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Un total de 28 dels 39 munici-
pis del Vallès Oriental van do-
nar suport a ERC a les eleccions
generals del passat diumenge
28 d’abril. Això suposa la pri-
mera victòria dels republicans
en unes generals a la comarca,
com també va passar al conjunt
del país.

Si s’analitzen les dades de
manera més detallada, ERC va
aconseguir 59.245 vots al Vallès
Oriental, una xifra que suposa
un 25% del total comarcal. 

En aquest sentit, el PSC va
seguir molt de prop els repu-
blicans amb 54.996 vots, que
representen un 23%. Per da-
rrere es va situar En Comú Po-

dem, que va protagonitzar una
de les davallades més signifi-
catives a la comarca, confor-
mant-se amb el 16% dels vots.

D’altra banda, Ciutadans i
Junts per Catalunya van empa-
tar amb un 11% dels vots, però
la formació taronja va aconse-
guir consolidar-se com la quar-
ta força més votada amb 26.986
sufragis, en comparació amb
els 26.070 de JxCAT.

A la cua del suport dels va-
llesans i vallesanes a les elec-
cions generals es va situar el PP,
amb un 4% dels vots (9.709). Fi-
nalment, Vox i el Front Repu-
blicà es van disputar les últimes
posicions amb un 3% de sufra-
gis cadascun però amb una di-
ferència important de vots, ja
que el partit d’ultradreta va su-
mar-ne 7.708 davant dels 6.523
del Front Republicà.

Tot i la clara victòria d’ERC
al conjunt de la comarca, cal
destacar que als municipis més
grans, com Granollers o Mollet,
el PSC va ser la força més vo-
tada. En concret, a la capital va-
llesana el 25% dels vots van
anar a parar als socialistes, se-
guits pel 23% d’ERC. Per da-
rrere van quedar En Comú Po-
dem, Junts per Catalunya, Ciu-
tadans i el PP.

En el cas de Mollet, la si-
tuació va ser força similar, al-
menys pel que fa a la formació
que va rebre més suport per
part dels molletans i molleta-
nes: el PSC, el qual va obtenir el
31% dels vots. Per la seva ban-
da, En Comú Podem va acon-
seguir una meritòria segona
posició amb un 19% dels vots i
el van seguir ERC, Ciutadans,
Junts per Catalunya i el PP.

El Vallès es tenyeix de groc
» Esquerra guanya per primera vegada unes eleccions generals al conjunt del Vallès Oriental

» Tot i això, el PSC s’imposa a les ciutats més grans de la comarca, com Granollers i Mollet

Sònia Garcia
VALLÈS ORIENTAL

Els resultats del 28-A al conjunt de la comarca. Infografia: Línia Vallès

DADES4Un dels factors més
destacats d’aquestes eleccions
generals arreu de l’estat va ser
l’alta participació respecte de
l’anterior convocatòria elec-
toral. En aquest sentit, el Va-
llès Oriental no va ser una ex-
cepció i també va registrar
molt bones xifres.

En el cas de la capital va-
llesana van votar el 78% dels
granollerins i granollerines.
Aquesta xifra suposa uns 11
punts més en relació a la par-
ticipació que es va comptabi-
litzar a les eleccions generals
del 2016. D’altra banda, els
molletans i molletanes també

van destacar per la seva im-
plicació en aquestes eleccions
amb un 78% de participació.
Altres dades rellevants co-
rresponents a la participació
en altres municipis vallesans
van ser les de Montornès
(78%), Parets (79%), Mont-
meló (81%) o Martorelles
(78%), entre altres. I és que la
tònica va ser la mateixa arreu
de la comarca.

D’altra banda, cal destacar
que la participació a la majo-
ria de poblacions del Vallès
Oriental va ser més alta que al
conjunt català, on es va re-
gistrar una mitjana d’un 77%.

Augment de la participació 
a tota la comarca
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La Junta Electoral Cen-
tral ha asumido ahora

el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándo-
se la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el ré-
gimen de elecciones libres. Para hun-
dir a Puigdemont hunden todo el sis-
tema democrático.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una

entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Dis-
fruten a Messi. Disfrútenlo como dis-
frutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Sen-
na, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

@arevalo_martin

Durante meses y me-
ses las derechas logra-

ron instalar un imagina-
rio según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la con-
vivencia. Entre los tres partidos han ob-
tenido 7 de 48 diputados. Ese es el ta-
maño real de la farsa.

Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.

Aquests són tres dels mu-
nicipis amb més percentatge de vo-
tants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant An-
dreu de la Barca (seu de la Coman-
dància de la Guàrdia Civil), 6%.

@sergipicazo@apuente@jpurias

La lupa

per Marc Compte (CUP Mollet)

Contra la pobresa energètica

Com a consumidors i per l'experiència
al sector elèctric d'algunes de les nostres
companyes, la CUP Mollet som cons-
cients que la majoria dels ciutadans des-
coneix el funcionament  del mercat d'e-
lectricitat, un mercat que a causa de la
seva voracitat contra els sectors menys
afavorits és percebut majoritàriament
com un mercat injust, oligopòlic i opac.

Les empreses comercialitzadores
contribueixen a això de manera activa i
conscient amb una facturació que difi-
culta enormement una correcta inter-
pretació del que ens estan co-
brant i fent que les persones
usuàries no puguin detectar
irregularitats i dubtin contí-
nuament de la seva correc-
ció, ja que no saben identifi-
car els conceptes que inclo-
uen. D'altra banda, el des-
coneixement del funcionament del mer-
cat elèctric provoca que l'usuari/a no pu-
gui accedir amb garanties a suports i as-
sessoraments que podrien abaratir el
cost de les factures de la seva llar, tal com
la reducció de la potència, el canvi de ta-
rifa d'accés, el canvi de producte con-
tractat o el bo social, perquè no saben on
trobar ajut i informació fidedigna sobre
les condicions i gestions a realitzar.

Per acabar amb aquesta indefensió i
seguir avançant en la lluita contra la po-

bresa energètica,  desde la CUP Mollet
crearem al proper Ajuntament un Punt
d'Informació i Assessorament Energètic
(PIAE). Un nou servei municipal al qual
la ciutadania podrà adreçar-se per a re-
bre informació sobre les maneres útils i
pràctiques de reduir i optimitzar la des-
pesa dels rebuts de la llum, l’aigua i el gas.
El PIAE també tindrà la missió de de-
tectar i reduir la pobresa energètica i ga-
rantir els drets dels molletans i molleta-
nes a l'accés als subministraments bàsics.
Atenent-nos a la Llei 24/2015, s'adreçarà

especialment a aquelles persones que pa-
teixen la pobresa energètica o són vul-
nerables de patir-la, sigui per dificultats
econòmiques i laborals (atur de llarga du-
rada, finalització de prestacions socials,
manca d'ingressos), situacions de de-
pendència (persones grans, amb disca-
pacitat, menors a la llar) o algun tipus de
dificultat sociosanitària que requereix la
connexió a aparells elèctrics. A aquestes
persones se les acompanyarà en la sol·li-
citud del bo social segons el seu grau de

vulnerabilitat i el PIAE treballarà en la lí-
nia de desenvolupar amb els Serveis So-
cials municipals els mecanismes neces-
saris per atendre aquestes situacions que
contempla la llei 24/2015 i que facilita la
redacció d'expedients per acreditar la vul-
nerabilitat o no d'un usuari i evitar el pro-
cés de tall de subministrament quan una
comercialitzadora informi de l'impaga-
ment d'una factura.

Entre altres accions el PIAE treballarà
per establir convenis municipals amb gre-
mis i col·legis d'instal·ladors per a l’ex-

pedició de certificats energè-
tics que facilitin els tràmits
amb la companyia distribu-
ïdora. En el cas de l’electrici-
tat, per a realitzar algunes
modificacions contractuals
com canvis de potència o de
tarifa d'accés, la distribuïdo-

ra pot sol·licitar el certificat d'instal·lacions
elèctriques, així com la cèdula d'habita-
bilitat de l'habitatge. Per a les  famílies en
situació de vulnerabilitat el cost d'a-
quests certificats pot ser inassequible.
Mitjançant la signatura d’aquests con-
venis amb els gremis i col·legis corres-
ponents i d’altres accions, aquests tràmits
podran ser assumits per l'Administració,
sense cap cost pels molletans i molleta-
nes  en situació de vulnerabilitat, o a un
preu substancialment inferior a l'habitual.

Des de la CUP Mollet crearem el pròxim
mandat un Punt d'Informació 

i Assessorament Energètic (PIAE)

Els semàfors

Aj. de Mollet
El serial que enfronta l’Ajuntament de

Mollet amb Al Huda suma un nou 
episodi. Ara, la comunitat musulmana

es queixa perquè el consistori ha 
cedit la carpa on resaven durant el 
Ramadà a una altra entitat local.

pàgina 12

Diputació
La Diputació ha atorgat una subvenció 

a l’Ajuntament de Martorelles per 
finançar les despeses derivades de la

millora de l’accessibilitat de les voreres
de l’avinguda d’en Piera, les quals 
sumen un import de 70.000 euros. 

pàgina 16

Protectora de Parets
La Protectora d’Animals de Parets 
ha aconseguit la majoria de vots del 

concurs Impulsa Parets, que organitza 
Sumem Esquerres a Parets. Per 

aquest motiu, ha rebut 600 euros que 
destinarà a les seves tasques solidàries.

pàgina 14
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líniavallès.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Soc l’Olga: m’he de defensar?1

2
Mollet: parlen En Comú, Podem 
i Junts x Catalunya

Montmeló: els partits fan balanç 
i apunten cap al 26-M

Revifa el conflicte amb Danone 
per les males olors a Parets

El PSC és la força més votada a Mollet

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

Parlo del judici als presos polítics
catalans. Una vegada han desfi-
lat multitud de membres de po-
licies i guàrdies civils com a tes-
timonis de l'acusació, amb un
mateix relat -fins i tot amb les
mateixes expressions basades en
les nostres mirades d'odi- i sense
que la defensa pugui contrastar
de forma immediata dit relat
amb els vídeos, crec que és sum-
mament important destacar que
algun d'aquests testimonis han
manifestat, obligatòriament, que
en el seu historial figuren acusa-
cions de tortura. En algun cas
amb resultat de mort, si bé van
ser amnistiats o absolts (un d'ells
per dos membres del mateix tri-
bunal d'aquesta causa). Tota
persona, i més un servidor públic
que ostenta legalment l'ús de la
força, si arriba a extrems tan ra-
dicals com el de torturar, pre-
senta una peculiar escala de va-
lors i, psicològicament, certes
irregularitats. I encara sent am-
nistiats o absolts, aquest tipus
d'antecedents hauria d'incapaci-
tar-los per seguir realitzant fun-
cions en aquesta àrea de servei i,
conseqüentment, inhabilitar-los
com a testimonis de càrrec, si es
vol seguir dins dels paràmetres
morals i ètics.

Judici irregular
per Amadeo Palliser

Qui ha guanyat les eleccions?
per Jordi Lleal 

Sempre, després d’unes elec-
cions, siguin del caire que si-
guin, surten els capitostos dels
partits i justifiquen els resultats
obtinguts en clau positiva, da-
vant dels seus seguidors i els
mitjans informatius. Uns es
justifiquen perquè les enques-
tes els donaven uns resultats
pitjors, altres esmenten l’abs-
tenció dels que no han anat a
votar com si fossin dels seus,
qui diu que en presentar-se
més partits ha estat la causa la
fragmentació dels vots i baixar
les expectatives. En fi, mil i una
excuses per acabar fent càba-
les amb qui es pot negociar,
quan cap partit disposa de la
majoria absoluta al Congrés i
al Senat. Pedro Sánchez ha
estat el candidat del partit més
votat, però ara per assolir la
majoria absoluta haurà de ne-
gociar amb altres partits. Amb
Ciutadans? Ho té magre des-
prés de la campanya tan dura

de l’Albert Rivera, si vol man-
tenir una certa credibilitat amb
fer una política social allunya-
da de la dreta neoliberal. Però
encara ho té més pelut si vol
negociar amb els altres partits
com són Podemos, els inde-
pendentistes, els nacionalistes
bascos i altres grups que estan
“tacats” pels seus ascendents
republicans en contra de la
monarquia o no ser espanyo-
listes de soca-rel. Es pot dir que
ha guanyat les eleccions qui pot
formar govern, amb més o
menys àmplia majoria, per os-
tentar el poder, i així governar,
proposar i votar positivament
les lleis que els convingui. El PP
n’és el perdedor. En Mariano
Rajoy i la Soraya Sáenz de
Santamaria encara deuen riu-
re ara. Kaput! 

A Catalunya ha guanyat
Esquerra Republicana, servirà
per a alguna cosa al Congrés de
diputats?

Les millors
perles

Iker Casillas pateix un infart de miocardi. El porter del Porto i exca-
pità del Reial Madrid va començar a trobar-se malament durant
un entrenament amb l’equip portuguès. Casillas va ser ingressat a

un hospital de la ciutat lusitana, on se li va diagnosticar l’infart. Fonts
del conjunt blanc-i-blau dubten que pugui tornar a jugar a futbol.

Woodstock 50 no se celebrarà. El festival que havia
d’homenatjar el mític concert de 1969 finalment s’ha
cancel·lat. L’empresa dedicada a finançar-lo ha comu-

nicat que no creuen que “la producció del festival pugui ser ex-
ecutada amb la dignitat de la marca Woodstock”.

Polèmica pel vídeo del lluitador d’arts marcials mixtes, Khabib
Nurmagomedov, on apareix pegant un petit ós encadenat.
El púgil ha estat criticat durament a les xarxes socials per les

imatges. El rus ja va ser blanc de les crítiques després de dir que
les dones havien de “ser lluitadores a casa” i no pas al ring.

AÀreu, un petit poble de Lleida, ningú vol ser alcalde. El
municipi, on aproximadament viuen 100 habitants, arri-
ba a les eleccions municipals sense cap candidat per di-

rigir-lo. La mort del darrer alcalde de la vila, Jordi Escolà, va
deixar una vacant que sembla que no s’omplirà el 26-M.

Un gos mor defensant un nen de 4 anys d’un porc senglar. Els
fets van passar a Sant Vicenç dels Horts, quan la família del
menor estava passejant pel municipi. El porc senglar va

aparèixer sobtadament i es va dirigir al nen. Davant la situació, els
pares van agafar-lo i el gos va morir en llençar-se contra l’animal.

A les xarxes

@SiegfriedVXnt: Tornaré al carrer el dia
que fem com els armilles grogues. Si és
per a cantar el Virolai, Imagine o una altra
cançó hippie, ja em quedo a casa, al sofà.

@zuvielzirkus: El post-procés que vivim
és l’etapa històrica de Catalunya que serà
recordada exclusivament com una eterna
discussió entre tuitaires a sou de partits.

#ProcésEncallat

@norcoreano: La derecha no gobernaría
ni con la suma de PP, Cs, VOX, 13TV, La
Casa De Alba, Manos Limpias, Cersei Lan-
nister, la COPE y Jara y Sedal.

#LaDretaDerrotada #ArmillesGrogues

per Alex Suárez
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Granollers

SALUT4La construcció d’un
centre de radioteràpia a la ciutat
està una mica més a prop de ser
una realitat. El Ple d’aquest di-
marts ha aprovat encarregar a
l’Hospital Clínic el procés de li-
citació de la redacció del projecte.

Segons s’ha estipulat durant
la sessió plenària, el termini d’e-
xecució és de dos anys i set me-
sos. Per aquest motiu, es preveu
que el nou equipament obri les
seves portes el 2022.

La construcció del centre de
radioteràpia és una de les ini-
ciatives més esperades a nivell
comarcal, ja que actualment els
pacients de càncer del Vallès
Oriental i d’Osona estan obligats
a desplaçar-se fins a Barcelona
per rebre aquest tractament. 

LA SEVA UBICACIÓ
Pel que fa als terrenys on s’e-
dificarà el nou centre, s’ubica-
ran a l’espai que ocupava l’an-
tiga masia de Can Bufí, al cos-

tat de l’Hospital General de
Granollers. 

D’aquesta manera, l’espai
formarà part d’una zona dotada
de bon accés, espai per a aparcar
i amb una ràpida connexió en re-
lació a les comarques veïnes.
Respecte a la radioteràpia, l’e-
quipament podrà fer entre 400

i 500 tractaments per accelera-
dor i any en torns d’aproxima-
dament vuit hores. 

Els especialistes que treba-
llaran en aquest centre estaran
capacitats per oferir tractaments
en oncologia radioteràpica en to-
tes les seves modalitats, fins i tot
en modulació d’intensitat.

El nou centre s’ubicarà al costat de l’Hospital de Granollers. Foto: FPHAG

Un pas més per fer realitat 
el centre de radioteràpia

» El Ple aprova encarregar a l’Hospital Clínic la licitació del projecte
» Es preveu que el nou equipament obri les seves portes el 2022

El Consell d’Infants proposa
ampliar la festa de Carnaval

TRADICIÓ4El Consell Munici-
pal d’Infants ha celebrat aquest
dilluns una audiència amb l’al-
calde, Josep Mayoral, on ha po-
sat de manifest la necessitat
d’ampliar la festa de Carnaval,
així com d’aconseguir que aques-
ta celebració tingui més pre-
sència als centres educatius.

Aquesta va ser la principal
proposta que han posat sobre la
taula la vintena de nens i nenes
que formen part d’aquest òrgan
participatiu després d’analitzar

la implicació de Granollers en la
festivitat de Carnaval. En aquest
sentit, els infants han arribat a la
conclusió que alguns dels centres
educatius locals només es dis-
fressen el divendres. Amb l’ob-
jectiu de canviar aquesta situa-
ció, el Consell vol allargar el
Carnaval durant tota la setmana
obligant els alumnes a disfressar-
se de diferents coses cada dia.
Per exemple, el dilluns s’aniria a
classe amb pijama i el dijous
amb un vestit de gala.

MÚSICA4Roca Umbert s’om-
plirà de música aquest diumen-
ge amb la celebració de la quar-
ta edició del Minibeat, un festi-
val pensat per gaudir en família
dels ritmes més alternatius. En-
guany el certamen retrà home-
natge a  The Cure, una de les
bandes que han marcat la his-
tòria de la música.

El festival obrirà les seves
portes a dos quarts d’onze del
matí i s’allarga fins a les set de la
tarda. En total, s’instal·laran

nou escenaris distribuïts pel re-
cinte de Roca Umbert on actua-
ran diferents grups com Don Si-
mon i Telefunken, Anímic, Sexy
Bicycle o Catàstrofe Club. Tot i
això, algunes de les activitats
també es faran a l’exterior com
els concerts de Zeidun, Les
Cruet, Pentina’t Lula, Tansu-
mica, Saïm o Síctor Valdaña.

L’apartat dedicat als ritmes
electrònics comptarà amb l’a-
menització del col·lectiu Kong-
host, una organització sense

ànim de lucre nascuda per pro-
moure aquest estil musical. 

El festival també comptarà
amb una programació d’activi-
tats paral·leles, entre les quals
destaca el taller Sac de trons, una
proposta adreçada al públic in-
fantil i a les seves famílies en què
es pretendrà que els més menuts
de la casa perdin la por a tocar
música. El programa es com-
pletarà amb altres activitats
amenitzades per entitats com
Entremares o A parts iguals.

El Consell d’Infants s’ha reunit aquest dilluns amb l’alcalde. Foto: Ajuntament

Nova edició del Minibeat

Obres | S’instal·len dos trams de rampes mecàniques
Aquest dilluns s’han instal·lat dos trams de rampes mecàniques al carrer de Carles
Riba, el qual ha quedat tallat al trànsit de manera temporal. Aquests elements han
arribat en quatre tràilers i un camió les ha anat descarregant durant tot el matí.



9 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 3 de maig del 2019



3 de maig del 2019

| 10

líniavallès.cat Entrevista

Àlex Sastre
Candidat de Junts per Granollers a l’alcaldia

“La ciutat funcionava abans de
Mayoral i ho farà després d’ell”

Vostè diu que “tot a la ciutat
gira entorn de la figura de
l’alcalde”. Creu que aquesta

dinàmica ha anat a més durant
aquest últim mandat?
A Granollers sempre s’ha tendit cap a
un personalisme. Fins i tot el mateix
alcalde ha dit que quan fa un acte la
gent el para pel carrer i li diu ¡Mayo
no nos dejes!. Quan en una ciutat la
gent es manifesta així, vol dir que
aquesta ha quedat reduïda a una
sola persona. La ciutat funcionava
abans de l’alcalde actual i funcionarà
després d’ell. El que no podem fer és
reduir una ciutat com Granollers, que
és capital de comarca, a una sola per-
sona. Per aquest motiu, nosaltres
proposem que el protagonisme
deixi de ser de l’alcalde i torni a ser
del conjunt de la ciutadania.

L’exemple que acaba de posar no
es pot interpretar com una mos-
tra de confiança dels ciutadans
envers l’alcalde?
Jo reconec a l’alcalde la feina que
ha fet. Porta gairebé 36 anys a l’A-
juntament i durant aquest temps
ha aportat moltes coses. Però em

sembla que no és un signe de salut
democràtica que la gent percebi
que si una persona marxa o deixa
les seves funcions, s’enfonsarà la
Porxada. 

També li hem sentit dir que l’acció
actual del govern és “conserva-
dora” i que està “desgastada” pel
pas dels anys. Creu que aquesta
sensació és compartida pels veïns
i veïnes de Granollers? 
Això ho sabrem el 26 de maig, però
sí que és cert que, quan converso
amb persones de diferents espais
de la ciutat, em diuen que hi ha mol-
tes coses que es podrien fer a Gra-
nollers i no es fan. És per això que jo
dic que el govern és conservador,
perquè després de tants anys a l’A-
juntament corres el risc –i crec que
així està passant a Granollers– que
la teva acció es limiti a mantenir
l’statu quo actual i no et focalitzis a
buscar les potencialitats de la ciutat,
a arriscar i a ser ambiciós. 

Li preguntem perquè veient els
resultats de les últimes eleccions
municipals, sembla que el su-
port dels granollerins a Mayoral
és aclaparador...
Nosaltres som demòcrates i, per
tant, no podem fer una altra cosa
que respectar els resultats electo-

rals. Ara bé, no els comparteixo. En
aquest cas, segueixo estant en des-
acord amb la majoria de gent de la
meva ciutat, perquè penso que hi
ha un altre projecte més ambiciós,
com és el nostre, que vol ressaltar
la capitalitat de Granollers. A més,
s’han de tenir en compte moltes
coses per analitzar uns resultats
electorals. 

Quines?
El PSC destaca constantment que
la gent valora el seu programa,
però el vot és més complex que
això, o més simple si ho mires des
d’una altra banda. En unes elec-
cions municipals té molt pes el co-
neixement de la persona que
encapçala la candidatura i, en
aquest cas, estem parlant d’una
persona que fa 36 anys que treba-

lla a l’Ajuntament. De fet, jo encara
no havia ni nascut quan ell va co-
mençar.

Tenint en compte tot això que
diu, per què creu que poden re-
tallar distàncies al PSC a les elec-
cions del 26 de maig?
Per diversos motius. Durant aquest
mandat, hi ha coses a nivell de ges-
tió que l’equip de govern no ha fet
bé i que es comencen a visualitzar,
les quals tenen a veure amb el que
dèiem abans: és un govern que no
arrisca, que intenta que es faci
poca política a la ciutat i que Gra-
nollers sigui gestionada però no li-
derada. A més, nosaltres vam fer
una enquesta entre els ciutadans i
gairebé el 54% no recorda cap
projecte que s’hagi fet els darrers
36 anys a Granollers. Això vol dir
que la població no percep una
transformació de la ciutat. Però a
banda de tot això, hi ha altres fac-
tors que depassen la política gra-
nollerina i que segurament seran
elements clau de cara a les elec-
cions municipals.

A què es refereix?
Al posicionament de l’alcalde res-
pecte de l’1 d’octubre i a tots els
fets anteriors i posteriors a aquest
dia tan assenyalat.

Diria que Mayoral va ser un dels
alcaldes del PSC més amables, si
em permet l’expressió, amb el
referèndum...
Va ser una amabilitat, deixi’m que
li digui, de postureo. Una vegada
més, l’alcalde va fer el joc d’amagar
la bola i intentar agradar tothom.
Però quan parlem d’un fet com el
procés que ha patit Catalunya, no
es pot ser ambigu. O s’està a favor
de la democràcia o no s’hi està.
Aquí no hi ha termes intermedis. I
en el cas del referèndum sí que
vam sentir declaracions, perquè
fent declaracions l’alcalde és el rei.
Però a l’hora de la veritat, per la via
dels fets, no vaig veure cap gest
contundent per part seva. 

Repassant l’hemeroteca, vostè
va dir que es va presentar a les
eleccions del 2015 “amb un punt
d’inconsciència”. Ara se sent més
preparat?
Sí, és evident. Quan s'empren
qualsevol aventura, en aquest cas
política, hi ha d'haver un punt d'in-
consciència, perquè si poséssim
tots els elements sobre la taula i
ho valoréssim des d'un punt de
vista estrictament racional, potser
moltes coses que fem no les fa-
ríem. Potser a mi em sortiria més
a compte dedicar-me a alguna4

Sònia Garcia
Fotografia: Lola Surribas

“Jo encara no
havia ni nascut
quan Mayoral
va començar a
l’Ajuntament”
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3altra cosa i segurament tindria
menys disgustos, però també
menys satisfaccions a la llarga. Per
això deia que tenia un punt d'in-
consciència. Pensi que tenia 31 anys
i ara en tinc 35. A més, he sigut pare
i això m’ha canviat interiorment.
Però evidentment em sento més
preparat perquè conec més la ciu-
tat i amb el meu equip som capa-
ços de mirar més enllà del que ho
fèiem fa quatre anys, ja que això és
una tendència natural que et dona
l'experiència. Ara bé, entre ser un
novell i passar-se 36 anys a l'Ajunta-
ment, hi ha un punt intermedi. 

Amb quins partits es plantejaria
un pacte per desbancar Mayoral
de l’alcaldia?
Començaré per dir-li amb quins
partits no em plantejaria cap pacte:
Ciutadans i PP. A partir d'aquí, pac-
taríem amb les forces que donin
suport al dret a l'autodeterminació
de Catalunya, que estiguin a favor
de l'alliberament dels presos polí-
tics i que, a més, siguem capaços
de posar-nos d'acord en un pro-
jecte de ciutat.

Com qualifica la relació de Mayo-
ral amb els grups de l’oposició?
La relació a nivell personal i a nivell
polític ha sigut correcta, però també
perquè aquest equip de govern té
una oposició que no se la mereix.
Nosaltres ja sabem que tots els
punts que aniran al Ple s'aprovaran
perquè tenen majoria absoluta. I en
aquest sentit, malgrat que l'oposició
ha sigut molt constructiva i partici-
pativa, l'equip de govern no ha
sabut respondre amb una actitud
generosa. I no parlo de dialogar ni
d’escoltar, perquè en aquests àmbits
no tinc cap mena de queixa. Els ha
faltat tenyir les seves propostes de
la voluntat dels altres grups polítics.

El 2016, els diferents grups de l’o-
posició van decidir retirar-se del
Consell de Seguretat per la “manca
de participació”, deien, que els ofe-
ria l’Ajuntament. S’han sentit me-
nystinguts durant el mandat?
Aquest fet és un clar exemple dels
efectes negatius per a la salut d’una
ciutat d’una majoria absoluta tan
perpetuada en el temps, ja que s'a-
caben produint aquestes situa-
cions. En aquest cas, el que va
succeir va ser que l'equip de go-
vern va convocar una reunió amb
botiguers i cossos de seguretat
sense tenir en compte la participa-
ció de l'oposició. Aquesta actitud
denota un menysteniment de les
forces polítiques que no governem
la ciutat i, per aquest motiu, vam
decidir abandonar la comissió.

Aquest “menysteniment” s’ha re-
petit al llarg del mandat?
Sí. Per exemple, el juliol del 2017

vam tenir coneixement que l'al-
calde havia convocat una reunió
amb gent del món de l'empresa i
de la promoció econòmica per par-
lar sobre com veien la ciutat. Durant
el Ple, li vam demanar informació
sobre aquesta trobada i la seva res-
posta va ser que l'havia convocat
com a alcalde i que els temes que
s'havien tractat eren una qüestió
seva. Per tant, aquí s'està utilitzant
la institució per tenir reunions amb
agents de la ciutat sense notificar-
ho, tal com està estipulat que s'ha
de fer en aquests casos. Nosaltres
creiem que aquesta no és la ma-
nera correcta de fer les coses, però
no deixa de corroborar el que par-
làvem abans. L'equip de govern no
vol que es faci política perquè, si
això passa, es genera un debat, hi
ha moviment i pot sorgir un des-
gast. I en aquest sentit, prefereixen
tenir la ciutat anestesiada.

Precisament un tema que ge-
nera debat és el trasllat de l’es-
tació de mercaderies perilloses,
un projecte que s’arrossega des
de fa anys. Què faria vostè, en
aquest cas?
Començo pels aspectes que no
s'han fet. Tots estem d'acord a criti-
car l'existència d'aquesta estació de
mercaderies i l'incompliment del
projecte estipulat, el qual determina

que  l'estació ha de sortir d'aquí i
anar a la Llagosta. En aquest sentit,
l'alcalde fa molts anys que no ha fet
els deures, perquè no ha complert
amb la seva funció, la qual consisteix
a assegurar que es compleixen els
projectes que afecten la ciutat. I si
em pregunta què faria jo, doncs pre-
cisament seria el contrari del que ha
fet Mayoral. És a dir, aconseguir que
aquests acords s'executin.

Un altre dels temes més recur-
rents d’aquest mandat ha estat
la reivindicació de la plataforma
Integració Ronda Sud per pacifi-
car el trànsit d’aquesta zona.
Creu que l’Ajuntament ha actuat
correctament en aquest cas?
No. L'Ajuntament no ha fet res fins
que la plataforma s'ha posat en
marxa. El que no pot fer l'equip de
govern és desatendre els aspectes
que històricament arrossega la ciu-
tat com si ells passessin per aquí i res

no anés amb ells. Si l'alcalde hagués
arribat al govern municipal fa qua-
tre anys, podria entendre que li vin-
gués tot de nou, però no és el cas.
Aquí s'hauria d'haver començat a
actuar molt abans i, com que no s'ha
fet, el problema que hi ha ara és que
tenim veïns que ja n'estan fins als
nassos d'aquesta situació i s'han co-
mençat a mobilitzar de forma insis-
tent. I ha sigut a partir d'aquest
moment quan des de l'Ajuntament
s'han posat les piles i han actuat.

En diferents ocasions ha deixat
clar que és clau el reforç d’alian-
ces amb altres municipis de la
comarca. Creu que actualment
hi ha una manca de cooperació
en aquest sentit?
Sí, li poso un exemple molt pràctic:
el Pla d'Habitatge de Granollers, el
qual finalitza allà on acaba la ciutat.
I això no té cap sentit, perquè algu-
nes de les poblacions del seu entorn
formen part del seu continu urbà. És
a dir, quan vas pel carrer, sense ado-
nar-te’n, passes a ser a Canovelles,
les Franqueses o la Roca. Per aquest
motiu, creiem que no és lògic que a
una banda del carrer hi hagi un Pla
d'Habitatge i a l'altra banda un altre.
I el mateix passa amb el servei d'es-
combraries. Nosaltres apostem per
una cooperació real que es basi a ar-
ribar a acords pel que fa a equipa-
ments i serveis, i no limitar-se a
celebrar esmorzars i reunions amb
els equips de govern dels municipis
del voltant. 

Si mirem el futur més pròxim,
quina seria la seva primera deci-
sió si arribés a l’alcaldia?
Com a gest inicial, em posaria en
contacte amb el president de la Ge-
neralitat per fer-li saber que Grano-
llers estarà al servei del Govern de
Catalunya en la defensa de l'auto-
determinació i dels drets civils i po-
lítics. I aquesta gestió també serviria
per posar-nos al dia amb els temes
que la Generalitat té pendents amb
la ciutat, com la Ronda Sud o les es-
coles bressol.

I si finalment es tornés a quedar
a l’oposició, es plantejaria la seva
continuïtat al capdavant del pro-
jecte de Junts per Granollers?
Jo em plantejo la meva continuïtat,
si no és cada dia, cada dos per tres.
[Somriu]. Però és evident que des-
prés de les eleccions és el moment
de fer una valoració i veure què és
més convenient. La meva aspiració
no és en cap cas perpetuar-me a la
política. Sóc professor i m’agradaria
tornar a la docència, tot i que ara en-
tenc que tinc un compromís amb
Granollers i amb la política. Però si
els ciutadans creuen que jo estaré
millor dedicant-me a una altra cosa
que a la meva ciutat, ho faré sense
cap mena de mania.<

“La meva
aspiració no és
en cap cas
perpetuar-me
a la política”

“Aquest equip de govern té una
oposició que no se la mereix”

– Per què creu que poden
retallar distàncies al PSC?

– Perquè hi ha elements 
que depassen Granollers 

i que seran clau el 26-M.

– A què es refereix?

– Al posicionament de 
Mayoral respecte de l’1-O.

–Va ser un dels alcaldes del
PSC més amables amb l’1-O...

–Va ser una amabilitat,
deixi’m dir-li, de ‘postureo’. 
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Mollet

POLÍTICA4El compte enrere
per a les eleccions municipals ja
ha començat i la tensió entre els
partits augmenta. En el cas
d’ERC i el PSC, la seva rivalitat
s’ha intensificat els últims mesos
amb diferents enfrontaments.
De fet, la darrera picabaralla
entre aquests dos partits va ser
divendres passat arran d’un su-
posat incompliment de la Llei
Orgànica del Règim Electoral
(LOREG).

La presentació de la llista
del PSC al Mercat Vell ha sigut el
centre de la polèmica. L’acte es
va fer divendres, i el dia anterior
ERC va presentar un escrit a la
Junta Electoral per denunciar
que els socialistes estaven in-
complint l’article 50 de la LO-
REG perquè “el Mercat Vell no
s’havia cedit com a espai electo-
ral per a la campanya de les
eleccions generals”. 

En un primer moment, la
Junta Electoral va donar la raó

a ERC i va prohibir l’esdeveni-
ment, però el PSC va optar per
recórrer la sentència i celebrar el
seu acte amb normalitat.

El cas ha tingut continuïtat
aquesta setmana, ja que aquest
dijous els socialistes han enviat
un comunicat per expressar que
finalment la Junta Electoral ha-

via resolt que “el PSC de Mollet
ha complert amb la Llei Electo-
ral”. “Són molts anys de joc brut
d’ERC, intentant de qualsevol
manera desacreditar-nos per
arribar a l’alcaldia de la ciutat.
Res ens sorprèn ja, però no ens
cansarem de denunciar aquest
joc brut”, han afegit des del PSC.

Un moment durant l’acte de divendres al Mercat Vell. Foto: PSC Mollet

Nova picabaralla entre ERC i el
PSC pel compliment de la LOREG

» El centre de la polèmica ha sigut un acte del PSC al Mercat Vell
» La Junta Electoral ha donat primer la raó a ERC i, finalment, al PSC

POLÍTICA4ERC ha posat de
manifest aquest dimarts el seu
compromís amb els animals
proposant la creació d’una regi-
doria que vetlli pel seu respecte.
Aquesta idea ha sigut el punt
principal de la roda de premsa
que s’ha celebrat davant l’Ajun-
tament, la qual ha comptat amb
la presència de diferents gossos.

El candidat d’ERC a la ciutat,
Oriol López, ha assegurat durant
l’acte que l’actual govern “no
ha tingut una relació fluida amb

el món animalista”. Per aquest
motiu, des del partit volen po-
tenciar aquesta àrea. En concret,
si els resultats de les pròximes
eleccions municipals els ator-
guen el suport suficient per en-
trar a l’Ajuntament, la formació
impulsarà la creació d’una regi-
doria especialitzada en el res-
pecte animal.

Un altre dels temes que Ló-
pez ha posat sobre la taula du-
rant la roda de premsa d’aquest
dimarts, ha sigut la necessitat de

fomentar una convivència cívi-
ca entre els propietaris d’animals
i els altres ciutadans i ciutadanes,
per tal d’acabar amb les queixes
d’incivisme relacionades amb
la recollida d’excrements als ca-
rrers i altres temes.

Finalment, Toni Valle, mem-
bre de Vallès Natura, ha recalcat
la importància de portar a terme
mesures com la que proposa
ERC perquè ha considerat que el
benestar animal mereix estar
representat a l’Ajuntament.

ERC, al costat dels animals

Educació | Jornada de mediació escolar a l’INS Aiguaviva
Mollet acollirà avui una nova edició de la jornada de mediació escolar amb l’objectiu

de trobar fórmules d’intervenció i abordar els conflictes que sorgeixen en l’àmbit
educatiu. L’acte es desenvoluparà durant tot el matí a l’institut Aiguaviva de la ciutat.

Al Huda amenaça amb resar
davant de la casa de Monràs

POLÈMICA4La comunitat Al
Huda ha denunciat que l’Ajun-
tament ha cedit la carpa on els
darrers anys resaven durant el
Ramadà a l’altra entitat musul-
mana que hi ha a la ciutat, la qual
va sorgir després que diferents
membres d’Al Huda marxessin
de la comunitat per desavinen-
ces amb el seu representant. 

Segons Ahmed Balghouch,
portaveu d’Al Huda, han mani-
festat a l’Ajuntament el seu des-
acord amb aquesta decisió i han

rebutjat l’opció de resar de ma-
nera conjunta amb l’altra comu-
nitat, la qual ha obtingut la cessió
de la carpa perquè suposada-
ment la va demanar abans que Al
Huda. Davant d’aquesta situació,
Balghouch ha dit que ocuparan els
carrers i tallaran el trànsit durant
el Ramadà. “600 persones no
cabem al nostre local, així que sor-
tirem a resar a la plaça de la Vila,
davant de la casa de l’alcalde
Monràs i a prop de la Masia de
Can Lledó”, ha afegit.

Imatge d’arxiu dels membres de la comunitat Al Huda. Foto: Arxiu
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Parets

La comèdia ‘El tràmit’ 
arriba al Teatre Can Rajoler

TEATRE4La comèdia més mar-
ciana de la temporada arriba
aquest diumenge al Teatre Can
Rajoler amb la intenció d’a-
conseguir que els paretans i
paretanes omplin d’humor la fi
del cap de setmana. Es tracta de
l’obra de teatre El tràmit, que
començarà a partir de dos
quarts de vuit de la tarda.

Callaries un secret d’estat? A
partir d’aquesta pregunta, es
desenvolupa l’argument d’El
tràmit, una funció que promet
un ritme trepidant i diàlegs amb
molt d’enginy. Els encarregats de

representar l’espectacle són els
actors i actrius David Bagés,
Àlex Casanovas, Mònica Glaen-
zel, Xavier Serrano, Manel Sans
i Susanna Garachana.

Els protagonistes de la trama
són tres científics que són citats
pel Ministeri de l’Interior per fer
un peritatge insòlit: s’ha trobat
un extraterrestre i ells hauran
d’interrogar-lo per dictaminar si
és o no un alienígena. Mentre
parlen amb aquest ésser, que té
aparença humana, es revelaran
casos de corrupció que podrien
esquitxar-los.

CONCURS4La Protectora d’A-
nimals de Parets ha rebut
aquest dimarts un xec valorat
en 600 euros com a premi per
ser l’entitat guanyadora de la
tercera edició del concurs Im-
pulsa Parets.

Sumem Esquerres a Parets
està darrere d’aquesta iniciativa
anual que vol posar en relleu la
tasca solidària i benèfica de di-
ferents entitats i associacions
del poble i, a més, donar una em-
penta econòmica al seu treball
amb el lliurament d’un xec va-
lorat en 600 euros.

En aquesta tercera edició, la
majoria dels vots han estat per a
la Protectora d’Animals de Pa-
rets, la qual utilitzarà el premi
econòmic per construir dife-
rents cases per a les colònies de
gats que viuen al carrer. L’ob-
jectiu és cobrir les necessitats mí-
nimes d’aquests animals que
viuen desatesos a diferents ca-
rrers del poble.

L’entrega del premi s’ha fet
aquest dimarts a les instal·la-
cions de l’entitat guardonada,

ubicada al carrer la Sínia del po-
lígon Llevant de Parets.

FESTA SOLIDÀRIA
D’altra banda, la Protectora d’A-
nimals celebrarà demà la pri-
mera edició de la Festa Animal
Party. L’esdeveniment, que té
una finalitat solidària, s’ubicarà
al Casal de Can Butjosa a partir

de les deu de la nit i comptarà
amb amenització musical a cà-
rrec del DJ Enric B.

Segons fonts de la Protec-
tora d’Animals, l’objectiu prin-
cipal d’aquest acte és recaptar
fons per cobrir les despeses
de les cures i les necessitats que
presenten els animals que arri-
ben a aquest centre.

Imatge d’arxiu de les instal·lacions de la Protectora de Parets. Foto: Línia Vallès

Impulsa Parets atorga 600
euros a la Protectora d’Animals

Urbanisme | Repintat de la senyalització dels carrers
Parets  ha començat aquest dilluns a renovar la senyalització horitzontal dels
principals carrers del poble com l’avinguda de Francesc Macià o el carrer de
Víctor Català. Les obres tindran una durada aproximada de tres setmanes.
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Martorelles |Sant Fost

70.000 euros per millorar
dues voreres a Martorelles

URBANISME4A finals de la set-
mana passada l’Ajuntament va
anunciar que ha rebut una sub-
venció de 70.000 euros de la Di-
putació mitjançant la qual mi-
llorarà diferents voreres tant a
l’avinguda d’en Piera i la roton-
da de Can Puig.

Les actuacions que contem-
pla el govern municipal són a l’a-
vinguda d’en Piera entre els ca-
rrers de la Costa i de l’Alzinar,
per tal de fer aquest tram més
accessible i transitable. “És una
demanda veïnal històrica per la
qual l’Ajuntament va encarregar

el projecte a la tardor de l’any
passat” ha explicat al portal web
municipal l’alcalde i regidor de
Via Pública, Marc Candela.

A banda, també està previst
fer l’arranjament de la vorera de
l’avinguda d’en Piera amb el ca-
rrer de l’Agricultura. En aquest
punt, la vorera continuarà i els
vehicles que entrin al carrer de
l’Agricultura.

Aquestes obres s’haurien de
completar amb la instal·lació
d’un nou pas de vianants a l’a-
vinguda d’en Piera a l’alçada
del carrer del Comerç.

CULTURA4Ja s’ha convertit en
un referent. Dissabte passat,
una Masia de Carrencà que es va
omplir fins a la bandera per pri-
mera vegada va ser l’escenari de
la quarta edició del Brunzit de
Martorelles, un festival de mú-
sica que any rere any es mostra
com un referent al conjunt de la
comarca.  

En aquesta edició, el cap de
cartell del festival va ser la ban-
da barcelonina Mishima, però el
públic també va poder gaudir de
les actuacions d’altres bandes,
com Ran, ran, ran, les Pinpilin-
pussies o Virginie (algunes d’e-
lles, formades a la comarca),
entre altres, de manera que els

assistents van poder gaudir de
molts estils, des del heavy me-

tal fins a l’indie pop, passant pel
soul, els sons llatins o la  músi-
ca afro, per esmentar-ne alguns.

Mishima va interpretar els
seus grans èxits, com L’última
ressaca o Qui més estima, però
també va aprofitar la seva vida a
Martorelles per portar a sobre de
l’escenari les cançons del seu da-
rrer treball, Ara i res, que van

publicar l’any 2017, i que va
servir perquè el grup guanyés el
premi a millor disc pop-rock en
català que concedeix la revista
especialitzada Enderrock.

El regidor de Cultura, Gerard
Magrinyà, va mostrar-se molt
satisfet a Vallès Visió per la res-
posta de la gent a aquesta quar-
ta edició del Brunzit.

Mishima van ser els caps de cartell del festival. Foto: Mishima

Martorelles torna a gaudir de 
la música amb el seu Brunzit

Sant Fost | Protecció Civil intervé en dos petits incendis
Durant la matinada de dissabte passat, diferents agents de Protecció Civil van
haver d’intervenir per apagar dos petits incendis en dos contenidors. La ràpida
actuació dels efectius va servir perquè el foc no afectés cap dels cotxes aparcats.

En aquesta edició
també van actuar Ran,
ran, ran, Virginie o
les Pinpilinpussies
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Santa Perpètua

La Llagosta

ELECCIONS MUNICIPALS4Les
eleccions municipals són a tocar
i els partits segueixen mobilit-
zant-se de cara la cita del pròxim
26 de maig. En aquesta línia, un
dels actes de campanya electoral
tindrà lloc avui i el protagonitza-
rà la candidatura de Podem La
Llagosta, que farà la seva presen-
tació a partir de les sis de la tarda
a la plaça Antoni Baqué.

El 26 de maig serà la primera
vegada que Podem La Llagosta es

presenta a les eleccions municipals
amb la seva pròpia marca i ho farà
amb Montse Garcia com a candi-
data a l’alcaldia. A l’acte també hi
seran Marta Morell, candidat a
l’alcaldia de Podem a Sabadell i
Xavier Buzón, regidor i candidat
a l’alcaldia de Podem a Mollet.

Podem va anunciar l’any pas-
sat que formaria part de la can-
didatura La Llagosta En Comú
Podem però a l’abril van anunciar
que es presentaven sols.

TRADICIÓ4La Festa Major del
poble, que se celebrarà entre el
6 i el 9 de setembre, busca dis-
senyador o dissenyadora per al
seu cartell. Des del passat 15 d’a-
bril i fins al 24 de maig està en
marxa el concurs per tal d’esco-
llir el millor disseny que il·lus-
trarà el cartell.

Tal com ha detallat l’Ajunta-
ment, el cartell ha d’incloure les
frases ‘Festa Major de la Llagos-
ta 2019’ i ‘del 6 al 9 de setembre’.

També hi ha d’haver un espai re-
servat per a l’escut del consisto-
ri. El guanyador del concurs s’en-
durà un premi valorat en 500 eu-

ros, mentre que el segon i tercer
classificat s’enduran 200 euros i
100 euros respectivament.

VOTACIONS ELECTRÒNIQUES
El 28 de maig es reunirà el jurat
a la sala de plens de l’Ajuntament
per triar les tres obres finalistes.
Més endavant, el 3 de juny, s’o-
brirà el procés de votació popu-
lar per escollir el guanyador.

Les votacions seran electròni-
ques i podran votar totes les
persones majors de 16 anys em-
padronades al poble.

Els resultats de la votació i
l’entrega de premis es farà el 25
de juny a la sala de plens. Tothom
que vulgui participar en el con-
curs pot consultar les bases al web
municipal o a l’Oficina municipal
d’Atenció a la Ciutadania.

Júlia Quintana va guanyar l’edició de l’any passat. Foto: Aj. de la Llagosta

En marxa el concurs 
de cartells de la Festa Major

Podem La Llagosta presenta
avui la seva candidatura

Escoles Bressol | Preinscripcions a la Cucutras
L’Escola Bressol Cucutras obrirà el pròxim 13 de maig el període de

preinscripció per al curs 2019-2020. El tràmit es podrà fer fins al 24 de
maig  i la llista definitiva d’alumnes admesos es publicarà el 4 de juny. 

500
euros és el premi
que s’emportarà 
el guanyador del
concurs de cartells

URBANISME4L’Ajuntament
dona una nova empenta al des-
envolupament urbanístic del ba-
rri de Can Filuà. El Ple va apro-
var fa una setmana el pressupost
anual del consorci que gestiona
el sector residencial de Can Fi-
luà, que aquest any arriba fins als
40.880 euros.

També es va donar llum ver-
da a la modificació de crèdits per
un import de 281.383,60 euros,
procedents de la venda de par-
cel·les al barri. En total, junta-
ment amb un romanent de tre-
soreria de 341.824,52 euros, el
Consorci disposa de 664.088,12
euros per executar projectes.

Entre les actuacions que es
duran a terme hi ha la construc-
ció d’un dipòsit de laminació,
una infraestructura imprescin-
dible per garantir la qualitat del
clavegueram un cop s’hagi cons-
truït la totalitat del barri. A més,
també es preveu la segona fase de
la plaça de la República, la qual
es preveu que es pugui iniciar a fi-
nals d’aquest any.

El Ple va aprovar també la mo-
dificació dels estatuts del consor-
ci per tal d’agilitzar els procedi-
ments i els òrgans de govern a la
situació d’adscripció de l’orga-
nisme a l’Ajuntament de Santa
Perpètua i millorar l’operativitat de
funcionament ordinari.

El regidor de la CUP, Salvador
Alemany, va tornar a demanar que
els habitatges que es puguin cons-
truir a Can Filuà siguin de lloguer
assequible i de propietat munici-
pal. El tinent d’alcaldia de Presi-
dència, Joan Alcántara, es va mos-
trar d’acord amb aquesta idea.

Les obres de la plaça de la República continuaran a finals d’any. Foto: Ajuntament

Aprovat el pressupost per 
a la urbanització de Can Filuà

Educació | Obertes les inscripcions de l’escola d’art
L’Escola Municipal de les Arts (EMA) va obrir el 29 d’abril passat les preinscrip-
cions per al nou curs, les quals s’han de fer en línia i estaran obertes fins al 10 de
maig. Als Centres Cívics i a la Granja Soldevila s’ofereix suport a la preinscripció.

GASTRONOMIA4La Mostra
Mogoda tanca amb èxit la seva
novena edició.  La fira biennal va
tenir una bona acollida per part
del públic i els establiments i pa-
rades participants durant els
dos dies de gastronomia, ta-
llers, agricultura, tradició i ra-
maderia que es van celebrar el
cap de setmana passat.

La fira va comptar amb una
mostra d’animals de granja, jocs
tradicionals, gegants i tallers in-
fantils d’elaboració de ceràmica
i de punts de llibre. L’Escola

Municipal de les Arts (EMA)
també va participar de les acti-
vitats amb un taller de circ i les
actuacions de diverses forma-
cions musicals i de dansa.

Una trentena de persones
van assistir a la xerrada de nu-
trició i el concert de versions, que
va ambientar la fira, també va re-
bre una bona assistència. 

La regidora de Promoció Lo-
cal, Olga Valenzuela, es va mos-
trar satisfeta per la bona rebuda
que va tenir Mostra Mogoda
durant tot el cap de setmana.

La Mostra Mogoda tanca 
la novena edició amb èxit
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Montornès

Montmeló

POLÍTICA4El primer secretari
del PSC, Miquel Iceta, i la Mi-
nistra d’Hisenda, Maria Jesús
Montero, participaran en la vui-
tena edició de la Festa de la
Rosa. L’acte, que se celebrarà
aquest dissabte 4 de maig a la
plaça de la Quintana, també
comptarà amb la presència de
l’alcalde de Montmeló, Pere Ro-
dríguez. En la tradicional reunió
del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya, també hi assistirà Javi

López, candidat al Parlament
Europeu i Jonatan Martínez,
primer secretari del PSC al Va-
llès Oriental.

CENTRATS EN LES MUNICIPALS
A l’esdeveniment es presenta-
ran els caps de llista dels so-
cialistes als diferents munici-
pis del Vallès Oriental. Així, es
tindrà la vista posada en les
pròximes eleccions munici-
pals del 26 de maig. 

PARTICIPACIÓ4Els montmelo-
nins  poden proposar des del pas-
sat dilluns quin ús li donen als
150.000 euros destinats a pres-
supostos participatius. El ter-
mini, obert fins al 20 de maig,
permet que els veïns del municipi
creïn les propostes que conside-
rin més importants i necessàries
per a destinar-hi la partida pres-
supostària. L’Ajuntament, per
la seva part, també proposarà al-
tres mesures juntament amb les
dels veïns de la vila. 

Per participar en la fase de
presentació dels projectes, no-

més caldrà ser major de 16
anys, i que el suggeriment sigui

concret i realitzable tècnica-
ment i econòmicament. En
aquest sentit, l’Ajuntament es
reserva el dret de retirar aque-
lles iniciatives que consideri
ofensives o discriminatòries. 

UN PROCÉS FINS AL 2020
Paral·lelament a l’apertura del
procés, des del consistori s’ha
presentat la plataforma ‘Deci-
dim Montmeló’, que haurà de

servir com a canalitzador de
totes les accions relacionades
amb els pressupostos partici-
patius. A principis del prò-
xim mes de juny, la ciutadania
de Montmeló podrà votar fi-
nalment aquelles iniciatives
que consideri que mereixen el
pressupost. Les propostes es-
collides hauran d’executar-se
l’any 2020, tancant així el pro-
cés participatiu. 

L’Ajuntament ha obert el termini per presentar projectes. Foto: Ajuntament

Montmeló posa en marxa 
els pressupostos participatius

Miquel Iceta assistirà 
a la vuitena Festa de la Rosa

Agricultura | S’obre la convocatòria per a horts urbans
L’Ajuntament de Montmeló ha obert una nova convocatòria d’accés a horts ur-
bans aquest dimecres 1 de maig. El termini d’inscripció es mantindrà obert de
forma indefinida fins a crear una llista d’espera de, com a mínim, 10 persones. 

Els veïns de Montmeló
podran decidir on
destinar un pressupost
de 150.000 euros

EQUIPAMENTS4Els veïns de
Montornès Nord van conèixer el
passat 25 d’abril les propostes
d’equipaments perquè ocupin
els terrenys de l’antic camp de
futbol del carrer de les Tres
Creus. En la darrera sessió de
pressupostos participatius, ce-
lebrada a l’Escola Marinada, es
van presentar les iniciatives re-
collides dels veïns del barri. A
partir d’activitats com sessions,
formacions i tallers de propostes
amb joves i infants es van selec-
cionar aquelles opcions més des-
itjades pels habitants de la zona. 

Algunes de les opcions tria-
des pels participants van ser un

skatepark, un camp de futbol
(que estaria regit per la Fun-

dació Cruyff), una pista poli-
valent i un escenari amb grades. 

D’altra banda, també hi
hauria lloc per fer-hi altres ac-
tuacions no tan relacionades
amb l’esport. La idea és crear
una gran zona verda amb di-
versos usos possibles. Per

exemple, es va proposar habi-
litar un espai de pícnic amb tau-
les, espais de jocs d’aigua i in-
fantils, activitats amb tirolina,
una zona amb terrasses i bars i
la construcció d’edificis poli-
valents per a les entitats del
Montornès Nord.

Vista aèria de l’antic camp de futbol del Montornès Nord. Foto: Google Earth

El veïnat debat sobre el futur 
de l’antic camp de futbol

Teatre | Estrena d’una obra per a la igualtat de sexe
Hi ha res més avorrit que ser una Princesa Rosa?. Aquest és el títol de l’obra
de teatre dirigida per Paco Mir (El Tricicle) sobre la igualtat d’oportunitats en-
tre nenes i nens, que es representarà demà a l’Espai Cultural Montbarri.

CULTURA4L'Associació La Re-
mençada de Montornès farà la
presentació el pròxim 7 de maig
de l'edició d'enguany de La Re-
mençada. El Gran Musical His-
tòric del Vallès. L’acte se cele-
brarà a la Masia El Molí i co-
mençarà amb una signatura del
conveni d’apadrinament i la fir-
ma en el llibre d’honor de l’As-
sociació de la Remençada per
part del padrí, el pastisser Jau-
me Viñallonga. 

Durant la jornada, s’intro-
duiran els aspectes destacats de

la pròxima edició  de La Re-
mençada, el musical creat l’any
2014. De forma combinada amb
els parlaments, hi haurà actua-
cions dramàtiques per part de
l’equip escènic de l’entitat orga-
nitzadora, així com de l’Escola
Municipal de Música, entre al-
tres actuacions musicals. 

L’espectacle es representa-
rà el pròxim 1 de juny a la pla-
ça dels Remences del poble,
amb l’objectiu de continuar
impulsant la cultura i la histò-
ria de la comarca vallesana.

Arriba la presentació de la 
6a edició de ‘La Remençada’

Un skatepark i un camp
de futbol són alguns
dels nous equipaments
possibles per al poble 
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Quina valoració fa d’aquest
mandat?
Fem una valoració molt positiva.
Hem mantingut i ampliat políti-
ques socials com el benestar social,
gent gran, ocupació, educació, in-
fància o igualtat. Hem garantit l’ac-
cés a les activitats extraescolars,
esportives, de lleure o culturals.
Hem acomplert amb les grans in-
versions que havíem promès, com
la nova escola Palau d’Ametlla, la
reforma del Carrer Llibertat i la re-
forma del Teatre. 

Quines propostes han quedat
pendents?
Hem treballat en projectes que
aniran materialitzant-se  al llarg
del pròxim mandat. Respecte al
Centre de dia Residencia, resta
pendent que la Generalitat ens
atengui per demanar la concerta-
ció de les places. 

Creu que revalidarà l’alcaldia al
maig?
Ens presentem a les eleccions amb
l’aval de la feina feta durant 8 anys.
Presentem una candidatura que
combina experiència amb renova-
ció, amb gent jove i moltes dones.
Tenim il·lusió, compromís i la vin-
culació a la realitat del poble. 

Si necessités pactar amb altres
partits per seguir governant,
amb quins preferiria fer-ho?
Sempre hem defensat aliances
d’esquerres i ho hem demostrat.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
Molt poc. Els veïns i les veïnes a les
municipals valoren el govern que
volen al seu Ajuntament. 

J. Montero (En Comú)

“Hem acomplert
amb les grans 
inversions que 

havíem promès”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Amb un 2. L’actual govern no ha
complert les seves promeses de la
residència i centre de dia, el casal
d’avis, el bus urbà o el camp de fut-
bol a Montornès Nord.

Què cal fer per millorar Montor-
nès?
El més important és governar en in-
terès de tota la ciutadania. S’ha de
crear ocupació de qualitat aprofi-
tant el potencial del nostre teixit
empresarial. Cal promoure un habi-
tatge públic de lloguer assequible.
S’ha  de treballar amb perspectiva
de sostenibilitat ambiental, igualtat
i accessibilitat i vetllar per la creació
d’un refugi per a animals. També cal
gestionar de manera eficient la ne-
teja dels nostres carrers.

Si al maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà?
Posaré en marxa el projecte de re-
sidència i centre de dia, ampliaré
la plantilla de la policia local i pro-
fessionalitzaré la seva direcció.

Si necessités pactar amb altres
partits per aconseguir-ho, amb
quins preferiria fer-ho?
Amb aquells que estiguin dispo-
sats a tirar endavant el projecte
que faci realitat totes les millores
necessàries al nostre poble.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
Espero que no es vegin afectades.
Cadascú haurà de fer la seva feina
i la nostra és millorar la vida dels
veïns i veïnes de Montornès.

E. Díaz (PSC)

“L’actual govern 
no ha complert 

les seves 
promeses”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Li posaria un 2. La gestió ha estat
nefasta pels interessos generals de
la ciutat. Ha quedat en evidència
que no tenen un projecte.

Què cal fer per millorar Montor-
nès?
Tenir una perspectiva de futur,
evitar sectarismes, escoltar i solu-
cionar els vertaders problemes
dels veïns. No valen dreceres par-
tidistes de curt recorregut, no
porten enlloc.

Si al maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà?
Posaré en marxa un pla d’actuació
ambiciós en tots els àmbits: millo-
rar l’atenció a la ciutadania, noves
estratègies de desenvolupament
comercial i cultural o l’ordenació
urbanística. Tot això sota una rigo-
rosa planificació pressupostària. 

Si necessités pactar amb altres
partits per aconseguir-ho, amb
quins preferiria fer-ho? 
Dialoguem entre veïns i, per tant,
no hi ha d’haver preferències ni ex-
clusions. Els que no tinguin un pro-
jecte comú, i posin els interessos
partidistes per davants dels de la
col·lectivitat, no haurien de dra-
matitzar i vendre productes sense
valor i promeses efímeres només
pel sol fet d’aconseguir punts. 

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
No crec que influeixi, malgrat els
intents d’alguns mitjans de comu-
nicació. 

Á. Menchén (Cs)

“Posaré en marxa
un pla d’actuació
ambiciós en tots

els àmbits”

Com valora la gestió del govern
municipal aquest mandat?
No dono la meva aprovació a la
gestió del consistori. El govern mu-
nicipal va girar l’esquena a la de-
mocràcia l’1-O. És essencial per a
un govern local posar-se al costat
de la democràcia. 

Com es pot millorar Montornès?
S’ha de treballar amb la Diputació
i la Generalitat. Cal millorar la mo-
bilitat, la policia i el comerç interior. 

Si al maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Reunir-me amb tots els partits i
bastir d’un pla integral les necessi-
tats de Montornès.  

S. Asensio (JxCat)

Com valora la gestió del govern
municipal aquest mandat?
Amb un 4,5. 

Com es pot millorar Montornès?
S’han de destinar recursos a neteja,
il·luminació, seguretat i serveis so-
cials. A més, cal reduir els impostos.
S’ha d’exigir el compliment de les
Ordenances Municipals i descon-
nectar la gestió municipal de l’ab-
surd monotema del procés.

Si al maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Retornar la confiança als ciutadans
i ciutadanes i tornar a ser referents
en donar veu al poble. 

M. Á.  Alvarado (PP)

Montornès - Eleccions municipals 2019

Montornès: parlen els partits
» Després de 8 anys governant, En Comú defensa que ha complert la majoria de les seves propostes

» L’oposició reivindica la falta de gestió del govern i demana polítiques per a tota la ciutadania

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Fent una valoració en global, un 3.
Algunes propostes polítiques es-
taven bé, però ha fallat l’execució.
Les mancances del govern han
estat gestionar malament, planifi-
car pitjor i no ser honest.

Què cal fer per millorar Montor-
nès?
Cal escoltar els veïns i les veïnes i
aportar solucions als seus proble-
mes. Cal governar com un veí més
i treballar per posar remei a les
mancances més evidents, com ara
la residència d’avis.

Si al maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Obrir calaixos i aixecar les catifes.
Cal que els veïns i les veïnes cone-
guin de primera mà què s’ha ama-
gat durant els anteriors governs.

Si necessités pactar amb altres
partits per aconseguir-ho, amb
quins preferiria fer-ho? 
Només pactarem amb aquells par-
tits que comparteixin que el poble
ha de tenir la capacitat per decidir
les prioritats del nostre municipi.
No té cap sentit que s’hagi priorit-
zat la remodelació del teatre mu-
nicipal abans que la construcció de
la residència del centre de dia. 

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
L’impacte de la repressió que vivim
diàriament, i s’evidencia en el ju-
dici, transcendeix les eleccions
municipals. Ens afecta a tots i totes,
ja que tots patim el retrocés en
drets i llibertats. 

J. Giner (MPM)

“Cal escoltar els
veïns i aportar 
solucions als 

seus problemes”
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Maties Palau presenta 
el seu llibre a Lliçà de Vall

CULTURA4El pintor que cre-
mava els seus quadres, un llibre
de Francesc Marco Palau basat
en la figura del seu tiet-avi, Ma-
ties Palau Ferré, es presentarà a
partir de les set d’aquesta tarda
a la capella de Can Coll. Màrius
Serra, autor del pròleg de l’obra,
acompanyarà l’autor durant
aquest acte.

El llibre recull una història
d’art, passió i sentiments, la de
Palau Ferré, que tot i néixer i
morir a Montblanc és l’autor
dels murals de la capella, que es
podran observar durant la pre-

sentació de l’obra. La manera de
fer d’aquest pintor, escultor i ce-
ramista es caracteritza per la
seva singularitat cubista d'estil
picassiana, molt influïda pels
anys que l’artista va viure a Pa-
rís. Després d’uns anys a la ca-
pital francesa, entre 1962 i 1963,
Palau Ferré va arribar al poble
després de rebre l’encàrrec de
pintar frescos de la capella de la
casa senyorial de Can Coll.

Es tracta de quatre quadres
que encara avui, més de mig se-
gle després, es poden observar
en el recinte de la capella.

LLIÇÀ D’AMUNT4Entre avui i
demà passat se celebrarà la se-
gona edició de Fira Tenes, que
tornarà a tenir Can Malé com a
escenari. Els organitzadors defi-
neixen la fira com “un esdeveni-
ment social, econòmic i cultural
que va néixer el 2018 amb l’ob-
jectiu de promocionar l’entorn
natural, agrícola, turístic, co-
mercial i industrial del poble, de
la seva rodalia i, en conjunt, del
Vallès Oriental”. Està previst que
s’hi instal·lin una cinquantena
d’estands de diferents sectors,
com l’agricultura, el comerç, la
construcció o l’artesania.

El calendari de la fira es po-
sarà en marxa aquest mateix
matí amb una sessió de networ-
king (centrada en els productes
agrícoles i de la terra), mentre que
la tarda serà el torn per a una jor-
nada tècnica per a cervesers i sec-
tors interessats en el procés d’e-
laboració de cervesa. També de
cara a la tarda està previst un
showcookinga càrrec dels alum-
nes del PFI de Lliçà d’Amunt
d’Auxiliar d’Hoteleria i una xe-

rrada sobre el malbaratament
alimentari que Ada Parellada.

Durant tot el dia de demà
(entre les 10 del matí i les vuit del
vespre) estarà oberta la fira d’ex-
positors, mentre que cap a la nit
obrirà l’espai gastronòmic, on es
podrà gaudir de música en di-
recte amb el grup Crazy Rockets,
que interpretarà alguns dels
grans èxits del rock clàssic de la
dècada de 1950.

En l’últim dia, la fira d’expo-
sitors només obrirà entre les 10
del matí i les dues del migdia.
Entre les activitats complemen-
tàries per a aquest últim dia hi
haurà una passarel·la d’adopció
d’animals de companyia a càrrec
de l’Associació protectora d’ani-
mals de Granollers (APAG) i
una ballada de sardanes que co-
ordinarà la colla local Tocats
per la sardana.

Avui es farà una sessió de ‘networking’. Foto: Arxiu

La segona edició de la Fira 
Tenes es posa en marxa avui

Lliçà d’Amunt | Inscripcions per a l’Aventura’t 
Ja estan en marxa les inscripcions per a l’Aventura’t, totes les

propostes de lleure que el consistori ha preparat per als mesos de
calor. Són tres: el Casal d’Esports, el Casal d’Estiu i el Casal Jove.

L’acte se celebrarà a la masia de Can Coll. Foto: Aj. de Lliçà de Vall
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La Garriga | L’Ametlla

El servei de Transport 
a Demanda ja funciona

L’AMETLLA4Avui es compleixen
cinc dies des de la posada en
marxa del nou sistema de Trans-
port a Demanda que ja està dis-
ponible a l’Ametlla. L’Ajunta-
ment impulsa aquest servei, que
des de fa temps ja existeix a al-
tres municipis de la comarca,
conjuntament amb l’Associació
de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà.

En el cas de l’Ametlla, tres ta-
xistes del poble s’encarregaran
del sistema, que funcionarà de

dilluns a divendres (excepte en
els festius, com abans-d’ahir)
entre les vuit del matí i les vuit
del vespre. El cost de cadascun
dels viatges és d’un euro, i cal fer
una reserva prèvia un dia abans
que es vulgui fer servir el servei
trucant al 900 696 566.

En tots els trajectes hi ha fi-
xat el punt de sortida o d’arri-
bada (el CAP, l’Ajuntament o el
centre comercial, entre altres),
però la ruta pot variar en funció
de l’usuari del servei.

MOBILITAT4Des de fa uns dies,
la Garriga té una nova entitat
que defensarà l’espai dels ci-
clistes al poble. Es tracta de Pe-
dalem la Garriga, que diven-
dres passat va aprovar el seu ma-
nifest fundacional.

En el text, la plataforma as-
segura que “el vehicle privat
s'ha convertit en un intocable i
s'ha mantingut la creença que la
seva adquisició dona el dret d'o-
cupar un espai públic i de mo-
delar la circulació al seu gust, tot
i la gran accidentalitat que arros-
sega”, al mateix temps que mos-

tra la seva preocupació per les
conseqüències derivades de l’a-
bús del vehicle privat, com “aug-
ment dels nivells de CO2 preo-
cupants, el sedentarisme que

comporta provoca problemes
també en termes de salut i el
malbaratament dels recursos
energètics”.

L’entitat assegura que les
principals raons que fan que la
bicicleta sigui el vehicle ideal són
ambientals, de salut, econòmi-
ques i circulatòries, i diu que per
tal de fer possible una bona cir-
culació al poble cal garantir la

convivència entre ciclistes i con-
ductors, que s’habilitin camins
per poder anar en bici fins als
equipaments escolars, socials i
esportius, que s’allargui el carril
bici que va de nord a sud, fent
que arribi fins al parc dels Pine-
tons i que es limiti la velocitat
màxima a 30 quilòmetres per
hora en alguns punts i que es
doni prioritat a les bicicletes.

L’’entitat va publicar el seu manifest divendres passat. Foto: CycloCat

Pedalem la Garriga neix per
reivindicar l’espai dels ciclistes

L’Ametlla | Es posa en marxa la vuitena edició de la MAV
La Mostra d’Arts Visuals Jove de l’Ametlla estrena avui la seva vuitena edició. Aquesta
iniciativa permetrà, un cop més, que els joves creadors del poble i de la comarca tinguin
un lloc per mostrar les seves obres. S’estarà a la Sala Carles Sindreu fins al pròxim dia 19.

La plataforma apunta
raons ambientals, de
salut o econòmiques
per defensar les bicis

El servei també existeix a altres pobles de la comarca. Foto: Aj. de l’Ametlla
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Canovelles |Les Franqueses

La Festa de la Primavera
reuneix 400 joves franquesins
LLEURE4Més de 400 infants del
poble van gaudir divendres pas-
sat de la cinquena edició de la
Festa de la Primavera, que es va
celebrar al parc del Mirador. Al
llarg de la tarda, el parc es va
convertir en un circ a l’aire lliu-
re on els menuts i els seus pares
i mares van experimentar de
primera mà l’univers del circ i
practicar amb malabars, mo-
nocicles i altres activitats pro-
posades per Activijoc.

Entre altres, es va instal·lar

un espai d’experimentació sen-
sorial per a nadons que tin-
guessin entre 0 i 2 anys, prepa-
rat per Pessic de Circ, o un espai
per preparat pots decoratius
amb sals de colors i el taller de
flors que, posteriorment, es van
enganxar en un photocall.

També va haver-hi un es-
pectacle de circ itinerant i un
tren que feia un recorregut pel
parc. La tarda va acabar amb un
berenar amb crispetes que to-
thom va poder compartir.

CANOVELLES4Els Mossos d’Es-
quadra van desarticular un grup
de set homes acusats d’extor-
sionar un empresari i cultivar i
vendre marihuana que planta-
ven en dues cases del poble, en-
tre altres càrrecs. Segons va in-
formar l’Agència Catalana de
Notícies, els membres de la ban-
da van passar a disposició judi-
cial el passat 19 d’abril, Diven-
dres Sant (l’operatiu s’havia fet
dos dies abans). 

El jutge va decretar presó
provisional per a un dels prin-
cipals investigats, la resta va

quedar en llibertat amb càrrecs
amb ordres de prohibició d’a-
propament i comunicació amb la
víctima i la seva família, tot i que
la investigació continua oberta i

no es descarten noves deten-
cions. La primera denúncia que
l’empresari va fer a la Unitat
Central de Segrestos i Extor-
sions de la Divisió d’Investigació
Criminal dels Mossos va ser a
principis d’aquest any.

El grup, format per homes
d’edats compreses entre 28 i 63
anys, tenia dues cases al poble

(amb les instal·lacions elèctri-
ques punxades), on cultivaven la
droga que posteriorment ve-
nien. Els policies van intervenir
més de 2.000 plantes, 20 quilos
de marihuana processada i pre-
parada per ser venuda (en bos-
setes de plàstic) i tots els ins-
truments per al seu cultiu i la
seva distribució.

Els Mossos van coordinar tot l’operatiu. Foto: ACN

Set detinguts per extorsionar un
empresari i cultivar marihuana

Les Franqueses | Obres a l’Auditori de Bellavista
Les obres per canviar el sistema de climatització del Teatre Auditori

de Bellavista ja estan en marxa. El nou aparell realitzarà tot el 
tractament d’aire i de calefacció connectant amb els conductes existents.

La banda tenia dues
cases al poble, on els
agents van trobar 
unes 2.000 plantes
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Esports

Fa poc més d’un any, el 13 d’abril
del 2018, el BM Granollers sor-
prenia tothom aconseguint una
cosa que feia 146 partits que no
passava: derrotar el Barça al Pa-
lau Blaugrana en un partit de lli-
ga (28-29). Un gol de Rolandas
Bernatonis donava la victòria al
conjunt granollerí, i tot i que el li-
tuà ja no forma part de la plan-
tilla d’Antonio Rama, l’objectiu
en la visita a Barcelona de di-
mecres que ve és el mateix: gua-
nyar el derbi.

El curs passat el BMG estava
immers en la pugna per la sego-
na posició de Champions, men-
tre que en aquesta temporada ar-
ribar al segon lloc, que ocupa el
Bidasoa, sembla força improba-
ble. La lluita per les posicions que
donen dret a jugar la Copa EHF,

en canvi, està molt més viva,
amb el Cuenca (sisè) amb dos
punts menys que els de Rama.

PASSAR PÀGINA
Per la seva banda, el primer
equip femení voldrà passar pà-
gina de l’eliminació de la Copa de
la Reina (les de Robert Cuesta
van perdre el partit de quarts de

final contra l’Aula de Valladolid
a Barakaldo) amb un partit al Pa-
lau d’Esports contra un altre
dels millors equips de la lliga, el
Rincón Fertilidad de Màlaga.

El conjunt de la Costa del Sol
suma un punt menys (26) que el
BMG (27) i visitarà el Palau d’Es-
ports demà a partir de dos quarts
de cinc de la tarda.

Un moment de la victòria granollerina de l’any passat. Foto: BMG

El BM Granollers vol tornar a
conquerir el Palau Blaugrana

» Els d’Antonio Rama jugaran el derbi dimecres que ve a la tarda
» Enfrontament directe: el sènior femení rep el Rincón Fertilidad

Penúltim partit al Turó: el CD
la Concòrdia rep l’Hispànic

El mes es posa en
marxa amb el penúl-
tim partit de la tem-
porada al CEM el

Turó: el CD la Concòrdia rebrà,
demà a les cinc de la tarda, la vi-
sita de l’Hispànic de Torrent,
un equip que encadena tres der-
rotes consecutives i que ha per-
dut pistonada, caient fins a la de-
sena posició de la taula. 

Les de Dani Mosteiro no po-
den permetre’s una ensopegada,
ja que les seves perseguidores, el
CFS Eixample i el Xaloc Ala-
cant, no afluixen i també conti-

nuen encadenant victòria rere
victòria sense fallar.

VICTÒRIA A CASTELLDEFELS
La Concòrdia segueix líder gràcies
al triomf de prestigi que va acon-
seguir a Castelldefels (2-3). Dos
gols de Sonia Blanco van encar-
rilar el resultat, però les locals
equilibrarien les forces. Villa,
però, va marcar el gol que dona-
va els tres punts a l’equip.

Per altra banda, les de Mos-
teiro van jugar ahir els quarts de
la Copa Catalunya quan ja s’ha-
via tancat l’edició de Línia Vallès.

El Mollet guanya de forma
clara el derbi a la Zona Sud

FUTBOL4El derbi de Segona
Catalana es va tenyir de vermell
i blanc. El Mollet de Jordi Ga-
llardo va guanyar de forma con-
tundent el derbi que es va dis-
putar dissabte passat al camp de
la Molletense (0-3). Els locals, en
canvi, van protestar dues deci-
sions arbitrals: el canvi de crite-
ri en la falta prèvia al 0-2 i l’ex-
pulsió de David Cordón, que
hauria insultat el col·legiat.

Brian Quijada va avançar els
rojos al minut 24 amb una re-
matada creuada. La Molletense
aconseguiria empatar abans del

descans, però l’1-1 no va pujar al
marcador per fora de joc.

Després del descans el Mollet
tornaria a veure porteria ràpida-
ment (el segon gol va arribar al
setè minut de la represa) amb una
diana de Jose González, mentre
que la sentència, d’Óscar Casado,
no arribaria fins al 75.

Els rojos, que continuen se-
gons, rebran el cuer, el Pubilla Ca-
ses, demà passat a les 12 del
migdia, mentre que els d’Antonio
Filgaira, que ara són novens, vi-
sitaran el CD Montcada en el
mateix horari que el Mollet.

Tennis | En marxa el 8è ITF-WTA al Club Tennis Els Gorchs
Des de dilluns passat està en marxa la vuitena edició del torneig IFT-WTA de les

Franqueses, la cita del tennis femení més important del país, tant en individuals com
en dobles. Els partits s’aniran disputant fins demà passat, quan es jugaran les finals. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

El CB Mollet tanca una gran
temporada al tercer lloc

Final de lliga i co-
miat per a Marc
Torres i Lluís Ja-
cas. El CB Mollet

va tancar el curs 2018-19 al Pla-
na Lledó dissabte passat amb
una victòria contra el CB Sant Jo-
sep (96-79). Els de Josep Maria
Marsà han acabat en tercera po-
sició, per darrere del Pardinyes
i de l’UBSA.

Roger Guàrdia va ser el gran
protagonista del matx, amb 22

punts, en un enfrontament que
el conjunt negre va dominar des
del salt inicial. El 32-17 dels se-
gons 10 minuts va ser decisiu
perquè el CBM sumés la dino-
vena jornada de la temporada.

Després del partit va ser l’ho-
ra dels homenatges: Torres i Ja-
cas van rebre el reconeixement
per la seva retirada, mentre que
el club també va tenir un detall
amb l’àrbitre del partit, Ricard
Jerez, que també ho deixa.
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BÀSQUET4La presència a la
Fase Final ja està garantida. Grà-
cies a la victòria en un derbi
apassionant contra el CB Gra-
nollers (93-87), el CB Lliçà d’A-
munt s’ha assegurat tancar la fase
regular del grup 1 de la Copa Ca-
talunya masculina entre els qua-
tre millors. D’aquesta manera, els
lliçanencs han assolit aquest un
dels objectius del curs amb dues
jornades de marge.

Tot i això, la feina encara no
està del tot feta per al conjunt de
Romà Cutrina, que es jugarà la
primera posició a Barcelona
demà passat a tres quarts de sis
de la tarda contra els Lluïsos de
Gràcia. Els dos equips estan em-
patats al capdavant de la taula
amb un balanç de 18 victòries i sis
derrotes, de manera que qui
guanyi aquest enfrontament di-
recte tindrà tots els números
d’assegurar-se el campionat. Els
lliçanencs van guanyar en el par-
tit de la primera volta (73-64),

que es va jugar el passat dissab-
te 12 de gener.

EL CBG, GAIREBÉ SALVAT
L’altre conjunt de la comarca de
la categoria, el CB Granollers,
va exhibir una gran imatge al der-
bi, tot i que no va poder derrotar
els seus veïns. Malgrat aquesta
derrota, el conjunt de Ricard
Ventura té gairebé assegurada la

permanència a la categoria, ja
que té dues victòries més que el
desè classificat, la UE Horta de
Barcelona.

Els granollerins podrien dei-
xar la salvació matemàticament
enllestida demà mateix, a partir
d’un quart de vuit del vespre,
quan rebran la visita d’un Giro-
na que s’està jugant acabar en una
de les quatre primeres places.

El CB Lliçà d’Amunt es classifica
per als quarts de final de la Copa

Dues medalles de plata 
per a Abril Conesa al Japó

Abril Conesa, sincro-
nista del CN Grano-
llers, va tancar la quar-
ta jornada de les FINA

World Series que es van disputar
durant el passat cap de setmana
a la capital del Japó guanyant
dues medalles de plata. 

Conesa va aconseguir pujar al
segon calaix del podi amb les se-
ves companyes de selecció es-
panyola (entre elles, Ona Car-
bonell), al segon esglaó del podi
en la rutina d’equip lliure, gràcies
al seu resultat de 89.2667 punts.
L’or se’l va penjar el combinat na-
cional del Japó, amb una pun-
tuació de 93.0333 punts, mentre
que el bronze va ser el Canadà,
amb 88.2000 punts.

Aquesta, però, no va ser l’ú-
nica ocasió en la qual la sincro-
nista va pujar al podi de Tòquio.
El segon metall, també d’argent,
també va arribar en una moda-
litat combinada, anomenada
Highlight, en la qual l’equip es-
panyol també va quedar per dar-
rere de les amfitriones (el resul-
tat va ser quatre dècimes pitjor).

El combinat estatal va esce-
nificar una gran rutina amb les
notes de la música de la mítica
banda de rock’n’roll australiana
AC/DC.

Les FINA World Series con-
tinuaran a l’Àsia aquest cap de
setmana, amb la prova que es
disputarà a Pequín entre avui i
demà passat.

El CH Caldes estrena el mes 
a la Torre Roja contra el CP Vic

Primera de les darre-
res quatre jornades de
la competició. El CH
Caldes afrontarà el pe-

núltim partit de la temporada a
casa (i l’únic del mes a la Torre
Roja, ja que el de la darrera jor-
nada serà l’1 de juny) contra el
Club Patí Vic, un equip que s’es-
tà jugant les seves opcions de dis-
putar a la WS Europe Cup, ante-
riorment coneguda com CERS.

Els d’Eduard Candami vol-
dran obtenir un bon resultat con-
tra els osonencs i recuperar sen-
sacions davant l’afició, ja que
l’única victòria a casa en aquest
any ha estat contra el penúltim
classificat, el Sant Cugat. La res-

ta d’enfrontaments han acabat en
empat o en derrotes.

DERROTA A REUS
L’equip arlequinat continua en
setena posició tot i que va perdre
en la seva visita a la pista del Reus
Deportiu dissabte passat (5-2).

Els calderins van aconseguir
equilibrar el marcador en dues
ocasions (Roger Acsensi just
abans del descans i Lluís Ricart
quan només faltaven quatre mi-
nuts i mig per al final del partit),
però els del Baix Camp van ser
millors que els de Candami en els
moments decisius del partit i
van evitar que el Caldes tornés a
casa amb algun botí.

» Els lliçanencs es jugaran la primera posició contra els Lluïsos
» El CB Granollers afronta un partit decisiu contra el CEB Girona

Senna i Ratzenberger rebran
un homenatge al Circuit

MOTOR4Durant el cap de set-
mana de la setmana que ve el circ
de la Formula1 tornarà a passar
pel Circuit, però més enllà de la
competició, aquest any el Gran
Premi arriba amb una prèvia
molt especial: un homenatge a
Roland Ratzenberger i Ayrton
Senna, en l’any que es compleix
un quart de segle des de la mort
de l’austríac i del brasiler. 

“Volem complir el somni de
Senna. Volem dur a terme l’ho-
menatge que mai es va fer i vo-
lem aconseguir-ho amb l’ajuda
de tots els aficionats”, va explicar

el president del traçat, Vicenç
Aguilera, dilluns passat durant la
presentació del Gran Premi.
“Hem preparat una exposició
de cotxes clàssics, animació amb
tabalers, castellers i gegants, una
exhibició de karting, sessions
d’autògrafs amb els pilots i mol-
tes coses més”, va afegir.

En aquesta edició del mun-
dial, contràriament al que havia
passat en altres edicions, Lewis
Hamilton no arriba al capdavant
de la classificació. El líder de la F1
és el seu company a Mercedes, el
finès Valtteri Bottas.

L’equip ha assolit un dels objectius del curs. Foto: Txell Domènech / CBLA

Foto: Kilian Càtedra
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En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se his-
tòries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esboja-
rrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians. 

Llibres

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha vis-
cut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

Teatre

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

El grup bascocatalà de reggae i rap tor-
na amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha de-
cantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb 
cançons relacionades amb la madure-
sa i la paternitat. 

Música

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els an-
tics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenò-
mens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’i-
lla i sembla ser la clau per respondre
què està passant. 

Pelis i sèries

Keepers
Kristoffer Nyholm

Bajo la piel
Green Valley

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb

‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres ac-
tivitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Fre-

deric Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar

els versos recitats.  També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consis-
teix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran

d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacio-

nal de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha de-

cidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC

Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte

mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homò-
nima. És el cas del finançament que va fer per

a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història– va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del

Newell’s Old Boys argentí. Des de lla-
vors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot

entendre un Messi sense Barça 
ni un Barça sense Messi.

L E O  M E S S I

ÉS FAMÓS PER... Ser el crack i el capità del Barça
Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

Famosos

Rebrà la Creu de Sant Jordi
Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

Els aficionats feliciten Messi pel guardó
Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

QUÈ HA FET?

Viu en línia

A LES XARXES...

No t’ho perdis

| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’aju-

da d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic. 

QUI ÉS?
La fitxa
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DIMARTS 7 DE MAIG
20:00 En el marc dels Dimarts Singulars es farà

la projecció d’un dels clàssics de Charles
Chaplin, El gran dictador, en versió original sub-
titulada. / Cinema Edison.

DILLUNS 6 DE MAIG
18:00 En el marc del 74è aniversari del camp de

concentració, dilluns que ve es farà l’acte ins-
titucional d’ofrena floral al momument de l’A-
mical de Mathausen. / Plaça de l’Amical de
Mathausen.

DIMECRES 8 DE MAIG
18:00 Transicions a la primera infància (de 0 a

6 anys) serà el nom de la xerrada-taller que
coordinarà Bea Casanovas. Pensada per a ma-
res i pares de nens i nenes d’aquest franja d’e-
dat. / Escola Bressol La Filadora.

DEMÀ 4 DE MAIG
MARTORELLES Clara Gutiérrez serà l’encarre-

gada de coordinar el taller anomenat Jardí me-
dicinal i comestible, per saber com dissenyar
i cuidar d’aquesta parcel·la (17:30). / Centre
de suport a la llar.

DIUMENGE 5 DE MAIG
L’AMETLLA Demà passat es farà una nova edi-

ció del Mercat boig, que inclou mercat d’ob-
jectes de segona mà i intercanvis de tota mena
de productes i serveis (10:00). / Passeig de l’A-
metlla.

DIUMENGE 5 DE MAIG
CANOVELLES El duet de cambra format per Ma-

riona Martínez a la flauta i Aina Bericat amb
el violoncel s’encarregarà d’aquest concert del
cicle Primavera Clàssica a Sant Fèlix (18:00).
/ Església de Sant Fèlix.

DIMECRES 8 DE MAIG
PARETS El gran mercado del mundo, de Calde-

rón de la Barca, serà el títol seleccionat per
a la pròxima sessió de Llegir el teatre (18:30).
/ Biblioteca Can Rajoler.

DEMÀ 4 DE MAIG
LA LLAGOSTA Partit de futbol corresponent a

la vint-i-vuitena jornada de la Segona Divi-
sió entre el CD la Concòrdia i l’Hispànic de To-
rrent (17:00). / CEM El Turó.

SANTA PERPÈTUA Demà passat se ce-
lebrarà la 83a edició de l’Aplec de la Sar-
dana amb colles convidades. / Bosc de
la Torre.

Santa Perpètua, a punt per
gaudir l’Aplec de la Sardana

Diumenge 5 de maig a les 18:30

Campeones, de Javier Fesser, una de les
pel·lícules espanyoles més exitoses de
l’any 2018, serà el títol protagonista
d’una sessió de cinema demà a la tar-
da. / Sala Fiveller.

‘Campeones’, de Javier
Fesser, arriba a la Fiveller

Demà 4 de maig a les 18:00

El compositor i periodista Ramon Solé
arriba a la ciutat per presentar el seu
darrer llibre, anomenat Merda a la pun-
ta del dits. / Espai Gralla - llibreria La
Gralla.

Ramon Solé presenta el llibre 
‘Merda a la punta dels dits’

Dijous 9 de maig a les 19:00

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
23a jornada de la Lliga Iberdrola en-
tre el BM Granollers i el Rincón Ferti-
lidad de Màlaga. / Palau d’Esports.

El sènior femení del BMG
rep la visita del Rincón Màlaga

Demà 4 de maig a les 16:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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