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Presó per a l’exprofessor d’una

escola de Mollet per abusos
El docent va fer tocaments i fotografies a un exalumne d’11 anys i el jutge l’ha condemnat a sis anys i mig pàg 10

PARETS pàg 14

Revifa el conflicte
amb Danone per les
males olors al poble

MONTORNÈS pàg 19

L’Ajuntament inhabilita 
una vintena d’habitatges

ESPORTS pàg 28

El BMG afronta la fase final
de la Copa de la Reina

OPINIÓ MOLLETANA pàg 6

Olga Rabasa replica
l’alcalde Josep Monràs:
“M’he de defensar?”

CULTURA pàg 9

El granollerí Mag Marín
actuarà diumenge al
Teatre Auditori de Granollers

pàg 5

La comarca es bolca amb Sant Jordi
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» Tot i la pluja i els núvols, la comarca es va bolcar amb la celebració de la diada de Sant Jordi
» Els vallesans i vallesanes van gaudir de diferents activitats, com tallers infantils i espectacles
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Ni la pluja ni els núvols van
aconseguir que els vallesans i va-
llesanes celebressin dimarts la
diada de Sant Jordi. Com cada
any, l’activitat principal van ser
les parades que es van instal·lar
als carrers dels municipis amb
roses i llibres, però la jornada va
comptar amb altres propostes,
com tallers infantils i espectacles.

Granollers va ser l’encarregat
d’escalfar motors dilluns amb la
tradicional trobada d’autors i
autores comarcals a la Porxada.
L’acte, que va comptar amb el
pregó de l’escriptora granolleri-
na Carme Arenas, va aplegar
una cinquantena d’autors va-
llesans que van presentar breu-

ment les seves noves publica-
cions i van signar alguns exem-
plars. D’aquesta manera es va
donar el tret de sortida a la Fira
del Llibre i la Rosa de Granollers,
que es va allargar fins dimarts
amb la intenció d’oferir una àm-
plia varietat de llibres i roses als
veïns i veïnes.

En el cas de Mollet, el parc de
les Pruneres va substituir la
Rambla Fiveller com a epicentre
d’aquesta jornada a causa de la
celebració del mercat setma-
nal. Tot i el canvi d’ubicació, es
va registrar una bona afluència
de molletans i molletanes durant
tot el dia en aquesta nova loca-
lització, la qual va acollir dife-
rents paradetes i stands insti-
tucionals. 

A més, es van organitzar
activitats relacionades amb
aquesta celebració com un taller

de manualitats adreçat als in-
fants o un curs de rajoles de
Sant Jordi.

La Llagosta tampoc es va vo-
ler perdre la festivitat i va des-
afiar la pluja amb diferents pa-
rades de venda de llibres i roses
a la plaça Antoni Baqué. A la tar-
da, la Biblioteca Municipal va
proposar un seguit d’activitats in-
fantils, com l’hora del conte de-
dicada a Sant Jordi, a càrrec de
Puri Ortega.

Un altre dels punts de la
comarca on dimarts es va viure
la diada de Sant Jordi amb for-
ça va ser la Garriga. Una de les
activitats més destacades va ser
el recital poètic de Mireia Cala-
fell a la Biblioteca, la qual va
aprofitar l’ocasió per fer refle-
xionar el públic sobre qües-
tions relacionades amb el gè-
nere i la lluita feminista.

Sant Jordi venç la pluja
A l’esquerra, la trobada d’autors vallesans a Granollers i, a la dreta, les paradetes de Sant Jordi a la Garriga. Fotos: Aj. de Granollers i Aj. de la Garriga

ESPECTACLE4Els Diables de
Parets van celebrar la diada de
Sant Jordi amb la presentació
d’un espectacle inspirat en
aquesta celebració que va
comptar amb la participació
d’un centenar de persones.

L’entitat va sorprendre els
veïns i veïnes, dimarts a les
nou de la nit, amb una funció
a càrrec del grup Ànimes de
Foc. Entre tabalers, diables,
drac i tècnics, l’obra va comp-
tar amb la intervenció d’un
centenar de persones que van
interpretar la seva particular
versió de la llegenda del ca-
valler i del drac.

Un dels elements més des-
tacats de l’espectacle va ser la
música, la qual va jugar un
paper important en les esce-
nes més destacades de l’obra,
així com els efectes piromu-
sicals que van acompanyar la
Bèstia, la figura més emble-
màtica de la colla.

Tot i que aquest especta-
cle va ser l’acte principal de la
jornada de dimarts, Parets
també va celebrar Sant Jor-
di des de primera hora del
matí amb la instal·lació de les
tradicionals parades de les lli-
breries i floristeries del poble
a la plaça de la Vila.

Els Diables de Parets 
versionen la llegenda del drac

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per Olga Rabasa Yrla

Soc l’Olga: m’he de defensar?

Estic segura que no cal. Em presento per-
què no soc una persona amb projecció pú-
blica ni per professió, ni per vocació. Em
dic Olga Rabasa, tinc 38 anys, soc mare
de dos fills (de 7 i 3 anys), periodista i, des
de fa 9 anys, casada amb l’Oriol López
Mayolas. Sí, el candidat d’Ara Mollet
ERC-MES a l’alcaldia. A més, també
tinc un vessant professional que, des de
l’any 2006 –ja fa 13 anys!–,
exerceixo a l’Ajuntament de
Mollet. No soc funcionària.
Em va contractar l’empresa
pública municipal Mollet Co-
municació com a cap de
premsa de l’Ajuntament quan
Josep Monràs ja n’era l’al-
calde però, en canvi, jo no coneixia l’O-
riol López, que tampoc n’era regidor.

Per què us explico tot això? Doncs no
perquè en tingui ganes, però he sentit la
necessitat en llegir les declaracions de l’al-
calde Monràs a Línia Vallèsdel passat 12
d’abril. En una entrevista on se li pregunta
per la seva relació amb el regidor de l’o-
posició Oriol López (el meu marit), diu cla-

rament que, si tingués algun problema per-
sonal amb ell, no mantindria el meu lloc
de treball a l’Ajuntament. Em pregunto:
l’alcalde pot acomiadar-me quan ell vul-
gui i per motius que no tenen res a veure
amb la meva tasca laboral? Perquè fins i
tot ell reconeix a l’entrevista que faig bé la
feina, que ja us aclareixo que, des de fa uns
5 anys, ja no és com a cap de premsa en

un despatx a tocar de l’alcaldia, sinó que
exerceixo amb la mateixa empenta altres
tasques de comunicació. Estic segura que
realment no volia pas dir això, ja que l’A-
juntament de Mollet és una institució pú-
blica que, com a tal, realitza processos de
selecció de personal amb respecte a la igu-
altat d’oportunitats i amb estàndards ba-
sats en la professionalitat, i no en les pre-

ferències personals; que paga tots els
seus empleats amb diners públics (meus
i també vostres, si viviu a Mollet); i que està
dirigida per un govern que es deu a tots els
ciutadans de Mollet, siguin d’on siguin,
pensin el que pensin, votin el que votin...
O tinguin la parella que tinguin.

Espero i desitjo que, després d’aquest
trist i desafortunat episodi que m’ha dut

a aquesta breu presentació
pública, pugui tornar al meu
relatiu, discret i volgut “ano-
nimat”, més enllà dels meus
familiars, amics, companys
i coneguts. I no tinc cap
dubte que l’alcalde, el seu
partit i també la resta de

formacions que es presenten a les elec-
cions municipals faran una campanya
electoral ètica i exemplar, observant el
codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament
de Mollet, i sense haver d’esmentar la pa-
rella, els fills o els familiars dels candi-
dats (els quals no ens presentem a les
eleccions i no volem cap projecció pú-
blica). Gràcies per escoltar-me. 

L’alcalde pot acomiadar-me quan ell
vulgui i per motius que no tenen res 
a veure amb la meva tasca laboral?

Cuando el dirigente
comunista italiano En-

rico Berlinguer murió
(1984), el líder neofascista Giorgio Al-
mirante acudió, discretamente, a la
sede del PCI para rendirle honores.
Muere Neus Català, una de las últimas
supervivientes de los campos nazis, y
hay silencios clamorosos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Las ideas de extrema
derecha de Vox no jus-

tifican su exclusión de
los debates. Justificar la censura a un
partido político, por muy repugnantes
o equivocados que nos parezcan sus
planteamientos, ni sirve para hacerlo
desaparecer ni tiene un pase demo-
crático.

@iescolar

Ja he llegit les primeres
crítiques per part de

gent de Junts per Cata-
lunya pel fet que Junqueras faci una
roda de premsa des de la presó, quan
en lloc de criticar-ho haurien d’alegrar-
se de poder donar veu a qui fins ara
han tingut mut i a la gàbia. O hi ha mol-
ta por o molta mala llet.

Quan hi ha un Sánc-
hez a la presidència del

govern de l’estat espa-
nyol i un altre Sánchez a la presó per in-
dependentista, el debat dels orígens fa-
miliars dels catalans em sembla com-
pletament sobrer. Centrem-nos en el
conflicte polític entre Catalunya i l'Es-
tat espanyol!

@EnricPujol1960@silvia_mur@EnricJuliana

Els semàfors

Aj. de Mollet
El pròxim mes de maig es posaran 
en marxa les dues primeres accions 
formatives de Mollet Hub, l’espai 

municipal d’ocupació adreçat a joves
emprenedors. En els dos casos, la 

formació girarà entorn de la innovació. 
pàgina 12

Diputació
L’Ajuntament de Montornès ha publicat
la licitació de les obres de restauració 
de la torre de l’homenatge al castell de
Sant Miquel. Aquest projecte compta 
amb una subvenció de 45.000 euros 
per part de la Diputació de Barcelona. 

pàgina 19

Danone
El conflicte per les males olors a Parets
provinents de la nau que té Danone al
poble encara s’arrossega. En aquesta
ocasió, l’empresa s’ha compromès a
prendre “mesures definitives” per 
acabar amb aquesta problemàtica. 

pàgina 14
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Monràs: “López té una fixació 
amb mi que arriba a ser malaltissa”1

2
Garrido substitueix Muñoz 
com a candidat de Cs a Mollet

El perpetuenc acusat de cremar 
viu el sogre seguirà a la presó

El nou edifici de la Sínia de Parets 
arriba a la Generalitat

Injecció econòmica d’Europa 
per reformar Roca Umbert

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

Els guàrdies civils i els policies
nacionals que declaren al ju-
dici menteixen, tots ho sabem
i ells també.

Em crida l’atenció com es
queixen de barricades fetes de
bales de palla, de cares d’odi,
de persones que els feien re-
trocedir i que cantaven tot ai-
xecant les mans i així fins a
moltes altres “agressions”  que
diuen que van patir. Si no fos
perquè estem dins un judici in-
just i patim pels presos polí-
tics, les seves declaracions ens
farien molt riure. 

Per una banda, defensant
les escoles hi havia pobles sen-
cers, gent de totes les edats i
tots formant barrera amb les
mans alçades i cantant. Per
l’altra, furgonetes i més furgo-
netes plenes de policies uni-
formats, tots vestits de negre,
amb cascos, escuts, porres i al-
tres eines de defensa i d’atac. I
resulta que els que tenen por
són els atacants.

En fi, no calen gaires co-
mentaris. Si jo fos ells i expli-
qués davant les càmeres de te-
levisió el que diuen que va
passar i com van patir, també
voldria que ningú veiés la
meva cara. Em faria massa ver-
gonya tot plegat.

Les seves cares
per Teresa Calveras

Laboratori d’autoritarisme
per Andreu Parera

El Tribunal Suprem espany-
ol està celebrant un judici
polític als líders polítics i so-
cials que van impulsar, de
manera pacífica i democràti-
ca, la celebració d’un refe-
rèndum d’autodeterminació a
Catalunya el passat octubre de
2017. Des de llavors, com a
venjança pel seu atreviment,
aquestes persones estan en
presó preventiva. Cal tenir
en compte que l’opció de so-
lucionar el conflicte amb un
referèndum pactat i legal està
recolzada per un 80% de la
població catalana. Per contra,
el Govern Espanyol sempre
s’ha negat a dialogar i, final-
ment, va tractar d’impedir el
referèndum enviant la policia
espanyola a reprimir els vo-
tants i causant 1.066 ferits. En
el judici, retransmès per te-
levisió, estem comprovant
moltes irregularitats. 

Els presos pateixen inde-
fensió perquè no disposen
gairebé de temps per tractar
la informació amb els seus ad-
vocats. Els jutges han negat
centenars de proves i testi-
monis de la defensa, i no per-
meten visualitzar vídeos que
demostrarien la falsedat dels
testimonis de la policia, que
conxorxada amb la fiscalia
basteixen un relat de rebel·lió
adduint la “suposada violèn-
cia” dels manifestants en les
seves mirades d’odi (quina

mirada esperaven en pegar a
la gent?) o en la resistència
pacífica (manifestants asse-
guts a terra amb les mans
enlaire). 

Espanya, sense cap sepa-
ració de poders en la qüestió
de la unitat territorial,  està
utilitzant la justícia per evitar
el diàleg polític amb l’inde-
pendentisme català. Estan
reprimint aquest moviment
polític, amb un ús prevarica-
dor de la llei, per condemnar
una aspiració política i in-
tentar destruir-la. Els mit-
jans de comunicació espany-
ols, molt irresponsablement,
han convençut la població es-
panyola perquè vegi amb
bons ulls la mà dura contra els
catalans.

Però el judici sobretot in-
tentarà vendre, a la comuni-
tat internacional, que Espa-
nya és un Estat de dret que no
ha actuat contra els drets hu-
mans, civils i polítics. I més
enllà del nostre patiment, si
Espanya aconsegueix con-
vèncer la comunitat interna-
cional del seu relat absoluta-
ment fals, i s’accepta el que
està fent a Catalunya -que
s’ha convertit en un laboratori
polític repressiu- és qüestió de
temps que, aquest model au-
toritari amb aparença demo-
cràtica, contribueixi a l’actu-
al deriva mundial autoritària
d’extrema dreta.

Les millors
perles

El monologuista britànic ‘Ian Cognito’ mor en plena actuació i el
públic riu creient que forma part del show. L’humorista va bro-
mejar minuts abans dient “Us imagineu que patiu un atac i us

desperteu parlant gal·lès?”. Fatídicament, va morir mentre seia a la
cadira de l’escenari, arrencant per darrera vegada el riure del públic.

Sergio Ramos té una rèplica de l’Últim Sopar de Da Vinci, on
el mateix defensa blanc apareix com a Jesucrist, segons El
Confidencial. A l’obra també hi figura la seva dona, Pilar

Rubio, i el seu inseparable company de vestuari, Marcelo. La pe-
culiar versió se suma a l’àmplia col·lecció artística del jugador.

La cap del Temps i presentadora d’RTVE, Mònica López, denun-
cia a les xarxes socials una carta que li va enviar una espectado-
ra criticant el seu físic a l’hora de transmetre les prediccions

meteorològiques. Entre altres, la carta ataca López dient que té les
cuixes “molt lletges i grasses” o “un cul massa pronunciat”.

Un aficionat de River Plate es tatua el codi QR que dirigeix
al vídeo de la final de la Copa Libertadores 2018, on els
‘milionaris’ van superar Boca Juniors, l’eterns rival. L’ale-

gria del tatuat no ha durat gaire, ja que YouTube ha eliminat el
vídeo per no complir amb les normes sobre drets d’autor.

Pamela Anderson esclata per la detenció de Julian Assange i afir-
ma a les xarxes socials que el Regne Unit “és la puta d’Amèrica”.
L’actriu és amiga i admiradora del fundador de Wikileaks, amb

el qual manté una relació molt estreta. Anderson també ha carregat
contra Trump i el govern equatorià, acusant-los de dimonis.

per Alex Suárez

A les xarxes

@Faitelson_ESPN: Quien quiera ganar la
Champions tendrá que pasar sobre el Bar-
celona y sobre Messi. Lo primero puede
ser posible. Lo segundo, imposible.

@fantantonio: Puede que Notre Dame
sea la catedral de Europa que más vapu-
leos ha soportado en toda su historia. A
ver si sale de este último.

#IncendiNotreDame

@Modgi: Té collons que amb la tempesta
de merda que ens està caient cada dia, la
millor campanya d'aquestes eleccions
l'hagi fet un partit animalista.

#CampanyaPACMA #MessiÉsDéu
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POLÈMIC4Una cinquantena de
persones van concentrar-se diu-
menge a dos quarts de deu del
matí davant d’una parada de
Vox a la plaça de la Corona. Du-
rant la protesta, que es va con-
vocar a través de les xarxes so-
cials, es van viure moments ten-
sos a causa dels enfrontaments
verbals entre els membres del
partit d’extrema dreta i els  ma-
nifestants.

“Lluita feminista contra l’o-
di feixista” o “Fora feixistes dels
nostres barris”. Aquests van ser
alguns dels missatges que es
van poder veure a les pancartes
que van exhibir els manifes-
tants, els quals van mostrar el
seu rebuig a la presència de Vox
a la ciutat amb crits contra l’ex-
trema dreta i picant cassoles. 

Davant d’aquesta situació,
els membres del partit d’extrema
dreta van penjar una bandera es-
panyola entre els xiulets del mig
centenar de persones que s’es-

taven concentrant davant de la
seva parada. 

Al lloc dels fets es van des-
plaçar quatre dotacions dels
Mossos d’Esquadra per tal d’es-
tablir un cordó entre els mani-
festants i els simpatitzants de
Vox. Tot i això, no es van regis-
trar incidents i la presència po-

licial es va retirar a dos quarts de
dues del migdia.

Cal recordar que Vox va
anunciar diferents candidats per
representar el seu partit a alguns
municipis de la comarca de cara
a les eleccions municipals però,
finalment, no ha pogut confir-
mar cap llista al Vallès Oriental.

Una parella es va fer un petó davant de la parada de Vox. Foto: CUP 

Unes 50 persones protesten
davant d’una parada de Vox

» La concentració es va convocar a través de les xarxes socials
» Quatre dotacions dels Mossos es van desplaçar al lloc dels fets

Prova pilot per ampliar 
el recorregut de la línia L21

TRÀNSIT4L’Ajuntament va ini-
ciar dimarts una prova pilot per
ampliar el recorregut de la línia
L21 d’autobusos urbans de Gra-
nollers i conurbació amb la in-
tenció d’ampliar el seu recorre-
gut fins al polígon industrial de
Palou Nord.

La iniciativa consisteix en
l’ampliació d’un autobús a les
hores puntes del matí i de la tar-
da per reduir el temps d’espera
en aquestes franges de 30 a 20
minuts i, també, per millorar la

puntualitat del servei. A més, l’i-
tinerari de la línia L21 s’ha am-
pliat per donar cobertura als
establiments comercials de la
ronda Sud i del polígon indus-
trial de Palou Nord. Aquest fet ha
comportat la inclusió de cinc
noves parades als carrers de les
Tres Torres, Lluís Companys,
Palautordera i els camins de
Can Bassa i Ral.

La prova pilot va començar
dimarts i s’allargarà fins al prò-
xim 21 de juny.

SOCIETAT4L’Ajuntament ha
anunciat aquest dimecres que
oferirà controls de la qualitat de
l’aigua de l’aixeta. Aquestes anà-
lisis seran gratuïtes i es presta-
ran, des del pròxim mes de maig
fins al setembre, als veïns i veï-
nes que visquin en edificis cons-
truïts abans del 1980. 

Segons fonts municipals,
aquesta iniciativa vol comprovar
si les instal·lacions interiors d’a-
quests habitatges estan fetes
d’un material que es pot allibe-

rar a l’aigua, el qual pot repre-
sentar un risc per a la salut. Per
tal d’esbrinar aquest fet, les anà-
lisis tindran en compte dife-
rents valors com el color, l’olor,
el sabor o el clor residual lliure
de l’aigua que surt de l’aixeta.

Els veïns i veïnes interessats
a demanar que es facin aquests
controls a la seva comunitat,
han d’emplenar una sol·licitud
que poden trobar a la pàgina web
municipal i lliurar-la personal-
ment a l’Oficina d’Atenció al

Ciutadà o de manera telemàtica
a través de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament. Des de l’Ajunta-
ment van concretar que també
s’acceptaran peticions que no s’a-
justin als requisits indicats si es
justifica la necessitat de fer l’a-
nàlisi perquè se sospita alguna
mena de risc associat a l’aigua.

Un cop enllestit aquest trà-
mit, el Servei de Salut Pública es
posarà en contacte amb els sol·li-
citants per concretar el dia de la
recollida de la mostra d’aigua.

Imatge de la zona afectada per la prova pilot. Foto: Ajuntament

Anàlisi de la qualitat de l’aigua

Educació | Nova edició del Mercat de la Tecnologia
Roca Umbert acollirà, dimarts 30 d’abril durant tot el matí, una nova edició
del Mercat de la Tecnologia de Granollers. Aquesta cita vol promoure les vo-

cacions tecnològiques i millorar l’ocupabilitat entre els joves de la ciutat.
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La nova edició del MAC estarà
marcada per la proximitat

CULTURA4La 20a edició del
Mercat Audiovisual de Catalun-
ya es planteja el repte de “tornar
als orígens però amb innovació
i mirant al futur”. Segons Co-
municació21, l’organització tre-
balla per oferir diferents ses-
sions orientades al fet local i
que reflecteixin les necessitats
dels mitjans de proximitat, però
centrant l’atenció en les darreres
novetats tecnològiques i el futur
més proper del sector.

El MAC 2019 se celebrarà el
12 de juny a la Roca Umbert Fà-
brica de les Arts de Granollers,
tornant al format d’un únic
dia. En concret, el programa in-
clourà una vintena de sessions,
activitats i tallers. 

El Mercat està preparant un
conjunt de sessions per donar
resposta a les necessitats dels

mitjans locals, com ara sobre els
parcs audiovisuals i els centres
de producció de Catalunya; les
estratègies de màrqueting de
guerrilla; els drets d’autoria i
connexes en l’àmbit de les ràdios
i les televisions públiques i pri-
vades, o la inversió publicitària
en ràdio.

Pel que fa als continguts de
més actualitat, també hi haurà
sessions sobre la narrativa trans-
mèdia; dades, algoritmes i in-
tel·ligència artificial; la pers-
pectiva de gènere en els mitjans
audiovisuals, o la revolució dels
nous aplicatius d’àudio.

Finalment, enguany el MAC
torna a col·laborar amb l’Ob-
servatori de la Ràdio a Catalun-
ya (GRISS-UAB) per oferir di-
ferents continguts relacionats
amb el mitjà radiofònic.

CULTURA4El Teatre Auditori
acomiadarà aquest cap de set-
mana el mes d’abril amb una
programació pensada per a tots
els públics. Una de les propostes
principals arribarà diumenge
amb l’actuació del Mag Marín,
que presentarà a la seva ciutat
natal la funció Magia, risas y yo.

L’il·lusionista granollerí va
aconseguir el Premi Nacional
de Màgia el 2014 i va ser el pri-
mer guanyador del concurs de
talents Pura màgia de TVE.
Ara, José Marín, més conegut
com a Mag Marín sorprendrà el
públic del Teatre Auditori amb
un espectacle que compta amb
tres ingredients principals: mà-
gia, humor i música. La cita serà
diumenge a les set de la tarda i,
segons els organitzadors de la
funció, la il·lusió i les rialles es-
tan assegurades.

Tot i que el mag granollerí
serà una de les propostes més es-
perades del cap de setmana, el
Teatre Auditori arrencarà la seva
programació avui amb un con-
cert dedicat al contrabaix a par-
tir de les vuit de la tarda. El re-
cital s’emmarca dins del Cicle
Riera de l’Escola Municipal de
Música de Granollers. Segons els
mateixos intèrprets, la cita és una
ocasió perfecta per descobrir

l’octobaix, un contrabaix gegant
amb tres cordes.

TEATRE PLE D’EMOCIONS
D’altra banda, la companyia
convidada de la temporada, La
Conquesta del Pol Sud, serà l’en-
carregada de presentar un altre
dels espectacles d’aquest cap de
setmana. Es tracta de Nadia, una
obra que barreja el documental
amb el teatre per explicar una
història real i en primera perso-
na que emocionarà i farà refle-
xionar tothom que vingui al Te-
atre Auditori demà a les nou de

la nit. Nadia Ghulam és la pro-
tagonista d’aquesta funció que
enllaça el seu passat a Kabul amb
el seu present a Barcelona. 

El resultat és una reflexió
sobre l’amistat, les creences, la
llibertat i l’educació a través de
la vida de la protagonista, la
qual va patir greus ferides
quan tenia 8 anys a causa d’un
bombardeig a Kabul durant la
guerra civil posterior a la reti-
rada soviètica. Segons Nadia,
va haver de fer-se passar per
un noi durant deu anys per
mantenir la seva família.

El Mag Marín presentarà l’obra ‘Magia, risas y yo’. Foto: TAG

El granollerí Mag Marín
actuarà diumenge a la ciutat
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TRIBUNALS4L’Audiència de Gi-
rona ha imposat sis anys i mig de
presó al docent Agustín Vadillo,
exprofessor de l’escola Joan Abe-
lló del municipi, per abusar se-
xualment d’un exalumne d’a-
quest centre molletà i haver-li fet
fotos pornogràfiques mentre
dormia.

Segons ha reconegut l’acusat
durant el judici, va conèixer la
víctima perquè era alumne seu a
l’escola Joan Abelló. En con-
cret, va ser el seu mestre i tutor
entre els anys 2014 i 2016. Per
aquest motiu, es va guanyar la
confiança de la mare del nen i,
quan s’havia acabat el curs, es va
oferir per exercir com a cangur
durant l’estiu. 

Així, va anar a passar al-
menys una nit a l’apartament de
vacances de la família, a Tossa de
Mar. La matinada de l’1 al 2 d’a-
gost de 2016, cap a les tres de la
matinada, va fer tocaments als
genitals del seu exalumne, el

qual aleshores tenia 11 anys, i li
va fer 57 fotografies de caràcter
pornogràfic amb el mòbil. Se-
gons concreta l'escrit de la fis-
calia, algunes de les imatges
eren de les natges i els genitals
del menor i també n’hi havia
d’altres on el professor apareixia
masturbant el nen. 

Un dels elements més greus
d’aquest cas és que el docent ja
va ser condemnat l’any 2005 a
un any i mig de presó per fer to-
caments a un altre menor a Sa-
ragossa. Tot i això, l’acusat va
continuar exercint com a pro-
fessor i treballant amb menors a
l’escola Joan Abelló de Mollet.

A l’esquerra, l’acusat durant el judici. Foto: Marina López/ACN

Presó per a l’exprofessor d’una
escola de Mollet per abús sexual
» El docent va fer tocaments i fotografies a un exalumne d’11 anys
» El jutge ha determinat una condemna de sis anys i mig de presó

Un pas més per iniciar les
obres del camí de Can Vila

URBANISME4La millora del
camí de Can Vila està una mica
més a prop. L’Ajuntament va li-
citar la setmana passada les
obres que faran realitat les ac-
tuacions de la primera fase d’a-
quest projecte.

Les empreses interessades
a presentar la seva sol·licitud per
tal de formar part del procés de
selecció, tenen fins al pròxim 30
d’abril a les dotze del migdia per
tramitar la seva proposta. El
cost de les obres suma un total

de 40.000 euros i la previsió d’i-
nici de les actuacions és d’aquí a
dues setmanes.

L’objectiu principal d’aquest
projecte és rehabilitar el camí
d’accés als equipaments del ba-
rri de Lourdes com el Camp de
Futbol Juan Bocanegra i l’esco-
la Can Vila. 

En aquest sentit, es millora-
rà i s’ampliarà el paviment per
tal de garantir unes mesures de
seguretat més adients per als via-
nants i els vehicles.

TELEVISIÓ4La presentadora
molletana Anna Simon va es-
trenar ahir el programa Persona
infiltrada de TV3. Aquest nou
projecte representa el retorn de
Simon a la televisió catalana, on
ja havia presentat altres espais
com Oh Happy Day.

L’espai proposa una barre-
ja de concurs i reality en què,
cada setmana, un famós haurà
de descobrir el membre infiltrat
d'una família. A cada capítol, una
persona s’infiltrarà en una fa-

mília i s’haurà de fer passar per
un membre més del clan, davant
dels ulls d’un convidat sorpresa
que serà una cara coneguda per
l’audiència.

Cada setmana, la família i la
persona famosa lluitaran per
aconseguir 5.000 euros. Durant
unes hores, el personatge con-
viurà amb els concursants i un
cop s’acabi aquest període, el
convidat haurà de dir el nom de
qui cregui que és la persona in-
filtrada a la família. Si no encerta

qui és, els membres de la famí-
lia i l’infiltrat es repartiran els di-
ners. Però si la cara coneguda
guanya, el premi se l’endurà per
sorteig un dels espectadors que,
a través d’una votació que es farà
a l’aplicació de TV3, hagi encer-
tat la persona infiltrada.

La presentadora del progra-
ma és la molletana Anna Si-
mon, la qual es va mostrar molt
feliç amb aquest nou repte. “Te-
nia moltes ganes de tornar a TV3
i m’ho he passat molt bé”, va dir.

Un dels objectius és millorar l’estat del paviment. Foto: Google Maps

Anna Simon torna a TV3

Exposició | ‘Silencis’ lluita contra la violència masclista
El Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) acollirà a partir de demà la
nova exposició de l’artista local Susana Malagón. La mostra es titula Silencis i trac-
ta sobre totes aquelles dones que pateixen violències masclistes i no ho expressen.
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha acon-
seguit millorar el temps de res-
posta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que ac-
tualment ja es tanquen en dos
mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 
doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat



26 d’abril del 2019

| 12

líniavallès.cat Mollet

Mollet celebra aquest cap 
de setmana el Dia de la Dansa
CULTURA4Mollet commemo-
rarà un any més el Dia Interna-
cional de la Dansa, que se cele-
bra el 29 d’abril, amb una pro-
gramació que tindrà com a pro-
tagonistes les escoles de dansa de
la ciutat. Els actes començaran
demà i continuaran el 29 d’abril
i el 10 de maig. 

El Teatre Can Gomà acollirà
demà a les vuit de la tarda el tret
de sortida del programa, que ofe-
rirà als assistents i assistentes un
espectacle de dansa contempo-
rània sota el nom Chromade.

Però la jornada principal es
farà dilluns, ja que coincideix
amb la celebració del Dia Inter-
nacional de la Dansa. En aquest
cas, les escoles de primària ba-
llaran diferents coreografies ins-
pirades en danses del món i en
la tradicional sardana a dos

quarts d’onze del matí al parc de
Can Mulà. L’acte continuarà
amb una mostra de les escoles de
dansa de la ciutat i la lectura del
manifest d’aquesta jornada al
parc de les Pruneres a partir de
les sis de la tarda.

LES ÚLTIMES FUNCIONS
L’últim acte de la commemora-
ció arribarà divendres 10 de
maig amb diferents propostes
que tindran la dansa com a prin-
cipal atractiu. D’aquesta mane-
ra, els molletans i molletanes po-
dran veure l’espectacle Espiri-
tual Boyfriends amb Núria Guiu
Segarra i, tot seguit, es presen-
tarà la funció Estudi sobre el fum
amb Ana Sánchez Couso. Les
dues actuacions s’ubicaran al
Centre Cultural La Marineta a
partir de les vuit de la tarda. 

SOCIETAT4El pròxim mes de
maig es posaran en marxa les
dues primeres accions formati-
ves de Mollet Hub, l’espai mu-
nicipal d’innovació i ocupació
adreçat a joves i emprenedors.
En els dos casos, la formació gi-
rarà entorn de la innovació amb
l’objectiu de proposar diferents
pautes per millorar, des del punt
de vista professional, la creati-
vitat i la competitivitat.

En concret, la primera for-
mació, anomenada Pienso, lue-
go innovo: principis bàsics d’in-
novació per a emprenedors i
start-ups, estarà centrada en
com aplicar els elements essen-
cials de la innovació amb resul-
tats immediats a la pràctica pro-
fessional diària per a millorar la
competitivitat. 

El curs s’impartirà dimecres
15 de maig des de les cinc fins a
les set de la tarda i anirà a càrrec
del doctor Daniel Moreno, res-
ponsable de l’Hospital Germans
Trias i Pujol i especialista en la

creació d’ecosistemes per a em-
prenedors al Regne Unit.

Pel que fa a la segona for-
mació, es farà el 29 de maig, des
de les sis fins a les vuit de la tar-
da, i se centrarà en la innovació,
especialment en les principals
formes de classificar-la i en els
mètodes més utilitzats per pro-
mocionar-la i gestionar-la. En
aquest cas, el formador serà
Adrián González, líder de pro-
jecte d’Idneo Innovation. 

Les dues propostes formati-
ves es duran a terme a les ins-
tal·lacions de Mollet Hub, ubi-

cades a l’avinguda Jaume I, nú-
mero 32. Els cursos s’adrecen a
totes aquelles empreses i perso-
nes emprenedores que vulguin
millorar la seva competitivitat a
través de la innovació. Les ins-
cripcions es poden fer a través de
l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocu-
pació (EMFO). 

Cal recordar que Mollet Hub
va obrir les seves portes el pas-
sat mes de març amb la intenció
de convertir-se en un punt de re-
ferència en diferents àmbits com
la formació o l’emprenedoria.

Mollet Hub va obrir les seves portes el passat mes de març. Foto: Generalitat

Mollet Hub posa en marxa el
seu primer programa formatiu

El primer curs es farà 
el pròxim 15 de maig
sota el títol ‘Pienso,
luego innovo’
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Línia Vallès ha ofert a Cs i PP aparèixer en aquest espai,
però no ha obtingut resposta abans del tancament.

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Tot i que es fa difícil valorar amb un sol número la gestió
municipal, li poso un 4. No la puc aprovar, després de dife-
rents episodis viscuts al llarg d’aquest mandat, on el govern
municipal podria haver optat per una gestió més respon-
sable, oberta i comunicativa amb l’oposició i la ciutadania.
I en canvi, ha triat una manera de fer tancada, propagan-
dística i de continuïtat.

Com qualificaria la relació entre el govern i els grups de
l'oposició?
Ha estat una relació desigual en aquests 4 anys. Al comen-
çament, semblava que hi hauria un canvi d’actitud, pel fet
de governar en minoria. Però aquest canvi va durar poc i
aquest darrer any ha estat com tornar al passat: s’ha limitat
la informació, hi ha hagut poca transparència i un tracte di-
ferenciat amb les forces que han donat suport al pressu-
post i les que no. En definitiva, la política del PSC de Mollet
i del senyor Monràs, del “si no estàs amb mi, estàs contra
mi”, no ajuda a arribar a consensos i a treballar per Mollet.

Podem va decidir trencar la coalició amb vostès i, final-
ment, les dues formacions es presenten per separat.
Això els pot debilitar?
El 2015, Canviem Mollet va estar a prop de guanyar. Trencar
aquest projecte guanyador només es pot explicar si el que
es vol no és guanyar, sinó governar amb els de sempre. Això
va de fer una tria: canviar les formes de fer política a Mollet
o seguir com els darrers anys, amb greus mancances i amb
tics provocats per tants anys al poder. La nostra opció és
clarament la de fer una transformació en la manera de go-
vernar per ser més propers, transparents, participatius i go-
vernar per a tothom. 

Amb quins partits es plantejaria un pacte si fos neces-
sari per governar?
Amb aquells que tinguin un clar convenciment i propòsit
de governar per a tothom, tenint en compte la ciutadania,
i fer-ho amb transparència i amb honestedat. 

Si el maig governés, quina és la primera decisió que
creu que s’hauria de prendre?
És necessari fer una auditoria econòmica, de serveis muni-
cipals i de recursos humans. Cal saber amb detall quina és
la situació real econòmica i organitzativa del nostre ajunta-
ment, per afrontar amb realisme la gestió de la ciutat.

Marina Escribano (En Comú)

“La política del PSC de Mollet i
del senyor Monràs, del ‘si no

estàs amb mi, estàs contra mi’, 
no ajuda a arribar a consensos”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Sobre la gestió municipal en aquest mandat ens agradaria
ser objectius i, per això, creiem que un 5 seria correcte. Ho
fem tenint en compte que en algunes àrees hi ha hagut
importants deficiències i en altres, no. Aquest 5 podria
haver estat una mica millor si haguessin estat capaços
d'impulsar un diàleg més constructiu amb les formacions
de l'oposició.

Com qualificaria la relació entre el govern i els grups
de l'oposició?
Les relacions amb els grups de l'oposició són millorables.
Ha faltat la capacitat d'articular un diàleg fluid i construc-
tiu per part del govern. I segurament també ha faltat la ca-
pacitat de fer propostes per part d'alguns grups de
l'oposició. En el cas de Podem, creiem que en aquesta úl-
tima part del mandat hem estat capaços de corregir
aquesta falta de diàleg i hem aconseguit tirar endavant di-
verses propostes.

Han decidit presentar-se per separat trencant la coali-
ció amb Mollet en Comú. Això els pot debilitar?
Nosaltres creiem que la ruptura de la coalició es produeix
quan ICV i EUiA decideixen abandonar el projecte munici-
palista de Canviem Mollet i aposten per crear un nou par-
tit amb el qual concórrer a les eleccions municipals
denominat Mollet en Comú. A partir d'aquest moment,
davant una clara deriva política partidista orientada úni-
cament a aconseguir rèdits electorals, Podem va decidir
democràticament que havia de seguir treballant amb l'ú-
nica prioritat de la defensa dels interessos de la gent. Per
aquest motiu, vam decidir continuar el nostre camí sols i
concórrer a les pròximes eleccions amb la nostra marca.

Amb quins partits es plantejaria un pacte si fos neces-
sari per governar?
L'únic pacte possible és la defensa de la justícia social. Qual-
sevol partit que es comprometi a això i subscrigui aquest
pacte en defensa dels drets i condicions de vida digna de
la gent, serà benvingut per part de Podem.

Si el maig governés, quina és la primera decisió que
creu que s'hauria de prendre?
L'anàlisi dels recursos econòmics i la seva distribució prio-
ritària destinada a les àrees municipals que treballen en as-
sistència social, habitatge, salut, treball, educació i igualtat. 

Xavier Buzón (Podem Mollet)

“Pel que fa a la relació entre el
govern i els grups de l’oposició,
ha faltat la capacitat d’articular

un diàleg fluid i constructiu”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Sent molt generós, un aprovat justet. No es pot dir que des
del govern municipal s'hagi fet quelcom que es pugui des-
tacar com un avenç per als molletans. En tot cas, només ha
estat un avenç per als mateixos membres del govern mu-
nicipal, sota la teoria de “qui dia passa, any empeny” per anar
tirant i estirar els 32 anys que fa que són al govern.

Com qualificaria la relació entre el govern i els grups de
l'oposició? 
La relació per tirar endavant projectes importants per a la ciu-
tat no ha existit. De fet, tampoc hi ha projectes importants, tal
com han deixat la situació econòmica a l'Ajuntament. L’única
relació es produeix quan cerquen els vots per aconseguir apro-
var punts de l'ordre del dia dels plens. I si els aconsegueixen
prèviament per part d’altres grups municipals, no et venen ni
a trucar a la porta. No tots el membres del PSC saben encaixar
un vot negatiu a les seves propostes i això, de vegades, pot
malmetre la cordialitat que ha d'existir entre els regidors.

Després de l’1-O van decidir trencar l'acord de gover-
nabilitat amb el PSC. Si poguessin tornar enrere, tor-
narien a fer el mateix? 
I tant que tornaríem a fer el mateix, sobretot després de
veure l'actitud quasi bel·ligerant d'en Josep Monràs res-
pecte de tot el que fa referència al dret a decidir dels ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya. I tampoc ha fet ni un gest
de compassió envers els presos polítics, alguns dels quals
havien col·laborat estretament amb ell per aconseguir mi-
llorar la ciutat. Un gest, per petit que sigui, no costa gaire. 

Després del maig, es plantegen tornar a pactar amb el
PSC o prefereixen noves aliances? 
D'entrada caldrà veure quin ventall de forces hi haurà a l'A-
juntament. Nosaltres ens presentem per aconseguir l'alcal-
dia i formar govern, no per fer de crossa de ningú.

Si el maig governés, quina és la primera decisió que
creu que s’hauria de prendre? 
La primera serà fer una auditoria externa, tant de l'Ajuntament
com de les seves empreses i organismes autònoms. Després
de l'informe de la Sindicatura de Comptes, no podem girar la
vista, ja que la realitat comptable de l'Ajuntament és galdosa.

Joan Daví (Junts x Catalunya)

“L’única relació amb el govern 
es produeix quan cerquen 
vots per aprovar punts de 
l’ordre del dia dels plens” 

Mollet: cap al 26-M
» Podem i Junts per Catalunya atorguen un aprovat just a la gestió del govern municipal
» Mollet en Comú suspèn la tasca dels socialistes durant aquests quatre anys de mandat



26 d’abril del 2019líniavallès.cat

| 14

Parets

Trobada de joves a Can Serra
amb amenització musical

OCI4Can Serra acollirà avui a
les set de la tarda una trobada
juvenil organitzada per Sumem
Esquerres a Parets. Segons la
formació, l’objectiu d’aquesta
iniciativa és escoltar les pro-
postes dels joves del poble per
tal d’incorporar les seves idees
en el seu programa electoral de
cara a les pròximes eleccions
municipals.

“Volem que els més joves
del municipi puguin decidir so-
bre què i com volen Parets”.
D’aquesta manera van justificar
des de Sumem Esquerres a Pa-

rets, l’objectiu principal d’a-
questa trobada informal, la qual
es presenta sota el títol Vols
prendre algo?. L’activitat prin-
cipal de la cita serà la celebració
d’una taula rodona on tots els as-
sistents i assistentes podran dir
la seva opinió sobre les man-
cances i les oportunitats que
creuen que té el seu poble. 

D’altra banda, la jornada
comptarà amb una part musi-
cal que estarà amenitzada per
les actuacions en directe de
l’agrupació Grushenka i de l’ar-
tista Dani Gil.

POLÈMICA4Les males olors al
poble provinents de la nau que
Danone té instal·lada al poble
s’arrosseguen des del 2017. Tot
i això, des de l’Ajuntament van
anunciar divendres que la mul-
tinacional encara no ha engegat
les “mesures suficients” per aca-
bar amb aquesta problemàtica.

Durant l’estiu de l’any 2017
es van detectar les primeres mo-
lèsties per part dels veïns i veï-
nes per les fortes olors provi-
nents de la nau de Danone. En
aquell moment, l’Ajuntament
va requerir a l’empresa una sè-
rie de mesures per tal d’evitar les
emissions d’una depuradora de
la planta que seria la responsa-
ble de les fortes olors. 

Llavors, Danone va instal·lar
un nou dipòsit tancat, però en
períodes d’altes temperatures,
l’acceleració del procés de fer-
mentació del producte no obté
l’oxigenació necessària per evi-
tar les molèsties al veïnat.

Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment va anunciar divendres que
havia exigit a l’empresa “una

execució immediata de mesures”
per tal de solucionar definitiva-
ment aquest problema.

Amb aquest objectiu, des del
consistori van afirmar que re-
centment havien mantingut una
reunió amb el nou director de la
planta que Danone té a Parets
per tal de posar sobre la taula
aquesta problemàtica. 

En aquest sentit, segons l’A-
juntament, el responsable de la
nau es va comprometre a “adop-
tar solucions immediates i a
presentar un cronograma d’ac-
tuacions” per tal d’acabar amb
les males olors que pateixen es-
pecialment els veïns i veïnes
que viuen al voltant del carrer
Prat de la Riba.

La planta que Danone té a Parets. Foto: ERC

Revifa el conflicte amb Danone
per les males olors al poble

Successos | Cremen tres cotxes a l’avinguda Catalunya
Dues dotacions de Bombers van treballar durant la matinada de dilluns a di-
marts en un foc que es va detectar a l’avinguda Catalunya del poble. L’incendi
va afectar tres cotxes però no es van haver de lamentar afectacions personals.
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Sant Fost vibrarà amb el 
rock irreverent dels Mojinos

MÚSICA4Les lletres directes i
l’espontaneïtat dels components
del grup Mojinos Escozíos faran
que Sant Fost gaudeixi de la
seva música a partir de dos
quarts d’11 d’aquesta nit a l’espai
de la Bòbila.

La vetllada promet ser un
espectacle ple d’humor i d’ironia
gràcies a la personalitat única d’a-
quest grup, que des dels anys 90
ha aconseguit omplir teatres i au-
ditoris. El líder de la formació,
Miguel Ángel Rodríguez El Se-
villa, és l’ànima de l’equip que ba-

rreja lletres polèmiques amb ca-
risma i sentit de l’humor. A Sant
Fost presentaran la seva nova
gira, titulada Los más grandes,
amb la qual volen oferir un di-
recte potent que transmetrà l’es-
sència més pura del grup amb la
que van conquistar el públic en
els seus inicis gràcies a cançons
mítiques com El Chow-Chow.
Mojinos Escozíos va néixer a
Mollet i molts dels seus compo-
nents encara viuen a la comarca.
Per aquest motiu, aquest serà un
concert molt especial per al grup.

MARTORELLES4S’acabarà amb
retard, però s’acabarà aviat. Se-
gons ha informat Vallès Visió, les
obres de construcció del nou
Espai Cívic de Martorelles, que
es dirà Can Sunyer, estaran en-
llestides cap a finals del mes
que ve. Aquesta nova data límit
s’hauria fixat després d’una nova
reunió entre representants del
govern municipal i de l’empre-
sa constructora, Cobra Instala-
ciones y Servicios.

El consistori farà un segui-
ment intens de l’estat dels tre-
balls i si hagués de tornar a im-
posar una sanció a la construc-
tora (com ja ha fet en dues oca-
sions, la darrera de les quals du-

rant el passat mes de gener,
pels retards en els terminis que

estaven marcats) rescindiria el
contracte amb l’empresa res-
ponsable de les obres. 

Després d’aquesta darrera
multa, el mes passat va tornar
a posar-se sobre la taula la
possibilitat d’una nova sanció
a Cobra, però d’aleshores ençà
els treballs han progressat a un
ritme més avançat.

Les obres de construcció es
van posar en marxa fa gairebé 14
mesos (a finals de març de l’any
passat), i el termini inicial que
s’havia establert des del consis-
tori era que l’equipament pogués
estar disponible per als veïns i les
entitats l’estiu de l’any passat (es
volia fer la inauguració coinci-
dint amb la Festa Major).

L’exterior de la zona on s’està construint l’equipament. Foto: Aj. de Martorelles

La construcció de l’Espai Cívic
de Can Sunyer, en la recta final

Martorelles | Arrenca ‘La primavera els euros altera’
Dilluns que ve es posarà en marxa la campanya La primavera els euros altera,
que organitza el Consell de Comerç de la vila, i que farà que durant gairebé dues
setmanes les botigues del poble reparteixin diferents premis en vals de compra.

El govern local ha
hagut de sancionar la
constructora dos cops
pels endarreriments
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SUCCESSOS4Els Mossos d'Es-
quadra van denunciar el 5 d'abril
un home de 56 anys, de nacio-
nalitat espanyola i veí del poble,
per modificar la matrícula del
darrere del seu cotxe per eludir
controls de velocitat i policials i
evitar així possibles multes.

Segons l’ACN, l'infractor ha-
via canviat la lletra V de la ma-
trícula per una M utilitzant tires
negres adhesives. La investiga-
ció es va posar en marxa perquè

el propietari d'un vehicle de Pal-
ma de Mallorca va fer un escrit
d'al·legacions en el qual expli-
cava que havia rebut una de-
núncia de velocitat per una in-
fracció que no havia comès, ja
que el cotxe captat era un Nissan
i ell tenia un Toyota. 

Llavors els investigadors van
localitzar el vehicle al poble i van
denunciar el seu propietari, el
qual s'exposa a una pena de
presó de sis mesos a tres anys.

EDUCACIÓ4L’institut Marina i
l’Ajuntament han lliurat aquest
dimarts els premis als millors
treballs de recerca dels alumnes
de segon curs de Batxillerat
del centre. En total, s’han re-
partit quatre reconeixements
entre els estudiants.

El millor treball en la temà-
tica de la Llagosta ha estat Jeri-
co Advocats, creació d’un des-
patx d’advocats a la Llagostade
Diego Carmona i Emma Her-
mosilla. Pel que fa a l’apartat ge-
neral dels premis, el primer lloc
l’ha aconseguit  l’obra Xula-Xof
de Jubal Edo. Els tres estudiants
guardonats han rebut un diplo-
ma de reconeixement, una tau-
leta electrònica i un abonament
d’un mes al Complex Esportiu
Municipal El Turó.

Respecte a les darreres posi-
cions, l’institut Marina i l’Ajun-
tament han guardonat un treball
de temàtica científica-tecnolò-
gica de Noelia Domínguez que es

titula L’homosexualitat i l’ani-
mació 2D, així com l’obra sobre
humanística-social La influència
d’Instagram sobre el desenvo-
lupament de la bulímia nervio-
sa de Laia Jordà. 

En aquest cas, les alumnes
han rebut un diploma de reco-
neixement i un abonament d’un
mes per gaudir de les instal·la-
cions del Complex Esportiu Mu-
nicipal El Turó.

El lliurament d’aquests pre-
mis ha servit aquest dimarts
per tancar el programa d’actes de
la festivitat de Sant Jordi orga-
nitzada per l’institut Marina. 

Durant aquesta mateixa jor-
nada, també s’han donat els
guardons dels Jocs Florals del
centre educatiu. L’acte ha comp-
tat amb la participació d’autori-
tats municipals com l’alcalde
del poble, Òscar Sierra.

Un moment durant l’entrega de premis. Foto: Ajuntament

Premiats els millors treballs 
de recerca de l’institut Marina

Denuncien un veí per falsificar
la matrícula del seu cotxe

COMERÇ4Santa Perpètua re-
tornarà al seu passat agrícola
aquest cap de setmana en una
nova edició de Mostra Mogoda,
la fira biennal dedicada a la pa-
gesia, la tradició i la gastronomia
que se celebra al Castell de Mo-
goda i al seu entorn.

La Mostra Moguda obrirà
les seves portes demà des de les
deu del matí fins a les onze de la
nit, mentre que diumenge es
podrà visitar des de les deu del
matí fins a dos quarts de nou de
la nit. Durant tot el cap de set-
mana, s’instal·laran paradetes de
gastronomia i oficis al pati del
Castell amb l’objectiu d’atreure
l’atenció dels assistents. 

De manera paral·lela, es pro-
gramaran activitats variades
com un taller familiar de peces
de ceràmica o un curs per apren-
dre a fer pa, entre d’altres. A més,
s’oferirà als visitants un tast de
pernils ibèrics i formatges ma-
ridats amb vi a càrrec de Xarcu-
teria Subirats i Bodega Folgue-
ra. Pel que fa als més menuts,

podran gaudir amb una trente-
na de jocs de fusta i una visita
molt especial a una granja d’a-
nimals. D’altra banda, una de les
propostes principals de la cita se-
ran les conferències. En concret,
demà a les cinc de la tarda, la nu-
tricionista Cristina Manyer ofe-

rirà una xerrada sobre cuina sa-
ludable i conscient.

Cal recordar, que demà a la
tarda i diumenge durant tot el
dia circularà un autobús urbà
gratuït fins a la Mostra Mogo-
da amb l’objectiu de facilitar
l’accés al Castell.

Imatge d’arxiu d’una de les edicions de la Mostra Mogoda. Foto: Ajuntament

Tot a punt per acollir una nova
edició de la Mostra Mogoda

Cultura | El Concurs de Cante Jondo canvia d’ubicació
El Concurs de Cante Jondo de la Casa d’Andalucía arrencarà avui amb una nova

ubicació respecte als anys anteriors. En concret, es podran veure les actuacions pre-
liminars al Centre Cultural de la plaça de l’Alcalde Sisó a partir de les nou de la nit.

Cultura | Portes obertes a l’Escola de les Arts
L’Escola de les Arts va començar dimecres un període de portes obertes
que s’allargarà fins al 30 d’abril. A més, durant aquests dies s’imparti-
ran xerrades per donar a conèixer el projecte educatiu de l’equipament.

SEGURETAT4L’Ajuntament ja
ha senyalitzat de color verd les
noves illes segures per a via-
nants. Aquesta novetat es pot
veure a les cantonades de dife-
rents carrers del barri de la
Florida i al pas elevat de l’a-
vinguda de Barcelona, situat
entre el carrer de Cristòfol Co-
lom i de Pau Casals.

Segons el consistori, aques-
ta iniciativa neix de l’informe
previ del programa de Camins
Escolars del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC), el qual va detectar

algunes mancances i petites
obres que s’havien de fer per tal
que els carrers i les voreres es
transformessin en zones segures
per als vianants. 

Seguint aquest objectiu, l’A-
juntament va decidir senyalitzar
alguns dels espais més conflic-
tius del poble amb un color verd
llampant que dona prioritat als
vianants respecte als cotxes i
altres vehicles. Fonts municipals
van assegurar que aquesta ini-
ciativa s’estendrà a altres punts
de Santa Perpètua.

En marxa els espais verds 
de seguretat per a vianants

Santa Perpètua
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CULTURA4El Mag Lari pujarà
diumenge a l’escenari de la Sala
Polivalent per oferir un espec-
tacle ple d’humor i de trucs que
sorprendran grans i petits.

La funció, que començarà a
les sis de la tarda, es presenta
sota el títol Una nit amb el Mag
Lari. Els assistents podran veu-
re en directe el carisma que tant
caracteritza l’artista i una gran
varietat de trucs de màgia que no
deixaran indiferent ningú.

El Mag Lari és il·lusionista
des de fa gairebé 30 anys. La
seva vocació l’ha portat per tots
els teatres de Catalunya i Es-
panya amb espectacles com Se-
crets o Splenda. L’artista ha
aconseguit diferents reconeixe-
ments com el Premi l’Arc o el
Premi Nacional de Màgia. 

Tot i això, gran part de la seva
popularitat es deu a la seva in-
tervenció en programes de tele-
visió d’Antena 3 o Telecinco.

CULTURA4El Festival de Teatre
Infantil i Juvenil de Teatre Ka-
cumensi (Fitkam) de Montme-
ló comença a prendre forma.
La seva nova edició se celebrarà
els dies 1 i 2 de juny però els pro-
fessionals del sector teatral ja po-
den comprar les seves entrades
anticipades per gaudir dels di-
ferents espectacles que es podran
veure durant el certamen.

Les representacions comen-
çaran dissabte 1 de juny al matí
a càrrec de diferents companyies
familiars que presentaran les
seves darreres produccions. La
primera que servirà per obrir el
Fitkam 2019, serà El núvol gris,
gras i gros. 

En aquest cas, l’agrupació
Teatre al Detall serà l’encarre-
gada d’explicar als assistents la
història d’un núvol viatger que
busca un lloc per escampar la
seva pluja però aviat s’adonarà
del pes que té l’expressió mai
plou a gust de tothom.

Aquesta serà només una de
les obres que es podran veure
durant el primer cap de setma-
na del pròxim mes de juny, les
quals ompliran de cultura fami-
liar diferents racons del poble
com  la plaça de la Vila, la Sala
Polivalent, els Jardins de la To-
rreta o el Casal de la Gent Gran,
entre d’altres.

De moment, només els pro-
fessionals del sector poden ad-

quirir les entrades anticipades
del festival però a partir del 15 de
maig, el públic general també po-
drà comprar els seus passis a tra-
vés de la pàgina web www.en-
trapolis.com i a l’espai La To-
rreta de Montmeló.

Cal recordar que els nens i
nenes de 0 a 3 anys poden gau-
dir de tots els espectacles de
manera gratuïta, sempre que no
ocupin seient.

Una de les obres de les darreres edicions del Fitkam. Foto: Fitkam

Compte enrere per acollir 
una nova edició del Fitkam

Els trucs i l’humor del Mag
Lari arriben a la Polivalent

PATRIMONI4L’Ajuntament ja
ha publicat la licitació de les
obres de restauració de la torre
de l’homenatge al castell de
Sant Miquel. Les empreses in-
teressades a formar part del
procés de selecció, poden pre-
sentar la seva proposta fins al
pròxim 30 d’abril.

El projecte executiu, redactat
per l’arquitecte Jaume Serra,
inclou mesures per aturar el de-
teriorament de la torre, la qual es
troba molt exposada a l’acció de
fenòmens meteorològics que la
malmeten com la pluja o el vent.
A més, les obres s’encarregaran
de recuperar en part la volume-
tria de la torre mitjançant els ma-
terials acumulats al seu inte-
rior i al seu voltant. 

Un dels objectius principals
d’aquestes accions és adequar
l’entorn per poder fer visites
guiades i la lectura arquitectò-
nica del monument.

Les obres formen part de la
primera fase del Pla Director del
Castell de Sant Miquel, el qual

compta amb un pressupost total
d’uns 50.000 euros. El projecte
consta de deu fases, que co-
mençaran amb la recuperació de
l’element visual més identifica-
tiu del castell: la torre de l’ho-
menatge. Posteriorment, es re-
habilitarà la capella de Sant Mi-

quel, els sectors nord, el fossat i
la part del llevant. Les actuacions
també inclouran l’habilitació
dels accessos i d’un espai d’a-
parcament a la zona de Vallro-
manes. Les darreres fases del
projecte es dedicaran a l’antic do-
micili i al pati d’armes del castell.

Vista àeria del Castell de Sant Miquel. Foto: Ajuntament

Un pas més per restaurar la
torre del castell de Sant Miquel

Montornès

Patrimoni | Visita guiada a Mons Observans
L’Ajuntament organitzarà diumenge una visita guiada a Mons Obser-

vans per donar a conèixer aquest assentament. Els participants podran
triar entre diferents sessions: a les onze, les dotze o l’una del migdia. 

Comerç | Inscripcions per a la Mostra d’Entitats
Les entitats i associacions que vulguin participar en la segona edició de la
Mostra d’Entitats, es poden inscriure fins al 10 de maig. La fira se celebrarà el
9 de juny de les deu del matí fins a les dues del migdia a la plaça Pau Picasso.

SOCIETAT4Un operatiu dels
Mossos d’Esquadra i de la Poli-
cia Local va desallotjar la set-
mana passada una vintena
d’habitatges per evitar el perill
potencial d’incendi que presen-
taven per les connexions irre-
gulars que hi havia a les xarxes
de subministraments. Fonts mu-
nicipals han confirmat a Línia
Vallès que el cas ha transcendit
a l’àmbit judicial i que, de mo-
ment, no hi ha cap novetat.

En total, es van evacuar 24
habitatges de dues escales al

carrer de la Sagrera, dels quals
7 tenien instal·lacions de sub-
ministraments manipulades.
L’operació va continuar al carrer
Nou, on es van desallotjar 18 pi-
sos de dues escales, els quals
també presentaven irregularitats
similars. Per la seva part, l’A-
juntament va facilitar als ocupes
que es trobaven en aquests pisos
un allotjament temporal mentre
es resol la situació. D’altra ban-
da, els propietaris i llogaters
van tornar a casa seva un cop es
van protegir els subministres.

L’Ajuntament inhabilita 
una vintena d’habitatges

Imatge d’un dels edificis on es va fer l’evacuació. Foto: Ajuntament
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Quina valoració fa d’aquest mandat?
Ha estat un mandat altament productiu per a Montmeló,
en què hem complert més del 85% dels compromisos
que havíem adquirit amb els nostres ciutadans al Pla d’Ac-
ció de Mandat. Ha estat el mandat de la consecució de
grans fites, com la urbanització de la primera fase del so-
terrament o la renovació de l’espai públic del centre del
poble, però també la de la consolidació de la participació
ciutadana amb els pressupostos participatius, o la millora
de la transparència i del govern obert, com ho acredita el
segell Infoparticipa. 

Quines propostes han quedat pendents?
La major part de les propostes que no hem pogut acon-
seguir han estat conseqüència de la situació convulsa de
l’administració de la Generalitat. Ha estat molt difícil arri-
bar a concrecions específiques en projectes comprome-
sos. A més, la regressió en drets i polítiques públiques de
normatives estatals han retallat el pressupost i les com-
petències en l’àmbit dels serveis a les persones. 

Creu que revalidarà l’alcaldia al maig?
És una pregunta complicada, perquè dependrà de la vo-
luntat majoritària dels montmelonins i montmelonines.
Ens presentem a les eleccions amb l’aval dels resultats tan-
gibles de la feina feta i un projecte de futur il·lusionant per
fer avançar Montmeló cap al següent nivell. Seran els elec-
tors els que diran si volen confiar-nos o no el govern de
Montmeló per als pròxims quatre anys. 

Si necessités pactar amb altres partits per seguir go-
vernant, amb quins preferiria fer-ho?
Aspirem a governar en solitari. Tot i així, prioritzem pac-
tes d’esquerres basats en programes i propostes que prio-
ritzin la igualtat d’oportunitats, la millora de la qualitat de
vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, l’impuls del des-
envolupament econòmic i el dinamisme de Montmeló. 

Quin impacte creu que tindrà el judici del Procés en
les eleccions municipals?
Malauradament hom té la sensació que són vàries les for-
ces polítiques que voldrien que l’impacte del judici del
procés en les eleccions municipals fos alt. Nosaltres cre-
iem que l’electorat és prou conscient que el que votem el
26 de maig són els nostres governs locals i els equips de
persones que han de gestionar els problemes reals del
municipi des de la proximitat i la confiança. 

P. Rodríguez (PSC)

“Hem complert més 
del 85% dels compromisos 
que havíem adquirit amb 

els nostres ciutadans”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
El govern ha deixat escapar moltes oportunitats per a
Montmeló. S’ha dedicat a anar tirant, amb una política de
mínims, sense idees, sense apostes de futur  i sense aten-
dre les necessitats de la ciutadania. Ha apujat els impos-
tos cada any, però no ha combatut situacions crítiques
com la precarietat, el fracàs escolar o la pobresa, entre al-
tres. El govern dels darrers 4 anys suspèn clarament.

Què cal fer per millorar Montmeló?
Montmeló necessita aire fresc després de 36 anys d’alcal-
dia del mateix partit. Necessitem un govern ampli, plural,
amb il·lusió i amb visió de futur. Un govern que s’atreveixi
a plantar cara a la Generalitat, al Gobierno, a ADIF, al Circuit
o a qui calgui. Necessitem generar ocupació, garantir la
qualitat dels nostres centres educatius i apostar per la mo-
dernització ecològica. Ens cal un municipi més cívic, més
segur i més cohesionat, que doni oportunitats als joves
perquè tinguin un futur a Montmeló, i cal ampliar el casal
de gent gran. 

Si el maig és alcalde, quina serà la primera decisió que
prendrà?
El primer que farem és revisar els impostos per fer-los més
justos i proporcionals. També revisarem els barems pels
quals es deneguen les ajudes socials a gent del poble que
té necessitats urgents. Posarem en marxa una empresa
municipal d’energia renovable, recuperarem l’Escola-Ta-
ller per rehabilitar espais públics i garantirem atenció a
emprenedors, comerciants i autònoms. 

Si necessités pactar amb altres partits per aconseguir-
ho, amb quins preferiria fer-ho?
Des de Canviem Montmeló volem arribar a acords amb
les forces polítiques que comparteixin les nostres pro-
postes de canvi i de renovació. Volem un govern rigorós,
el més ampli possible, i que faci polítiques d’esquerres fa-
vorables a la majoria treballadora del nostre poble.

Quin impacte creu que tindrà el judici del Procés en
les eleccions municipals?
Per parlar de política nacional tenim les eleccions catala-
nes, les generals i les europees. Per parlar de Montmeló
només tenim les municipals; i crec que és fonamental que
debatem sobre Montmeló i sobre el nostre futur local,
més enllà del sentiment nacional que tingui cadascú.

J. Manils (Canviem)

“Montmeló necessita 
aire fresc després 

de 36 anys d’alcaldia 
del mateix partit”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Crec que no és el més correcte valorar amb una nota. En
molts projectes ens hem entès i hem avançat junts, com
a partits d’esquerres. La nostra entrada a govern ha aju-
dat a posar en marxa el consell de poble, els processos
participatius per decidir on anaven una part dels impos-
tos municipals o l’impuls de nous espais per a emprene-
dors, entre altres. Un cop trencat el pacte de govern, la
nostra aposta de treball ha continuat intacte i el compro-
mís amb les accions socials, de treball, de conscienciació
cívica i d’escoltar el ciutadà han estat sempre prioritàries. 

Què cal fer per millorar Montmeló?
El nostre projecte defensa l’esperit de poble que encara
manté Montmeló.  No volem grans obres ni grans canvis,
volem adaptar i millorar els serveis i equipaments per
afrontar els nous reptes que tindrà Montmeló en el futur.
Creiem que la participació ciutadana a les decisions més
importants ha de ser impulsada amb processos partici-
patius i més informació de les accions de govern. Defen-
sem un model de poble dinàmic que es pugui adaptar als
nous temps i als seus reptes. Volem un municipi amb ADN
republicà, on el poble parla, participa i decideix, i el polí-
tic escolta, proposa i tira endavant els projectes. 

Si el maig és alcalde, quina serà la primera decisió que
prendrà?
Una de les primeres decisions seria l’estudi de les necessi-
tats socials i les accions que es duen a terme, com opti-
mitzar els recursos i les eines que tenim al nostre abast i
revisar a fons totes les inversions previstes per fer un re-
partiment sostenible dels recursos municipals.

Si necessités pactar amb altres partits per aconseguir-
ho, amb quins preferiria fer-ho?
Nosaltres defensem una república on la paraula la té el
poble i el polític escolta, i on el respecte per les diferents
opinions és més important que els beneficis d’uns quants.
Farem camí amb qui defensi aquests valors. 

Quin impacte creu que tindrà el judici del Procés en
les eleccions municipals?
Un judici contra aquells que defensem la plena democrà-
cia és un judici contra tots, contra la llibertat d’expressió i
contra els drets. El poble prendrà consciència del que està
passant i això es veurà reflectit a les urnes.

A. Montserrat (ERC)

“Volem un municipi amb ADN
republicà, on el poble parla, 

participa i decideix, i el 
polític escolta”

Montmeló: parlen els partits
» El govern valora positivament la gestió duta a terme durant aquests quatre anys a l’Ajuntament

» L’oposició té com a objectiu un govern d’esquerres que vetlli per la sostenibilitat del municipi
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Tot a punt per a una jornada
de neteja del medi ambient

LLIÇÀ DE VALL4La jornada Le-
t’s Clean Up Europe arribarà a
Lliçà de Vall el pròxim 11 de
maig. Aquesta iniciativa europea
està dedicada a netejar boscos i
entorns naturals en diversos
indrets del continent. La diada
ecològica començarà a les 10 del
matí a la plaça de la Vila, i con-
sistirà en una passejada pel riu,
netejant les deixalles que ocupen
el marge del curs fluvial. Així es
combinarà l’excursió per la na-
tura amb la recollida de diversos
tipus de brossa que els partici-
pants es vagin trobant. L’objec-

tiu és netejar els abocaments in-
controlats d’escombraries als
entorns naturals, així com cons-
cienciar sobre aquesta pràctica.
En aquest sentit, a banda de la
neteja, durant l’activitat també
es parlarà sobre la situació de la
contaminació dels indrets na-
turals a Europa. 

D’aquesta forma, es barre-
jarà l’activitat física i de lleure
amb el servei per la comunitat i
el medi ambient. Les accions de
neteja mediambiental es duran
a terme entre el 10 i el 12 de
maig a tota Europa.

OCI I CULTURA4Lliçà de Vall ce-
lebra la Festa de la Primavera
2019 amb la participació de di-
verses entitats municipals. La
festivitat va començar ahir i s’a-
llargarà fins a aquest diumenge.
Avui es podrà gaudir, a partir de
les vuit del vespre, del ‘Vall de
Bandes’, les finals del concurs de
bandes, organitzada per ‘El Ka-
liu’. A un quart de 10 de la nit, al
Casal Social es representarà l’o-
bra La Classe, on s’explica la vida
de dos companys d’aula.

ESPORT, MENJAR I MÚSICA
El matí de demà estarà dedicat
a l’esport, amb tornejos de fut-
bol sala i bàdminton i també es
faran partides d’escacs. D’altra
banda, a Can Coll es podrà visi-
tar l’exposició dedicada a aques-
ta masia, considerada Bé Na-
cional d’Interès Cultural. A part,
durant el matí es farà l’exposició
de cotxes clàssics al Prat de Can
Coll. A partir de les 11 començarà
la mostra d’entitats de Lliçà de
Vall als Jardins de Can Coll, el
mateix espai on es celebrarà el

festival infantil. Paral·lelament,
es farà l’homenatge a la Gent
Gran i el Concert de Primavera
del Cor de la Vall. La tarda co-
mençarà amb la trobada gegan-
tera a la plaça del Voluntariat, i
a dos quarts de sis de la tarda se
celebrarà la VII trobada de po-
esia a la sala IES el Vern. Los Pa-
santes, amb versions dels Beatles

i clàssics dels anys 80, animaran
la nit a la festa d’entitats del Po-
liesportiu. 

Els Jocs Florals obriran al
matí del diumenge, amb recitals
poètics. Per dinar es farà una
arrossada gegantera popular al
Pavelló. Com a tancament de la
Festa, se celebrarà la III Troba-
da de Ball de Gitanes. 

Can Coll és un dels centres neuràlgics de la Festa. Foto: Ajuntament

Comença la Festa de la
Primavera a Lliçà de Vall

Lliçà d’Amunt | Transport gratuït per al CAP
L’Ajuntament ha iniciat recentment Apropa’m, un servei de

transport públic gratuït per a persones majors de 65 anys amb
problemes de mobilitat. Podran anar al CAP o a la farmàcia.
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La Garriga | L’Ametlla

L’Ametlla serà l’escenari 
d’un tribut a Pepe Rubianes

HOMENATGE4La Sala Muni-
cipal de Teatre del poble acolli-
rà, dissabte que ve, un home-
natge a Pepe Rubianes, l’actor i
humorista gal·laico-català (com
ell mateix es feia dir) que va mo-
rir fa poc més de 10 anys, vícti-
ma d’un càncer de pulmó.

En aquesta ocasió, l’actor
Ferran Terraza es convertirà en
Rubianes (ja fa anys que Terra-
za representa, arreu del territo-
ri, aquest espectacle on emula

l’humorista) per posar sobre
l’escenari l’espectacle Lo mejor
de Rubianes, un show que re-
cordarà els seus monòlegs més
cèlebres, com Scrumm, En re-
sumidas cuentas, Pay-Pay o
Rubianes, solamente.

Les entrades per a l’especta-
cle, que es farà el pròxim dis-
sabte 4 de maig a les 10 de la nit,
es poden comprar per 10 euros
a través de la plataforma En-
trapolis.com. 

MEDI AMBIENT4Durant tot
aquest mes, la Garriga ha estat
un dels municipis participants en
una campanya per fomentar la
recollida d’envasos lleugers per
part dels establiments d’hosta-
leria, restauració i les empreses
de càtering. Aquesta iniciativa
mediambiental estarà en marxa
als establiments del poble fins al
dimarts que ve.

Ecoembes és l’entitat que ha
posat en marxa aquest projecte,
que s’està duent a terme a mol-
tes localitats de l’Estat espanyol,
amb la intenció que es conver-

teixi en una referència en aques-
ta matèria. A banda de la Garri-
ga, 10 pobles i ciutats més de la
comarca s’han involucrat en
aquesta campanya.

XIFRES DE RÈCORD EL 2018
La feina que fa Ecoembes, però,
sembla que comença a tenir res-
posta per part de la població. En
aquest sentit, el reciclatge d’en-
vasos el 2018 va tornar a créixer
a Catalunya i es va situar en xi-
fres de rècord.

A principis de mes es van
publicar les xifres de l’any pas-

sat, i el gerent d¡Ecoembes a Ca-
talunya, Jordi Pietx, va destacar
“la conscienciació ambiental i el
compromís de la ciutadania”,
mentre que el màxim dirigent de
l’Agència Catalana de Turisme,
Josep Maria Tost, va assegurar
que calen iniciatives com els
contenidors tancats o un im-
puls del porta a porta.

Es vol conscienciar de la importància de la recollida selectiva. Foto: Arxiu

Recta final de la campanya 
de reciclatge a la Garriga

La Garriga | Guillem Albà presenta l’espectacle ‘Calma!’
L’última creació de Guillem Albà, Calma!, es podrà veure demà a partir de les vuit
del vespre al Teatre de la Garriga. Es tracta d’una obra de creació pròpia en la qual

l’autor combina colors poètics i visuals d’altres de més desenfrenats i festius.

Les dades de l’any
passat mostren un 
nou increment en la
recollida selectiva

Terraza, caracteritzat com a Pepe Rubianes. Foto: Arxiu
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Canovelles |Les Franqueses

Canovelles desafia el mal
temps i gaudeix amb l’Aplec

CULTURA4Entre diumenge i
dilluns passat, és a dir, Di-
umenge de Resurrecció i Di-
lluns de Pasqua, Canovelles va
tornar a gaudir de dos dies in-
tensos de l’Aplec. Els veïns no
van quedar-se a casa, tot i que el
sol gairebé no va lluir en cap dels
dos dies, i van gaudir de les ac-
tivitats programades per part
de l’Ajuntament.

La Caminada a la claror de
la lluna, els contes de l’Aplec i el
recital a l’Església de Sant Fèlix,

en el marc del cicle musical de
joves intèrprets, van ser les
propostes de diumenge, mentre
que dilluns va ser el torn de l’ar-
rossada popular solidària a la
font de Can Duran, la vint-i-vui-
tena edició de la cursa de fons
(a les instal·lacions del Club
d’Atletisme Canovelles) i les
exhibicions de cultura popu-
lar, com la ballada infantil de
gegants o els balls de bastons i
de sardanes (amb la Cobla Me-
diterrània), entre altres.

LES FRANQUESES4Millores de
mobilitat i seguretat a la vista.
Dimarts passat es van posar en
marxa diferents obres per fer un
pas de vianants a la BV 5151, la
carretera de Cànoves, a l’alçada
de Mil Pins. Aquests treballs, se-
gons ha explicat l’Ajuntament,
serviran per crear un accés per
a vianants a la cruïlla amb el
camí de Can Mariano i, alhora,
per pacificar el trànsit.

En aquest nou pas de via-
nants s’hi construiran dues es-
quenes d’ase (abans i després del
pas) i es pintarà senyalització ho-

ritzontal, que instarà els vehicles
a reduir la velocitat. En aquest
punt també s’instal·laran seny-
als d'advertència verticals i il·lu-
minació. A més a més, a la vorera

dreta (en sentit Cànoves) es
crearà un gual per a vianants per
a millorar l’accessibilitat i a la vo-
rera esquerra, a la cruïlla amb el
camí de Can Mariano, es cons-
truiran unes orelles per donar
continuïtat i fer accessible l’ac-
cés des del camí al pas.

El consistori ha decidit tirar
endavant aquesta obra després
de rebre moltes peticions per
part de veïns de la zona, que ha-

vien demanat millorar la mobi-
litat en aquesta zona, utilitzada
com a ruta escolar i que també
és un accés a Mil Pins.

Si els terminis es compleixen,
les obres haurien d’estar enlles-
tides d’aquí a tres mesos, és a dir,
poc abans de principis del mes
d’agost. El pressupost total de les
actuacions ronda els 23.000 eu-
ros, que assumiran l’Ajunta-
ment i la Diputació.

Una imatge del tram on es faran els treballs. Foto: Aj. de les Franqueses

En marxa les obres per fer un 
pas de vianants a la BV 5151

Canovelles | Demà, teatre a Can Palots
Titzina Teatre arriba demà al poble per presentar el seu darrer
espectacle, La Zanja. Es tracta d’un relat actual que presenta la
història col·lectiva d’Europa i Amèrica com argument de fons.

Si els terminis es
compleixen, els treballs
estaran llestos abans
de principis d’agost
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Esports

Barakaldo es convertirà, a partir
d’aquesta tarda, en l’epicentre de
l’handbol estatal femení. Lase-
sarre serà l’escenari de la fase fi-
nal de la Copa de la Reina, l’úni-
ca competició que el BM Grano-
llers té possibilitats reals de gua-
nyar. L’equip de Robert Cuesta
debutarà en els quarts de final
d’aquesta competició a les qua-
tre d’aquesta tarda contra l’Aula
de Valladolid, en el segon en-
frontament de la Copa.

En cas que les granollerines
es classifiquin per a la semifinal,
el seu rival sortiria de l’últim
partit que es jugarà aquesta nit,
que enfrontarà les amfitriones, el
Zuazo, contra l’Elche, a priori el
rival més dur de la banda del
quadre on és el BMG. A l’altre
costat, en canvi (i d’on sortirien

els rivals en unes hipotètiques se-
mifinals i final), hi ha la majoria
de ‘cocos’: el Bera-Bera, el Gran
Canaria, el Gijón i el Rincón
Fertilidad de Màlaga. La gran fi-
nal serà demà passat al migdia.

RECUPERAR SENSACIONS
Mentre el sènior femení estigui
immers en la Copa, el masculí

d’Antonio Rama disputarà el
partit de la vint-i-setena jornada
de l’ASOBAL contra l’Atlético
Valladolid, el novè classificat.

El BMG, que va perdre en la
seva visita al Liberbank Cuenca,
voldrà recuperar sensacions con-
tra els castellans en el partit que
es jugarà a partir de dos quarts de
nou d’aquest vespre.

Les granollerines volen jugar una gran Copa. Foto: BMG

El BM Granollers afronta la 
fase final de la Copa de la Reina

» L’equip debutarà a la competició aquesta tarda contra l’Aula
» El masculí d’Antonio Rama rebrà el Valladolid aquesta tarda 

El CB Mollet tancarà la 
temporada contra el Sampep 

La lliga 2018-19
s’acabarà per al CB
Mollet amb un en-
frontament in-

transcendent demà a les set de la
tarda contra el CB Sant Josep de
Badalona.

El conjunt molletà, que du-
rant bona part de la lliga va ocu-
par la segona plaça, va veure
com l’UBSA el privarà de lluitar
per l’ascens a LEB Plata, mentre
que l’equip badaloní sap que,
passi el que passi al Plana Lledó,
està condemnat a jugar-se la
permanència a la categoria en un

enfrontament contra el dotzè o el
tretzè del grup C-A de l’EBA (Cal-
vià i Salt). Tota la jornada dels dos
grups es jugarà de forma unifi-
cada, a les set de la tarda.

Els homes de Josep Maria
Marsà podrien tancar el curs
amb un balanç de 19 victòries i
set derrotes, que en el grup C-A
i en temporades anteriors els
hauria servit per accedir a la Fi-
nal a Quatre i, potencialment, a
la fase d’ascens. Sigui com sigui,
els molletans hauran millorat el
resultat que van aconseguir la
temporada passada.

El CD la Concòrdia arrenca 
el tram decisiu a Castelldefels

El CD la Concòrdia
de Dani Mosteiro
afronta, demà passat
a la una del migdia,

la primera de les quatre finals que
resten aquesta temporada. El
conjunt llagostenc visitarà la pis-
ta del cinquè classificat, l’FS Cas-
telldefels, en la primera de les
dues jornades que afrontarà con-
tra equips del top 5 de la taula.

La Segona Divisió torna a
posar-se en marxa després de l’a-
turada per Setmana Santa que va
servir perquè l’equip agafés for-
ces de cara a una recta final de

curs apassionant. Les llagosten-
ques, que van guanyar en el par-
tit de la primera volta per 4-2,
tancaran aquesta vint-i-setena
jornada a Can Vinader sabent
quins han estat els resultats de les
seves contrincants.

El CFS Eixample visita la pis-
ta d’un Eurogan Red Stars que ha
aconseguit convertir-se en un
conjunt sòlid com a local, men-
tre que el Xaloc Alacant també
afrontarà un partit a domicili, vi-
sitant un Hispànic de Torrent que
ha perdut quatre dels seus darrers
cinc enfrontaments. 

Les Franqueses | Llerona, escenari d’una jornada de futbol femení
El camp de futbol de la Zona Esportiva de Llerona serà un dels escenaris de la jornada de futbol
femení que la Federació Catalana de Futbol (en col·laboració amb el CE Llerona) ha preparat de
cara a dimecres que ve. Per participar-hi cal omplir un formulari que hi ha al portal web de l’FCF. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Títol i ascens: la UE la Garriga
ja és de Primera Catalana
Campions de lliga amb
la recompensa extra de
l’ascens. El primer equip
masculí de la UE la Gar-

riga jugarà a Primera Catalana la
temporada que ve després d’ha-
ver conquerit el títol de del grup
E de Segona.

Els garriguencs han estat els
grans dominadors del grup, i
van obtenir el títol amb tres jor-
nades d’antel·lació. El Cerda-
nyola i els filials del Sentmenat i

el Mollet han estat els principals
rivals del conjunt de la Garriga en
aquesta pugna pel títol, que ja és
a les vitrines de l’entitat.

L’equip disputarà el derbi
comarcal contra el Mollet aques-
ta nit, a partir de dos quarts de
10, mentre que en les dues jor-
nades que falten i que es jugaran
el maig, la Unió Esportiva juga-
rà a la pista del Cerdanyola i tan-
carà la temporada rebent el Club
Hoquei Mataró. 
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La Tercera Divisió
torna a posar-se en
marxa per a l’EC
Granollers i ja no
tornarà a aturar-se

fins al final del curs. El conjunt de
Jose Solivelles, que va gaudir
del descans en la jornada que es
va jugar durant la Setmana San-
ta, ha pogut preparar aquest
tram final en el qual l’objectiu
més ambiciós pot ser acabar en
la sisena posició, que ara mateix
ocupa l’Europa amb 59 punts.

Els homes de Solivelles vol-
dran tornar a sumar de tres en
tres després de dues jornades
sense fer-ho (empat a casa con-
tra el Santboià i desfeta en la vi-
sita al Reus B), i visitaran el
conjunt de Cristian García, im-
mers en una dinàmica negativa
(dissabte passat va encaixar una
maneta al camp del Llagostera)
i que no ha aconseguit fer-se del
tot fort com a local. Després d’a-
quest desplaçament, els grano-

llerins afrontaran dues jorna-
des seguides al Municipal.

PRIMERS CAMPIONS
Mentrestant, el primer gran èxit
de la temporada ha tornat a ar-
ribar des del futbol base. El ju-
venil C del club, entrenat per Ja-
vier Zapirain, va poder aixecar el
títol fa dos caps de setmana; el tí-
tol, com sol passar en les cate-

gories de base, va acompanyat de
l’ascens de categoria. L’equip
només ha perdut un partit en tota
la lliga (contra l’Atlètic Vallès, per
3-2, el 3 de novembre de l’any
passat), de manera que el curs
que ve jugarà a Primera Divisió.

Durant l’aturada de Setmana
Santa, altres conjunts de la base
han participat en campionats de
renom com el MIC.

Enfrontament directe: 
l’EC Granollers visita el Terrassa

Les sincronistes del 
CN Granollers brillen a Rússia

Les nedadores júnior
del Club Natació Gra-
nollers convocades
amb la selecció espan-

yola absoluta van tornar de Ka-
zan (Rússia) amb dos podis en la
FINA World Series Russian
Open (que es va disputar entre
divendres i diumenge de la set-
mana passada).

Mireia Hernández va penjar-
se la medalla de bronze en la seva
rutina amb el duet. La seva ac-
tuació a la ciutat russa va tenir un
episodi extra amb una gran in-
terpretació del solo lliure, que li
va servir per acabar en la sisena
posició de la general en una mo-
dalitat en la qual van participar
34 sincronistes.

En canvi, la medalla de pla-
ta va ser per a l’equip lliure, for-
mat per la mateixa Hernández,
Judith Calvo, Martina Coronado
i Clàudia Julià, que van pujar a
podi d’una modalitat en la què hi
van prendre part un total de 17
equips. Muriel Escalé, una de les
entrenadores del club, també va
formar part de la delegació que
la RFEN va enviar a Rússia.

ÚLTIM PARTIT DE WATERPOLO
Per altra banda, el sènior masculí
de waterpolo tancarà la lliga
demà a les sis de la tarda a la pis-
cina del Claret Askartza. Els bas-
cos són quarts, mentre que el
CNG podria arribar al sisè lloc si
guanya el seu partit.

El CH Caldes tancarà el mes
visitant el Reus Deportiu

El CH Caldes d’E-
duard Candami està
a punt per afrontar un
dels partits a domicili

més exigents d’aquesta recta final
de la temporada 2018-19. El con-
junt arlequinat, que té el bitllet
per a la Copa World Skate Euro-
pe (anteriorment coneguda com
la CERS) gairebé aconseguit, vi-
sitarà la pista del Reus Deportiu
demà a les nou del vespre en un
dels partits més destacats de la
26a jornada de l’OK Lliga.

Els arlequinats voldran posar
el punt final a una mala dinàmi-
ca de resultats, ja que només
han aconseguit un triomf contra
el Sant Cugat (5-3) en els darrers

dos mesos. Els del Baix Camp,
però, són un dels millors equips
de la competició, i estan perse-
guint el Noia per recuperar la ter-
cera posició de la lliga.

ELECCIONS A LA VISTA
Per altra banda, divendres passat
el club va anunciar que ja s’ha po-
sat en marxa la convocatòria d’e-
leccions a les quals, si hi ha més
de dues candidatures, se cele-
braran el 8 de juny.

Com és habitual en aquests
comicis, és obligatori ser major
d’edat i estar al corrent de paga-
ments en el carnet de soci. Es po-
dran presentar candidatures fins
al dia 23 del mes que ve.

» Els blancs sumen un punt més que els del Vallès Occidental
» L’equip va descansar en la darrera jornada de la competició

Un derbi que pot ser decisiu:
el CB Lliçà rep el CB Granollers
BÀSQUET4Després de gairebé
tres setmanes d’aturada, la Copa
Catalunya masculina de bàsquet
torna a posar-se en marxa demà
amb un dels plats forts de la vint-
i-quatrena jornada: el CB Lliçà
d’Amunt rebrà la visita del CB
Granollers en un nou episodi
dels lliçanencs contra els Lluïsos,
el Roser i el Bisbal. L’enfronta-
ment es posarà en marxa al Pa-
velló d’Esports de Lliça d’Amunt
quan passin cinc minuts de les sis
de la tarda.

I és que aquest és l’avantpe-
núltim partit de la fase regular de

la lliga i pot ser decisiu en aquest
esprint final dels quatre equips
per ser campió. El premi extra al
vencedor de la fase final també
serà el bitllet per jugar el Torneig
Flama del Canigó (habitualment
hi anaven dos equips de Cata-
lunya, però en aquesta edició
només n’hi haurà un).

Els granollerins, per la
seva banda, són vuitens i es-
tan virtualment salvats. En
el millor dels casos, el CBG
podria atrapar l’Artés en la se-
tena posició i igualar el balanç
del filial del CB Mollet.

La temporada encara la seva recta final. Foto: David Ferrer

Foto: Marlon Càtedra



| 30

El 6 d’agost de 2007, Lluís Maria Xiri-
nacs va pujar a la muntanya per morir-
hi sol. Darrere, només va deixar un
breu escrit on deia que buscava “sole-
dat i silenci”. L’enigmàtica mort del sa-
cerdot, pacifista i filòsof barceloní ha
plantejat moltes preguntes. Va ser un
suïcidi? Per què ho va fer? L’obra gira
entorn d’aquest misteriós succés.

Llibres

Sis nits d’agost
Jordi Lara

Mowgli, un nen salvatge que s’ha criat
rodejat d’animals, haurà de superar les
adversitats que se li presenten a la sel-
va. Amb qüestions morals, reflexions fi-
losòfiques i molt d’humor, en aquesta
obra es representa tot un clàssic de la
literatura universal, essencial per a pe-
tits i grans. Es pot veure al Teatreneu
de Barcelona fins al 12 de maig. 

Teatre

El llibre de la selva
Albert Pueyo

Homes Llúdriga estrena el seu primer
àlbum de llarga durada. El grup de rap
i hip hop català ha comptat amb diver-
ses col·laboracions, com Senyor Oca,
Panxo -membre de Zoo- o Lil Russia
per al seu darrer disc. A ‘Pampallugues’
tornen amb el seu característic so in-
fluenciat per la música negra, barrejant
trap i hip hop, entre altres gèneres.

Música

Després d’11 anys i 21 pel·lícules, l'Uni-
vers Cinematogràfic de Marvel arriba
al final amb la batalla decisiva entre
Thanos i els venjadors supervivents.
S’espera una recaptació rècord per a
un dels desenllaços més importants de
la història del cinema. Els amants de
Tony Stark, Thor, el Capità Amèrica i
companyia no se la poden perdre.

Pelis i sèries

Venjadors: Endgame
Anthony Russo i Joe Russo

Pampallugues
Homes Llúdriga

Des de Síria amb amor
La Guerra Civil siriana ha estat un dels conflictes més devasta-

dors del segle XXI, deixant centenars de milers de morts i re-
fugiats. Davant d’aquesta tragèdia, més de quinze músics de
diverses nacionalitats s’uniran el pròxim 2 de maig al concert

‘Love in Syria’ per demanar el final de la guerra. Liderats pel
duet sirià ‘Athrodeel’, format pel guitarrista Ahmad Diab i la

soprano Aseel Massoud, els artistes actuaran a l’Auditori del
Conservatori Liceu, a Barcelona. Allà es podrà escoltar una va-
riada i rica combinació d’instruments, des dels clàssics violins i

pianos fins a alguns de tradicionals a Síria, com el ‘kanun’. 

El cantant i guitarrista escocès Mark Knopfler va
actuar el passat 25 d’abril al Palau Sant Jordi de

Barcelona. El mític líder dels ‘Dire Straits’ va tornar
a demostrar el seu incalculable talent amb la gui-

tarra. Knopfler va presentar la gira del seu darrer
àlbum ‘Down the Road Wherever’ (2018), que

també portarà a altres ciutats de l’estat com Va-
lència, Madrid i A Coruña. La superestrella del
rock no va deixar de banda el repertori clàssic

que el va dur a la fama amb ‘Dire Straits’. El grup
britànic va ser tot un símbol del rock als anys 80 i

90, amb grans èxits com ‘Sultans of Swing’, ‘Mo-
ney for Nothing’ o ‘Walk of Life’. Les llegendàries

imatges del grup omplint estadis immensos a tot
el món van tornar-se un costum durant l’època

daurada dels rockers. Tot i haver venut milions de
discos a diversos països, Knopfler sempre ha con-

siderat que la seva part preferida és tocar en di-
recte, tal com ha fet a Barcelona.  

M A R K  K N O P F L E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser una llegenda del rock

Va ser el guitarrista, cantant i líder dels ‘Dire Straits’

Famosos

Actuar al Palau Sant Jordi
Va demostrar per què és un mite del món del rock

L’artista comparteix clàssics dels ‘Dire Straits’ 
Els aficionats més veterans recorden els èxits dels britànics

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Mortal Kombat 11
El mític joc de lluita torna amb més personatges, modes de joc i possibilitats de personalització. Per
descomptat, la darrera entrega conserva la violència i espectacularitat tan característica de la saga.Viu en línia

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

Mollet

P R O P O S T E S
DEMÀ 27 D’ABRIL
10:30 Anna Farrés serà l’encarregada de la

pròxima sessió de l’Hora menuda 16-36 me-
sos, amb l’activitat Et diré un secret molt fi!.
/ Biblioteca Can Pedrals.

DIUMENGE 28 D’ABRIL
12:00 Encara en el marc de la programació de

Sant Jordi, demà passat es farà l’activitat in-
fantil anomenada L'art és un joc: Taller de lli-
bre d’artista per a nens i nenes que tinguin
entre 4 i 12 anys. / Museu Abelló.

FINS AL 29 D’ABRIL
Tot el dia Darreres dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra La lluita per l'oportunitat de viu-
re, la reconstrucció d'alguns episodis de la vida
de les dones des del 1931 fins al 1978. / Cen-
tre de Serveis per a la Gent Gran El Lledoner.

DEMÀ 27 D’ABRIL
L’AMETLLA El Casal de la Gent Gran ha prepa-

rat, de cara a demà a la tarda, una xocolata-
da a la qual estan convidats veïns del poble
i també de la resta de la comarca (17:30). /
Casal de la Gent Gran.

DIMARTS 30 D’ABRIL
SANTA PERPÈTUA L’últim dia del mes es farà

una activitat anomenada El manga, una fi-
nestra oberta al Japó, adreçada a joves que
tinguin passió per la cultura de l’anime
(18:00). / Biblioteca Josep Jardí.

DEMÀ 27 D’ABRIL
LA GARRIGA Guillem Albà arriba al poble per

presentar l’espectacle Calma!, un solo de clown
que porta l’espectador a gaudir d’una expe-
riència per moments còmica, per moments
poètica (20:00). / Teatre de la Garriga.

DIUMENGE 28 D’ABRIL
CANOVELLES Els Alumnes del Conservatori

Professional de Música de Granollers s’en-
carregaran d’un concert del cicle Primavera
Clàssica (18:00). / Església Sant Fèlix.

AVUI 26 D’ABRIL
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a

la vint-i-setena jornada de la lliga ASOBAL
entre el BM Granollers i l’Atlético Valladolid
(20:30). / Palau d’Esports.

PARETS La Colla Ball de Gitanes de Pa-
rets celebra la 44a edició de la Balla-
da amb colles d’arreu de la comarca i
del país. / Plaça de la Vila.

Tot a punt per a la 44a 
Ballada de Gitanes de Parets

Dimecres 1 de maig a les 11:30

Rigoberta Menchú, la popular activista
de Guatemala, serà la protagonista d’u-
na exposició que s’inaugura avui i
que es podrà veure fins a finals del mes
de maig. / CIRD.

Una exposició sobre la
figura de Rigoberta Menchú

A partir d’avui

Una jove afganesa protagonitza aquest
documental escènic per transmetre’ns
la seva experiència, una història que
enllaça el seu passat a Kabul amb el seu
present a Barcelona. / TAG.

Nadia Ghulam explica la
seva història al Teatre Auditori

Dermà 27 d’abril a les 21:00

MOLLET Partit de futbol de la trentena
jornada de Segona Catalana entre la
UD Molletense i la UE Mollet. / Muni-
cipal de la Zona Sud.

Derbi a la Zona Sud:
Molletense contra Mollet

Demà 27 d’abril a les 17:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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