagostera.

Després d’aquest partit els
granollerins gaudiran de l’habi-

tual jornada de descans per la
composició d’aquesta temporada. 

UN ALTRE EMPAT A CASA
El conjunt de Solivelles voldrà
guanyar a la demarcació de Tar-
ragona després que diumenge
passat l’equip no sumés tres
punts contra el Santboià al Mu-
nicipal (1-1).

De fet, l’ECG va haver d’e-
quilibrar el golàs de falta del vi-
sitant Castellanos per obtenir
un punt en un matí en el qual van
anar de menys a més. Després
d’una mala primera meitat i de
desaprofitar algunes ocasions a
la segona, Sergi Pastells va salvar
un punt per als blancs amb una
diana al minut 83.

L’EC Granollers busca una nova
victòria a domicili a Cambrils

Gran actuació del CNG 
en el Campionat d’Espanya

Gran paper de les ne-
dadores júnior i sènior
del Club Natació Gra-
nollers en el Campionat

d’Espanya de Natació Artística
d’Hivern que es va disputar, en-
tre divendres i diumenge de la
setmana passada, a Valladolid.
Les júniors, amb quatre medalles,
i les sèniors, amb dos, no només
van merèixer els punts del jurat
per estar a dalt del podi, sinó que
també van captivar amb les seves
coreografies al públic.

Les júniors es van proclamar
campiones d’Espanya en rutina
combinada, a més a més de fer-
se amb la plata amb l’equip; a
banda de la plata pel duo de Mi-
reia Hernández, Judith Calvo i

Martina Gras, i el bronze pel
solo de Mireia Hernández. Cal
destacar, tanmateix, els bons re-
sultats dels solos i duos B, que van
fer un magnífic paper, amb la se-
tena posició del solo de Martina
Gras i Judith Calvo, i la sisena del
duet de Martina Coronado, Clàu-
dia Julià i Míriam Llovet. 

El sènior, es va alçar com a
campió d’Espanya en la modali-
tat Highlight. A la medalla d’or, se
li ha de sumar la plata pel duet
lliure aconseguida per Lia Fe-
rrera i Mariona Busquets.

Aquests resultats han fet que
Martina Gras, Martina Corona-
do, Judith Calvo, Clàudia Julià i
Mireia Hernández hagin estat
preseleccionades per Espanya.

Tot a punt per a la Gran
Clàssica de la Primavera

CICLISME4Les Franqueses tor-
narà a vibrar, demà passat, amb
la celebració del Gran Premi Pri-
mavera de ciclisme, la Gran Clàs-
sica, una cursa organitzada per la
Unió Ciclista les Franqueses.

La prova plantejarà als ci-
clistes un recorregut de 152 qui-
lòmetres de recorregut, repartits
en quatre voltes de 38, que tin-
drà com a punt de partida la
Rambla de les Franqueses. Des-
prés de passar per Llerona i Co-
rró d’Amunt, el pilot també hau-
rà de recórrer part de Cànoves,
Cardedeu, Samalús o Sant An-
toni de Vilamajor. La prova for-
ma part del calendari de curses
en carretera de la Federació Ca-

talana de Ciclisme, però un dels
grans canvis d’aquest 2019 és que
no és la primera d’aquest circuit.

Si no hi ha baixes d’última
hora, s’espera que prop de 200
ciclistes comencin la competició
a les nou del matí. L’organització
ha aconseguit atraure nombrosos
equips espanyols (com el Lizar-
te o el Caja Rural), tot i que
també està prevista la participa-
ció d’alguns conjunts d’arreu del
món, com dos francesos, un ne-
erlandès i un de nord-americà.

En la presentació, el president
de la Federació Catalana de Ci-
clisme va elogiar el vincle que
existeix entre les Franqueses i
l’esport del ciclisme.

» Els de Jose Solivelles han guanyat en els seus últims tres viatges
» El triomf es resisteix jugant al Municipal en la visita del Santboià

El CB Lliçà arriba líder a 
l’última aturada de la lliga

BÀSQUET4Les darreres tres jor-
nades de la Copa Catalunya mas-
culina prometen emocions fortes.
El CB Lliçà d’Amunt de Romà
Cutrina arriba al moment deci-
siu al capdamunt de la classifi-
cació del grup 1 (amb el mateix
balanç que els Lluïsos i una vic-
tòria més que el CB Roser i que
el CE Bisbal) i depèn de si mateix
per ser campió.

Per la seva banda, el CB Gra-
nollers està virtualment salvat: té
tres victòries d’avantatge sobre
els equips que haurien de dis-
putar la promoció de la perma-

nència si la temporada ja s’ha-
gués acabat.

En la darrera jornada, dis-
putada el cap de setmana passat,
els lliçanencs van guanyar con-
tra el Ciutat Vella (69-84) i els
granollerins van apallissar el
cuer, el Vedruna (100-58).

Ara, la competició s’atura
durant dos caps de setmana, i la
pròxima jornada serà el dissab-
te 27 d’abril, quan els dos equips
jugaran un derbi molt atractiu al
Pavelló d’Esports de Lliçà d’A-
munt quan passin cinc minuts de
les sis de la tarda.

Els blancs han de millorar en els partits a casa. Foto: Twitter (@alexsastre83)

Foto: Aj. de les Franqueses
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Viu en línia |Anno 1800
Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una

gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues. 

Miranda desapareix deixant dues co-
pes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i su-
perar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

Llibres

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

El reconegut actor José Sacristán pro-
tagonitza l’obra basada en el llibre ho-
mònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profun-
dament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

Teatre

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

La cançó Este segundo del nou disc 
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Nedder-
mann. L’artista de Vilassar de Mar apor-
ta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Música

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una ex-
cursió, descobreixen un cementiri d’a-
rrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de famí-
lia demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lí-
cula promet atemorir els espectadors.

Pelis i sèries

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barce-

lona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Mont-
juïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa

que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanya-

rà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patri-
monis històrics més importants de la capital catalana. 

L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona. 

M I L E Y  C Y R U S
Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound
Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

Barreja d’opinions sobre l’anunci
Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis Famosos
L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a

Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el prò-
xim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,

baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provo-
catiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la

fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Dis-
ney Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’es-

trella per a adolescents va quedar completament esmi-
colada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la mú-

sica i va adoptar un estil polèmic i completament con-
trari a la imatge que havia donat al show televisiu.

Aquesta transició al món adult es va tancar definitiva-
ment a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofi-
tant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una

gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the

USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.   

QUI ÉS?
La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DEMÀ 13 D’ABRIL
17:00 Demà a la tarda es farà una nova mara-

tó de donacions de sang en una unitat mò-
bil del Banc de Sang i Teixits. / Plaça de Can
Trullàs.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa la mostra De Pa-

rís a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch
Viladegut, organitzada per l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de la Diputació de Barcelo-
na. / Museu Abelló.

DIMARTS 23 D’ABRIL
Tot el dia La ciutat celebrarà, com cal, la Dia-

da de Sant Jordi. Durant tot el dia funciona-
ran les paradetes de roses, es faran tallers i
es lliurarà el premi de concurs de punts d lli-
bre. / Diferents punts de Mollet.

DIMARTS 16 D’ABRIL
L’AMETLLA L’Ateneu Cingles de Bertí ha preparat

un taller d’escriptura pensat perquè els
alumnes aprenguin a dominar diferents re-
gistres i gèneres. Places limitades (17:30). /
Aula TIC.

DIJOUS 25 D’ABRIL
LES FRANQUESES El pròxim divendres 25 se ce-

lebrarà una nova edició de l’Espai Zero Punt
de Trobada, amb activitats per a joves que tin-
guin entre 12 i 30 anys (17:30). / Centre Cul-
tural de Bellavista.

AVUI 12 D’ABRIL
SANTA PERPÈTUA Trobada anual d'entitats i ciu-

tadania relacionada amb la cultura del po-
ble, la Nit de la Cultura, en la qual es lliura-
ran els premis Cultura i Primavera (20:00 ). /
Teatre del Centre Parroquial.

DIUMENGE 14 D’ABRIL
LA LLAGOSTA L'entitat Aires de Andalucía ha con-

vidat a la bailaora Conchi Jiménez per donar
una master class oberta a tothom (16:00). /
Centre Cultural.

DIUMENGE 14 D’ABRIL
MOLLET Partit de futbol corresponent a la

vint-i-novena jornada del grup 2 de Segona
Catalana entre el CF Mollet i l’Europa B
(12:00). / Municipal Germans Gonzalvo.

PARETS Pedro Páramo, de Juan Rul-
fo, serà el títol escollit per a la sessió
del Club de lectura per a adults. / Bi-
blioteca Can Rajoler.

‘Pedro Páramo’, protagonista
del Club de lectura de Parets
Dimecres 24 d’abril a les 18:30

La companyia Galiot Teatre s’enca-
rregarà del gran acte de cloenda de la
tretzena edició del MITMO, la Mostra
Internacional de Titelles. / Plaça de Prat
de la Riba.

Galiot Teatre clourà la 
tretzena edició del MITMO
Diumenge 14 d’abril a les 18:00

Gran Centre i l’Editorial Alpina han pre-
parat una jornada infantil anomena-
da Un dia de conte. L’activitat serà
gratuïta. / Plaça de Josep Maluquer i
Salvador.

‘Un dia de conte’ a la plaça 
Josep Maluquer i Salvador
Dissabte 20 d’abril a les 10:30

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala co-
rresponent a la 26a jornada de Sego-
na Divisió entre el CD la Concòrdia i l’AE
Vallirana. / CEM El Turó.

El CD la Concòrdia rep
la visita de l’AE Vallirana
Demà 13 d’abril a les 17:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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