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Creixen un 9% els vallesans
que viuen a l’estranger
El Vallès Oriental destaca per tenir un alt percentatge de menors de 15 anys que viuen fora del país pàg 3
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Panoràmica d’un dels paisatges del Vallès Oriental. Foto: Arxiu

Vallesans fora de casa
» Augmenta un 9% la població del Vallès Oriental que viu a l’estranger respecte de l’any passat
» La comarca destaca per tenir un alt percentatge de menors de 15 anys que viuen fora del país
SOCIETAT4La població del Vallès Oriental que resideix a l’estranger ha pujat un 9% respecte de l’any anterior. La comarca
és una de les que ha registrat un
augment més destacat en aquest
àmbit en comparació amb el
conjunt de Catalunya.
Segons l’ACN, els catalans i
catalanes que resideixen a l’estranger sumen 316.599 persones, una dada que determina un
augment del 5% respecte de
l’any passat. Aquesta xifra segueix augmentant, però ha desaccelerat el seu creixement des
del 2016, quan registrava increments anuals per sobre del
9%, tal com apunta l'Institut
d'Estadística de Catalunya
(Idescat).
Tot i això, els creixements
més elevats en aquest àmbit
s’observen enguany al Solsonès

(11%), la Garrotxa (11%), el Pla de
l'Estany (9%) i el Vallès Oriental
(9%). Si analitzem les dades de
tot Catalunya, podem extreure
les destinacions més freqüents
que trien les persones que decideixen marxar de casa i traslladar-se a viure a un altre país.
En aquest sentit, el continent europeu és el més escollit
amb un 48% dels casos, seguit
per l’americà amb un 46%. A la
cua d’aquesta llista hi ha l’Àfrica, que segueix sent l’opció minoritària però que ha registrat un
increment del 16% de presència
de catalans i catalanes respecte
de l’any anterior.
FRANÇA, EL DESTÍ MÉS COMÚ
D’altra banda, França continua
sent el país que acull més població catalana amb gairebé
43.000 persones. En aquest

apartat, destaca la presència
dels residents de l’Aran, Cerdanya i l’Alt Empordà. Per darrere de França hi ha altres països que reben un nombre destacat de catalans com, per exemple, Alemanya o Argentina.
Finalment, cal remarcar que
el col·lectiu de persones residents a l’estranger tenen entre
15 i 64 anys. En aquest sentit,
els vallesans i vallesanes destaquen per tenir una alta proporció de població jove que viu
fora de casa, ja que més del 30%
són menors de 15 anys.
A l’altre extrem, la població
resident a l’estranger de les comarques del Pallars Sobirà, la
Terra Alta, les Garrigues, la
Noguera i el Pallars Jussà és
més envellida, amb proporcions de més del 30% de població a partir dels 65 anys.

Granollers ajuda els joves que
volen formar-se a l’estranger
SUBVENCIÓ4L’Ajuntament
de Granollers va entregar a
principis de mes un ajut econòmic a 10 alumnes de cicles
formatius de la ciutat per
complementar les seves beques Erasmus amb l’objectiu
que els joves puguin fer les
pràctiques professionals a
l’estranger.
En concret, cada estudiant
va rebre 300 euros per part
del consistori, una xifra que se
suma a l’aportació del programa Erasmus. Segons fonts
municipals, aquest complement es dona per facilitar
aquestes estades en pràcti-

ques a l'estranger perquè les
beques Erasmus per a alumnes de cicles de grau superior
estan poc dotades econòmicament.
D’aquesta manera, els 10
alumnes que van rebre l’ajut
podran fer les pràctiques
professionals a Alemanya,
França, Eslovènia, Itàlia, Polònia i Macedònia. D’altra
banda, tots els alumnes de
Granollers que compten amb
una beca Erasmus han rebut
una formació en idiomes per
marxar millor preparats en
competències lingüístiques
al seu país de destí.
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Els semàfors

La lupa

Responsabilidad en Santa Perpètua
per José Arbizu

La piscina de Santa Perpètua es un par- Así se hizo y después de que incumplie- meses. No he querido esperar más, pues
que temático de la insensatez. Insultantes ran los plazos legales de respuesta, la Jun- ya lo he hecho demasiado tiempo.
carteles avisan que se tire la cadena del WC ta de Govern -asistida por una la letrada
No vale tener sentido crítico, ni supoy que no se limpien zapatillas en los lava- que se ha parapetado en la letra de la ley, ner que se sabe algo de como deben recibos, mientras no hay ninguno que obligue olvidando que ésta tiene también un es- birse los servicios. Hay que echarle valor
a colocar una toalla para sentarse en la sau- píritu-, ha rechazado las pruebas propu- para exigir, paciencia para reclamar e inna donde se separa el acceso por sexos. Na- estas. Ha visto como no constaba en el ex- sistencia para ser atendido. No siempre
die sabe lo que puede pasarle al usuario pediente el dictamen del Síndic de Greu- compensa el tiempo empleado, que a
que está usándola y que queda encerrado ges, que de alguna forma censuraba su ac- nosotros se nos mina, pero que a ellos no
en un habitáculo con una minúscula ven- tuación, considerando después que sus preocupa y que muchas veces, como aquí,
tana. No se controla lo que pasa en el in- criterios no tienen entidad suficiente y sólo lleva a recibir una respuesta insultante.
terior (gente que derrocha agua, luz, se de- aceptando única y exclusivamente los in- Hay que ser constante, incluso inocentón
pila o lava ropa en la ducha).
formes parciales e interesados aportados para enfrentarse a estas causas que sabes
Tiempo atrás las pertenencias perso- por el técnico municipal.
que difícilmente ganarás.
nales se depositaban en recepción, bajo la
Hay que decir a la alcaldesa que no hay
Tras insistentes recursos y petición de
custodia del empleado de la entrada. amparo a diversos niveles, el pasado 4 de justificación en dejar un servicio jurídico
Posteriormente instalaron unas taquillas abril 2019, cuando transcurridos casi sin responsable ni cubrir su plaza inmeindividuales anunciadas como ‘mejora’, dos años, resolvieron que como el cau- diatamente para después permitir que con
descargando a aquel de esa
toda celeridad la nueva letraresponsabilidad. Simultáda resuelva un tema que no
neamente, se nos vende que Se cumple aquello de “yo, tú y él cerramos ha querido valorar en proEs muy cómodo
se contrató el servicio de vilos ojos y todos cobramos como si nos fundidad.
gilancia externa para el condejar todo como está, aunque
trol de la instalación a tiemesté de pena, e ignorar todo
dejáramos la piel por la ciudadanía”
po parcial, cargando princilo que ha pasado. Está claro
palmente la responsabilidad
que si se establece esta perdel control del recinto sobre la persona que sante del robo ha sido una tercera perso- misividad, los propios técnicos afectados
está en la entrada. Una única persona que na supuestamente ajena al Ayuntamien- por el problema, esos a los que se echa
si es mujer no puede ver la zona mascu- to, no se responsabilizan de nada. A pe- mano para pedir un informe que sirva
lina y viceversa. Y también en el personal sar de tener contratado en el momento de para instruir, garantizan la pasividad. Que
de mantenimiento, todo masculino, que los hechos un vigilante de seguridad.
no critiquen las políticas emanadas desOtro afectado que inició la misma odi- de la Alcaldía, que asuman el estar tanto
por razón de género no puede acceder a
la zona femenina. Y esto, mantenido e in- sea se ha quedado en el camino, asqueado tiempo sin tener ordenes concretas sobre
formado por el Jefe del Servicio, ha sido y entendiendo que no vale la pena mo- como actuar en estos casos. Se cumple
por una parte aceptado como dogma de verse. Y se dice también que otra perso- aquello de “yo, tú y él cerramos los ojos y
fe por la letrada instructora del expediente na tuvo que ser acompañada por la poli- todos cobramos como si nos dejáramos
que he promovido en defensa de los de- cía a su domicilio, pues le habían dejado la piel por la ciudadanía”.
rechos de mi hijo. Por otra, es ningunea- completamente desnudo. Sirve de poco
Como denunciante me siento hudo por el sindicato CCOO, a quien por su exigir responsabilidad a este Ayunta- millado. Y el denunciado, el Ayuntasilencio a la denuncia debe parecerle miento, vistas las redes sociales, donde miento, no creo haya perdido para nada
bien que la gente haga tareas que, pre- por otra parte también alguien me ha cri- el sueño cerrando así el expediente y
ticado por expandir este tema en plena abocándolo a los Tribunales. Ver que se
sumo, no les corresponde.
Fue en el lejano 23 de junio del 2017 campaña electoral. Que quede claro que hace lo menos posible y que se incumcuando le reventaron el candado de la ta- no he sido yo quien ha marcado los ple con el ciudadano lo que a éste se le
quilla y le robaron parte de sus perte- tiempos, sino el Ayuntamiento. He teni- exige es lo que hace que una sociedad se
nencias. El propio Ayuntamiento aconsejó do que esperar casi dos años hasta reci- convierta en un lugar injusto, sobre
presentar una Reclamación Patrimonial. bir una resolución que debía llegar en 6 todo para los desfavorecidos.

Aj. de Granollers

L’Ajuntament de Granollers ha
organitzat una caminada amb la
intenció de reivindicar la importància
del feminisme en la societat actual. Els
participants han sigut 550 alumnes de
set centres educatius del municipi.
pàgina 8

Aj. de Mollet

L’Ajuntament de Mollet ha signat un
acord amb l’entitat Sostre Cívic per
construir 15 habitatges socials a l’antiga
casa dels mestres. D’aquesta manera,
els futurs inquilins pagaran una quota
per sota dels preus del mercat lliure.
pàgina 14

Urbaser

La plantilla d’Urbaser, l’empresa que
s’encarrega de la neteja viària a Mollet,
ha començat una vaga perquè el comitè
d’empresa es nega a signar el conveni
que suposa millores en les condicions
dels treballadors i treballadores.
pàgina 14

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@XaviRossinyol
Xifres, no rumors:
400.000 sirians que
van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Seguretat Social. No només era una obligació humanitària, sinó que era també una aposta pel desenvolupament
econòmic.

@gabrielrufian
Si no estás prevenido
ante los medios de comunicación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva junto a la placa de Mauthausen que inaguró hace un año, y olvidar una medalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Congreso.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
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(Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),
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@miquelstrubell
Arrimadas diu que Puigdemont ha tret la veu
als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un referèndum per donar veu a tots els catalans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer callar amb porres-.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
El mayor problema de
Podemos para que el
PSOE le meta en el Gobierno no son las presiones del mundo económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuando puedes ser investido sin pagarlo.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
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Les claus
Les millors

perles

n avió rus s’incendia, deixant més de 40 morts. Segons apunten les primeres informacions, l’aparell hauria patit la descàrrega d’un raig que va provocar l’incendi. En l’aterratge forçós,
es va estendre el foc. Encara s’han d’investigar les caixes negres que
contenen els detalls del que va passar.

U

n el darrer episodi de Joc de Trons va aparèixer un got de
cafè típic de la cadena ‘Starbucks’. El recipient estava sobre
la taula en una reunió entre dos dels personatges principals, Daenerys Targaryen i Jon Snow. Encara no se sap si es tracta d’un gran error o d’una campanya de màrqueting.

E

iggo Mortensen ataca Vox titllant-los d’“ignorants i neofeixistes” en una carta a El País. L’actor va saltar a la fama del cinema
mundial interpretant Aragorn a la trilogia del Senyor dels
Anells. El Rei de Gondor va ser utilitzat pels d’Abascal en la campanya electoral del 28-A, fet que ha criticat durament Mortensen.

V

olores Delgado, ministra de Justícia, abandona un homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme després
que es recordessin els presos polítics del procés. Gemma
Domènech, directora de Memòria Democràtica de la Generalitat, va recordar-los a l’acte, fet que va indignar Delgado.

D

l ‘Primo de Zumosol’ assegura que va patir assetjament escolar
durant la seva adolescència. Sergio Medialdea, que als anys 90
va donar vida al personatge de l’anunci de sucs i es va convertir en símbol contra l’ assetjament, va explicar a La Sexta que fins i
tot va pensar en el suïcidi després del seu malson personal.

E

El + llegit
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Sastre (JxCAT): “Mayoral prefereix
tenir Granollers anestesiat”
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Al Huda amenaça amb resar
davant de la casa de Monràs
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Montornès: els partits fan
balanç i apunten cap al 26-M
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Judici irregular

5

El BM Granollers vol tornar
a conquerir el Palau Blaugrana

Cuixart

Trencar l'hegemonia del PSC

per David Rabadà

per Kènia Domènech (Ara Parets ERC)

Una societat que vota amb emocions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern dediqui la quarta part dels seus ingressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia consolidada. Podem deixar les emocions de banda i posar-nos pragmàtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Estat, i no pas a favor de la democràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veritat vol poques paraules, la mentida mai no en té prou.

La setmana entrant comença
una campanya decisiva pel futur
de Parets del Vallès, decisiva perquè ens trobem davant d'una
possibilitat de ruptura de l'etapa
de 40 anys de govern socialista.
La gestió de la darrera dècada s'ha
vist marcada per la falta de projecte municipal, per actuacions faraòniques a correcuita que no tenen una vinculació entre elles, i
això es tradueix en una gestió del
present sense lideratges de projectes polítics ferms, però mai en
una visió a llarg termini del Parets
que volem d'aquí a 20 anys.
Sabem bé que les transformacions, arreu, són graduals i si
volem transformar el model de
poble, ens corre pressa plantar
aquesta llavor de transformació.
El PSC va firmar el pacte de
govern de la legislatura entrant el
22 de novembre del 2018, quan
va aprovar col·locar la bandera espanyola a la plaça de la Vila a canvi de facilitar l'aprovació dels
pressupostos municipals. El PSC
tenia l'oportunitat de buscar nous
aliats per aprovar els pressupostos a canvi d'incloure un seguit de
mesures socials, però va decidir
col·locar la bandera espanyola, va
decidir pactar amb Ciutadans. I
el proper pacte ja està anunciat:
serà el pacte de govern de la legislatura 2019-2023.
És per això que aquesta campanya serà decisiva pel futur de
Parets. Aquesta campanya serà
decisiva per aturar el pacte PSC-

Ciutadans. I per aturar-ho necessitem una alternativa útil, un
projecte amb un model clar, i un
partit capaç d'acumular la força
suficient per girar el timó a l'esquerra. Aquesta força actualment es diu Esquerra Republicana, i us explicaré el perquè.
Les darreres eleccions del 28
d'abril han servit per mesurar la
capacitat d'acumulació de vot, i
Esquerra Republicana ha superat el rècord històric amb 2.678
vots, i ha aconseguit ser segona
força per sota del Partit Socialista. Però això no és un fet aïllat.
A les eleccions al Parlament
de Catalunya del 21 de desembre
de 2017, Esquerra Republicana va
ser la segona força a Parets per
sota de Ciutadans i superant
també rècords històrics (fins al
moment) acumulant 2.650 vots.
És per això que el 26 de
maig l'alternativa per aturar el
pacte PSC-Ciutadans és Ara Parets Esquerra Republicana, perquè si hem sigut capaços de
fer-ho altres vegades, serem capaços de repetir-ho, sobretot
amb la poca distància temporal
entre les dues eleccions.
Després ja buscarem les millors aliances per fer aquest canvi de model i de projecte que necessita el nostre poble, però tenim
la necessitat de d'afeblir el PSC,
i això només es pot produir retallant les distàncies amb l'alternativa, i donant la victòria a un
projecte sòlid. Repetim?

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#ElQuadreDelRei

@tortondo: Nos ha costado a escote
80.000€, pero hay que reconocer que el
cuadro refleja perfectamente nuestra Monarquía: un tío sentado, sin hacer nada.

#MalsonEuropeu

@danisenabre: El estilo no te asegura
Champions pero te asegura caer con estilo. Cuando caes como hoy: ¿qué te
queda?

#AniversariMauthausen

@martaroqueta: “A Mauthausen no s’hi
va a fer política”. Com si fer un homenatge
a les víctimes del nazisme no fos una declaració política contra el feixisme.
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Successos | Aparatós accident al carrer Josep Umbert

10 de maig del 2019

Un conductor ha perdut el control del seu vehicle aquest dimarts i ha topat contra la façana de l’edifici de la Seguretat Social, ubicat al carrer Josep Umbert.
L’accident no ha ferit cap víctima però ha ocasionat diferents danys materials.

Més de 500 alumnes fan una
caminada pel feminisme
» Els participants han posat noms de dona als carrers de la ciutat
» Roca Umbert exposarà el resultat de l’activitat fins al 23 de maig
IGUALTAT4Uns 550 alumnes
de set centres educatius de Granollers van canviar les aules pel
carrer aquest dimecres amb la
intenció de reivindicar la importància del feminisme en la societat actual. L’activitat ha portat el títol de Caminem pel feminisme, suma-t’hi i s’ha inspirat en un treball de recerca presentat per l’alumna Paula Macias
de l’institut Carles Vallbona.
La Nau B1 de Roca Umbert
ha servit com a punt de trobada
per als participants a partir de les
deu del matí. Una hora més
tard, ha començat la caminada
amb 27 grups que, acompanyats
d’un alumne de Batxillerat de
l’Institut Carles Vallbona, han fet
diferents itineraris pels carrers
de la ciutat. A cadascun dels
punts visitats, s’ha llegit una
petita biografia d’una dona rellevant en un àmbit en concret i
els assistents han respost un
petit qüestionari.

El Mercat de Tecnologia
entrega els seus premis

TECNOLOGIA4El Mercat de
Tecnologia va entregar la setmana passada els premis de la
seva primera edició amb la intenció de promoure les vocacions tecnològiques entre els joves granollerins.
El guanyador en la categoria de Batxillerat va ser Sergi
Badia, estudiant de l’EMT que
va presentar el treball Creació
d’un coet. El jurat va destacar
que l’obra és fruit d’una recerca exhaustiva i que comporta

una metodologia acurada i documentada.
D’altra banda, el Mercat de
Tecnologia va reconèixer Josep
García, alumne de cicles formatius de l’EMT, pel seu treball
titulat Realitat virtual amb
Unity. En aquest cas, el jurat va
tenir en compte la seva aplicació a la indústria, la qualitat de
la proposta i la seva bona argumentació, així com l’adaptació de la presentació pública
que va fer l’autor.

L’activitat ha recorregut diferents punts de la ciutat. Foto: Ajuntament

Un altre dels elements més
destacats de l’activitat ha sigut la
presència dels joves del Curs de
So de Dimas, que han interpretat un repertori de música feta
per a dones.
Finalment, la caminada ha
posat el seu punt final a l’una del
migdia a Roca Umbert, on s’ha

exposat un treball previ que han
fet els participants als seus centres en els últims dies.
En concret, els estudiants
han produït unes plaques de
carrers i de places simbòliques
que es penjaran en espais exteriors de l’edifici de Roca Umbert
fins al pròxim 23 de maig.

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

Promoció dels valors cívics

SOCIETAT4L’Ajuntament ha
convocat aquest dimarts la quinzena edició de la beca Maria
Gaja, que guardona els projectes
didàctics en valors cívics. Aquest
programa compta amb la col·laboració del Consell Escolar Municipal i del consistori.
La beca, dotada amb 3.000
euros i convocada cada dos anys,
s'adreça a qualsevol persona física o jurídica amb un projecte
pedagògic amb voluntat innovadora des de qualsevol àmbit,

que promogui valors cívics i democràtics, que respecti l'entorn
i que contribueixi al desenvolupament de Granollers com a
ciutat educadora.
El projecte s'haurà de portar
a terme durant l'any vinent en
una entitat, associació o centre
educatiu de la ciutat.
L'origen de la beca Maria
Gaja es remunta l'any 1999, amb
l'aprovació, per part del Consell
Escolar Municipal, d'una convocatòria per fomentar el des-

envolupament de projectes que
incideixin en la transmissió de
valors cívics.
La beca es va batejar amb el
nom de la mestra granollerina
Maria Gaja en reconeixement a
una trajectòria professional de
compromís i transmissió d’aquests valors.
Les persones interessades
a formar part d’aquesta convocatòria poden presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30
de setembre.
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La Fira de l’Ascensió presentarà
un nou espai dedicat al vi
COMERÇ4Granollers comença
el compte enrere per acollir una
nova edició de la Fira de l’Ascensió, la qual obrirà les seves
portes el pròxim 28 de maig.
Una de les novetats principals
d’aquesta 69a edició serà la inclusió d’un espai dedicat al vi i a
l’enoturisme.
El parc Firal serà un any
més el lloc on s’instal·laran diferents parades sobre sectors
variats com el motor, el comerç, el turisme o l’oci, entre
d’altres. D’aquesta manera, la
fira es convertirà en un gran
aparador per a empreses de
productes i serveis que vulguin
impulsar un nou negoci.
La novetat més important
dins de la carpa multisectorial
serà un espai dedicat al vi i a l’enoturisme, el qual comptarà
amb la presència de diverses
DO: Empordà, Alella i las Bodegas Enate de Somontano. Els
assistents podran degustar copes
de vi, amb tiquets similars als de
la Mostra Gastronòmica, així
com comprar vi i experiències
d’enoturisme.
Al costat d’aquest nou racó
estaran representats els comerços locals amb diferents activitats
que perseguiran l’objectiu de
donar a conèixer les botigues que

Granollers

10 de maig del 2019

Una de les darreres edicions de la Fira de l’Ascensió. Foto: Ajuntament

es poden trobar a Granollers.
D’altra banda, l’automoció tornarà a ser present a la fira, amb
vehicles nous, de km 0 i d'ocasió,
de les principals marques del
mercat. Com és tradicional i per
no perdre els orígens de la Fira,
hi haurà un espai agrícola i ramader que, com a novetat, incorporarà enguany activitats del
Parc de les Olors del Serrat de
Santa Eulàlia de Ronçana.
LA MOSTRA GASTRONÒMICA
Un altre dels espais que no podia faltar a la Fira de l’Ascensió

és la Mostra Gastronòmica. En
aquesta edició, organitzada pel
Gremi d'Hostaleria del Vallès
Oriental, hi participaran nou
restaurants de Granollers i comarca.
Finalment, l’oci tindrà el seu
racó a la Fira Jugar x Jugar, on
es donaran a conèixer els millors
jocs d’ara i de sempre amb l’ajut
dels voluntaris i voluntàries de
l’associació benèfica Ayudar Jugando. La novetat més destacada d'aquesta edició és la possibilitat de participar en jocs matemàtics i de lògica.

L’òpera‘La Bohème’ arribarà
diumenge al Teatre Auditori

CULTURA4La segona òpera de
la temporada arribarà aquest
diumenge al Teatre Auditori de
la mà dels Amics de l’Òpera de
Sabadell, que sorprendran el
públic amb l’obra La Bohème de
Giacomo Puccini. La funció, que
ha aconseguit exhaurir pràcticament totes les entrades, començarà a les sis de la tarda.
L’espectacle vol ser un retrat
de la vida precària dels bohemis
de París de mitjans del segle
XIX. En concret, a partir de la
novel·la Escenes de la vida bohèmia d’Henri Murger, l’òpera
de Puccini reivindica la realitat
més quotidiana per descriure
la història d’amor del poeta Rodolfo i la brodadora Mimi. En
aquest sentit, cal destacar que no
es tracta d’una relació amb extremes passions i solemnitats.

Els protagonistes s’enamoren
de la senzillesa de l’altre, transformant el fet quotidià en la tesi
principal de l’obra. D’aquesta
manera, no hi ha personatges llegendaris, simplement la vida en
escena amb les seves llums i les
seves ombres.
El cor Amics de l’Òpera de
Sabadell arribarà a la capital vallesana acompanyat per la Coral de l’Agrupació Pedagògica de
Sant Nicolau i l’Orquestra Simfònica del Vallès. Pel que fa a la
direcció d’orquestra, anirà a
càrrec de Daniel Gil de Tejada.
De la mateixa manera que es fa
amb les altres òperes que es representen al Teatre Auditori, La
bohème comptarà amb la presentació a càrrec de Marc Heilbron el mateix diumenge 12 de
maig, a les cinc de la tarda.

11 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

10 de maig del 2019

líniavallès.cat

| 12

líniavallès.cat

Entrevista

10 de maig del 2019

“El nostre projecte va fins i tot
més enllà de les sigles polítiques”
Josep Mayoral

Alcalde de Granollers i candidat del PSC a l’alcaldia
Sònia Garcia
Fotografia: Eduardo Corria
lex Sastre (JxCAT) diu que
el seu govern ha fomentat
un personalisme centrat en
vostè, el qual, segons el cap de l’oposició, resta protagonisme a la
ciutadania. Té raó?
Jo crec que passa exactament el
contrari. Aquesta és una ciutat i
aquest és un govern que parla
amb la ciutadania i que té un projecte col·lectiu. De fet, tota la trajectòria que hem fet en aquests
anys s’ha basat en el diàleg permanent amb la gent.

À

En tot cas, creu que els últims
anys, voluntàriament o involuntàriament, la seva figura ha
eclipsat el projecte del PSC a la
ciutat?
La ciutat funciona d’una manera
nítida i clara, i ho fa a partir d’aquest projecte col·lectiu que hem
forjat moltes persones de manera
conjunta. En cap cas es tracta de
quelcom personal, ja que el nostre projecte, fins i tot, va més enllà
de les sigles polítiques i té la ciutat i els ciutadans com a grans
protagonistes.

Els resultats electorals que ha
aconseguit els últims anys han
estat aclaparadors. Com s’explica que hagi aconseguit mantenir la majoria absoluta quan
arreu de la comarca i del país es
tendeix a la màxima fragmentació del vot?
Jo no em pregunto mai això. El que
ens limitem a fer és vestir projectes,
buscar espais de trobada i mirar
que tot plegat sigui factible. Però,
en tot cas, potser ho explica
aquesta vocació i voluntat de diàleg permanent. Aquí parlem de
persones, de projectes i de compartir històries per intentar avançar
plegats.
Com es tradueix a la pràctica
aquesta retòrica?
El nostre despatx és al carrer i a les
places, perquè és on podem parlar
amb la gent. D’aquesta manera és
com millor identifiquem els problemes i com, després, definim millors solucions.
Després de tants anys de govern
socialista a Granollers, el preocupa que el projecte que vostè
lidera es pugui desgastar?
Si he decidit tornar-me a presentar
és precisament perquè m’hi ha
empès la gent. Estic convençut que

la ciutadania, en aquests moments
on hi ha tants interrogants, aposta
per gent que sigui capaç de posar
sobre la taula els problemes, així
com els mecanismes i els camins
per trobar conjuntament solucions. Per tant, tenim un projecte
sòlid i ferm, el qual té un vincle evi-

“Convertirem
l’Hospital en un
espai referent
en l’atenció
oncològica”

aconseguit sense arriscar ni ser
ambiciosos per no generar controvèrsia”.
Afortunadament, la ciutadania
opina exactament el contrari. El
nostre govern pren riscos i decisions, mira cap endavant i fa apostes decidides en diferents àmbits
com la mobilitat o el medi ambient. Un clar exemple n’és la futura
construcció del centre de radioteràpia al costat de l’Hospital de Granollers. En aquest cas, estem
parlant d’un projecte de deu milions d’euros que convertirà l’Hospital en un espai capdavanter en
l’atenció oncològica.

dent amb la trajectòria de la ciutat
en els darrers anys, però sobretot
és un projecte de futur. I aquest fet
queda clarament definit en la configuració de la llista del nostre partit, ja que hi ha una generació jove
que està al centre. És evident que
es tracta d’un projecte amb molt
present però encara amb més
futur.

Segons una enquesta de Junts
per Granollers, el 54% dels veïns
i veïnes de la ciutat no recorda
cap gran projecte que s’hagi engegat a Granollers els últims 36
anys de govern socialista. Què
en pensa, d’aquesta xifra?
Doncs miri, jo convido els enquestats a passejar pel carrer Anselm
Clavé i els seus entorns, així com
pels 70.000 metres quadrats continus de zona per a vianants. Jo crec
que els ciutadans parlen a les
urnes, no a les enquestes.

Sastre diu que vostès es limiten
a “mantenir el que fins ara han

Com qualificaria la relació del
govern amb els grups de l’oposi-

ció durant aquests últims quatre
anys?
Correcta. Nosaltres parlem amb
tothom i, en tot moment, ho fem
amb franquesa.
Els grups de l’oposició, per exemple, van decidir abandonar el
Consell de Seguretat l’any 2016
per la “manca de participació”
que els oferia l’Ajuntament.
Era un Consell que pràcticament
no tenia funcions, perquè la gran
feina en aquesta ciutat, afortunadament, es fa a les comissions informatives, les quals, a diferència
d’altres municipis, es plantegen
d’una manera sistemàtica i permanent.
En tot cas, creu que han tingut
prou en compte l’oposició, en
general?
Jo crec que l’hem tingut molt en
compte, i només cal repassar les
actes dels plens municipals per
veure que ha sigut així. En tot cas,
hi ha un manual, no escrit o de vegades escrit, que estipula que
quan hi ha un govern amb majoria absoluta, l’oposició ha de dir
que aquest no és participatiu. Treballar amb manuals està bé, però
els manuals, de vegades, acaben
desmentits per la realitat.4
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“Els ciutadans parlen a les urnes,
no a les enquestes”
3Sastre assegura que hi ha
hagut una tendència per part del
govern a reunir-se amb actors
principals de la ciutat sense l’oposició per tractar temes que
s’haurien de debatre al Ple.
Insisteixo. Si algú agafa un manual i
el va repetint, pot acabar pensant
que es convertirà en realitat, quan
només hi ha molta imaginació.
Aquest és un govern participatiu
amb les institucions i amb la ciutadania. Per exemple, hi ha pocs municipis que facin una reunió de
comissió informativa de l’àrea territorial cada setmana, on fins i tot es
repassin les llicències d’obres.
Parlant de grans temes de ciutat,
recentment hi ha hagut polèmica per l’estació de mercaderies perilloses, que per ara es
manté aquí. Han fet tot el possible per aconseguir una solució
millor, la qual per altra banda fa
anys que prometen?
Hem fet tot el possible i més. L’estació de mercaderies ha de desaparèixer de la ciutat i anar a la
Llagosta per una raó molt senzilla:
si volem fomentar el transport de
mercaderies, és imprescindible
que el ferrocarril vagi per una línia
d’ampli europeu i aquest sistema
no existeix a Granollers. Per tal d’avançar en aquest tema, cal que es
posin d’acord dos governs: la Generalitat i l’Estat, perquè estem parlant de competències d’aquestes
dues administracions. En aquest
sentit, el que fa l’Ajuntament de
Granollers és posar el tema permanentment sobre la taula i insistir.
Però es necessita que actuïn els
dos governs que tenen competència per fer-ho. Potser val la pena
que tothom recordi on estan les
competències perquè, de vegades,
sembla que s’obliden.
Un altre dels temes recurrents
d’aquest mandat ha estat la reivindicació de la plataforma Integració Ronda Sud per pacificar
el trànsit d’aquesta zona. Sembla que no s’hi ha actuat fins que
hi ha hagut protestes veïnals.
Aquesta és la sensació que algú està
interessat a donar. Però l’Ajuntament ha sigut molt clar reivindicant
el tema clau en aquest assumpte:
l’eliminació del peatge de l’AP-7 per
evitar que els vehicles que utilitzen
aquest espai de pas per evitar el
peatge puguin anar directament
cap a Barcelona. I tot el que fa referència a les anàlisis sobre les conseqüències de la Ronda Sud ha sigut
un punt que ha estat sempre present en el nostre diàleg amb la Generalitat. De fet, les reivindicacions
de la plataforma Integració Ronda
Sud van ser entregades per aquest
alcalde a la Generalitat, que és l’entitat competent en aquesta carretera.

Repassant l’hemeroteca, tampoc ens podem oblidar de la tragèdia arran de la mort de la
veïna Vianca Alejandra Roca, el
cadàver de la qual es va trobar al
riu Congost. La seva família ha
denunciat en reiterades ocasions que se sent desemparada
per l’Ajuntament. Què li contesta?
Que no ho poden dir. Saben perfectament que l’Ajuntament ha estat al
seu costat i que hem sigut els primers en qualsevol mena d’acció i en
qualsevol mena d’itinerari per tal de
donar suport a la família. Ho saben
perfectament.
Si és així, com s’expliquen les declaracions dels familiars de la víctima?
Jo em limito a dir que ells saben perfectament la relació, fins i tot personal, que han rebut per part del
regidor de Seguretat i de Participació, el qual havia estat precisament
educador de la Vianca.

“Cal que
l’estació de
mercaderies
desaparegui
de la ciutat”
Parlant de crítiques, des de l’oposició també se li ha retret
manca de cooperació entre Granollers i els municipis veïns. Suposo que tampoc ho compartirà.
Vostè sap que hi ha un servei d’autobusos compartit entre diversos
municipis? El primer que ha fet
aquest govern cada vegada que
ha començat un mandat ha sigut
reunir-se amb els governs de tots
els municipis que envolten la nostra ciutat. I en aquestes trobades,
hem buscat punts en comú i hem
elaborat plans d’actuació conjunts.
Quins?
No és casualitat, per exemple, que
en la programació teatral que es fa
des de Granollers s’inclogui també
Canovelles. Com tampoc és casualitat la feina que fem conjuntament
al voltant del Circuit de Montmeló.
Hi ha una feina permanent de diàleg amb els municipis veïns perquè
no podria ser d’una altra manera.
Aquesta ciutat és la suma de les
persones que hi viuen, més enllà
dels termes municipals. I si vol que
li doni més dades, li diré que el 50%
de les vendes que fan els comerciants de Granollers són amb gent
de fora de la ciutat. Per tant, el lideratge en aquest àmbit és clar i sòlid.

Què en pensa de la reivindicació
que proposa unir el Vallès Oriental i el Vallès Occidental?
No és el moment de parlar de
noves institucions, però sí de crear
projectes compartits. En aquest
sentit, hem formulat la necessitat
d’avançar en la definició de projectes estratègics com, per exemple, que els dos Vallesos treballin
conjuntament per garantir la connexió ferroviària entre els seus municipis.
Parlem de les eleccions del 26 de
maig. Creu que revalidarà la majoria absoluta?
Nosaltres no fem mai aquesta
mena d’apostes, ens centrem a
treballar per explicar la nostra
feina i, alhora, per fer una proposta
de cara als pròxims anys buscant
afrontar i resoldre els grans problemes de la ciutat.
Què li ha quedat pendent per fer
a Granollers?
Milers de coses, perquè si no fos
així, no estaria aquí. Les ciutats són
vives i els problemes són també
evidents. En aquest sentit, el nostre projecte té com a eix essencial
lluitar contra les desigualtats i fer
ciutats que no deixin ningú enrere, apostant pel civisme i la convivència.
En el cas de Granollers, fins a
quin punt creu que el judici al
Procés pot influir en els resultats
de les municipals?
Sempre hem estat presents en espais de reconstrucció de ponts i
d’eliminació de trinxeres. Per tant,
passi el que passi, continuarem estant al costat del diàleg.
Parlant del Procés, en el cas del
referèndum de l’1-O tornaria a
actuar de la mateixa manera?
Jo he actuat sempre a consciència.
Vostè va ser un dels alcaldes del
PSC, si m’ho permet dir així, més
amable amb el referèndum. Va
agradar la seva postura al partit?
Això no m’ho pregunto. Jo soc l’alcalde de Granollers i reflexiono al
voltant del meu pensament i dels
meus compromisos amb la ciutadania, buscant sempre aquest
camí de grans acords.
Segueix defensant el dret a decidir?
Segueixo defensant que només
des del diàleg i l’expressió de tothom podem avançar.
Si el maig revalida l’alcaldia, podríem estar davant del seu últim
mandat a l’Ajuntament?
Mentre tingui força i suport i el
projecte tingui la vida i la vitalitat
que té, jo estaré aquí.<

– En el cas de l’1-O tornaria a
actuar de la mateixa manera?
– Jo he actuat sempre
a consciència.
–Vostè va ser un dels alcaldes
del PSC més amable amb l’1-O.
Va agradar la postura al partit?
– Això no m’ho pregunto.
Jo soc l’alcalde de Granollers.
–Segueix defensant
el dret a decidir?
– Només des de l’expressió
de tothom podem avançar.
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Del 13 al 20 de maig se celebrarà una nova edició de Per molt anys!, un programa dedicat a la gent gran de la ciutat. Algunes de les activitats que s’organitzaran durant aquests dies estaran relacionades amb la música i el teatre.

L’antiga casa dels mestres
acollirà 15 habitatges socials
» El projecte es farà gràcies a un acord amb l’entitat Sostre Cívic
» Els inquilins pagaran una quota social per sota del mercat lliure
SOCIETAT4L’antiga casa dels
mestres es convertirà en habitatges socials. Aquesta iniciativa es farà realitat gràcies al
conveni que han signat aquest
dimarts l’Ajuntament i la cooperativa sense ànim de lucre
Sostre Cívic.
Durant la trobada, les dues
parts han acordat que el consistori cedeix aquest espai a Sostre
Cívic, una entitat que funciona
com a promotora social d’un
model d’habitatge no especulatiu amb el suport de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. En el
cas de l’antiga casa dels mestres
de Mollet, l’associació se centrarà
a rehabilitar aquest espai amb la
intenció de construir uns 15 habitatges socials.
Segons fonts municipals,
l’objectiu principal d’aquesta
iniciativa és aconseguir que els
futurs inquilins dels pisos paguin
una quota social, “molt per sota
del preu al mercat lliure”.

Vaga del servei de neteja
viària i de recollida de residus

SOCIETAT4Urbaser, l’empresa
adjudicatària actual que s’ocupa
del servei de neteja viària i de recollida d’escombraries a la ciutat, ha iniciat una vaga aquest dimecres a la nit.
Aquest fet està lligat a la negociació d’un nou conveni del
qual ja es va signar un preacord
entre l’empresa i els representants dels treballadors. En
aquest document es recollien diferents peticions de la plantilla
pel que fa a la millora de les se-

ves condicions laborals. Tot i
això, els treballadors han decidit convocar una vaga perquè el
comitè d’empresa es nega a signar el conveni a causa d’un expedient disciplinari obert per
una agressió que es va produir
fa uns dies entre dos treballadors de l’empresa, un d’ells
membre del comitè d’empresa.
Per la seva part, l’Ajuntament ha
establert uns serveis mínims
per tal de garantir la higiene i la
salubritat a la via pública.

Un moment durant la signatura de l’acord. Foto: Ajuntament

Un cop estigui enllestit
aquest projecte, l’Ajuntament i
l’entitat Sostre Cívic tornaran a
col·laborar per construir més
habitatges socials a la ciutat,
concretament al carrer Feliu
Tura. Aquestes actuacions s’emmarquen en l’aposta que l’Ajuntament va anunciar el passat

mes de juliol que faria per augmentar el parc públic de lloguer social a Mollet. En aquell
moment, des del consistori van
assegurar que aquesta iniciativa
era necessària “davant la impossibilitat de moltes famílies
per fer front als preus del mercat immobiliari privat”.

L’Ajuntament ha establert serveis mínims de neteja. Foto: Google Maps

El Circ Raluy torna a Mollet

CULTURA4El Circ Raluy Legacy tornarà el pròxim 15 de
maig a Mollet per presentar el
seu nou espectacle The Magic
Formula. El nom de la funció és
un tribut al patriarca de la família, Luis Raluy, que a més de
ser un entranyable pallasso de
cara blanca, és un reconegut
matemàtic creador de reveladores fórmules i de teories matemàtiques.
Els molletans i molletanes
podran veure en directe aquest

show renovat que combina l’essència del circ més clàssic fusionat amb les tècniques més
actuals i modernes.
Els espectadors i espectadores podran gaudir d’actuacions
molt variades a càrrec d’especialistes del món del circ de la talla de Louisa Raluy, Kerry Raluy
o Jean Christophe. Gràcies a la
seva presència, The Magic Formula comptarà amb números de
transformisme, monocicles, màgia i equilibrismes.

A més, coincidint amb l’estrena d’aquesta nova obra, el Circ
Raluy Legacy presentarà la seva
nova carpa, la qual aposta per un
disseny que vol retre homenatge als anys daurats del circ gràcies a una gran varietat d’il·lustracions d’època.
Durant la seva última gira, la
companyia va visitar més de 50
ciutats i va comptar amb més de
20 artistes reconeguts internacionalment, els quals van oferir
més de 500 funcions.
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Compte enrere per celebrar una
nova edició de Mollet és Fira
COMERÇ4La setena edició del
projecte de dinamització comercial Mollet és Fira se celebrarà en dos caps de setmana de
maig i juny. Aquest projecte és
fruit de la col·laboració i el treball conjunt entre l’Ajuntament
i el comerç de la ciutat.
La primera part arribarà els
dies 18 i 19 de maig amb la instal·lació de diferents parades
dedicades al món de la gastronomia i del motor a les places
Prat de la Riba i Catalunya, així
com al carrer Barcelona i l’avinguda Llibertat.
La següent cita de Mollet és
Fira se celebrarà l’1 i el 2 de juny
amb una dedicació especial als comerços i els serveis locals. En
aquest cas, les activitats s’ubicaran al carrer Barcelona, la rambla
Balmes i el parc de les Pruneres.

El certamen comptarà
enguany amb la
participació de 300
comerços i empreses
Segons van assegurar fonts
municipals, el certamen mantindrà l’alt nivell de participació
de les fires anteriors amb una xi-

Mollet

10 de maig del 2019

Imatge de la darrera edició de Mollet és Fira. Foto: Ajuntament

fra que frega els 300 comerços i
empreses participants. En aquest
sentit, destaca la presència del
Mercat Municipal, el qual estarà present a Mollet Gurmet i
també farà un seguit de propostes coincidint amb la quinzena
internacional de mercats.
L’activitat més destacada en
aquest àmbit serà una visita
guiada al mercat amb un personal shopper que assessorarà els
assistents i assistentes sobre
com fer una compra saludable
basada en les claus de la dieta
mediterrània.

SORTEJOS I CONCURSOS
Un altre aspecte important de la
setena edició de Mollet és Fira
serà la campanya de premis i
sortejos que se celebraran de manera paral·lela a les fires. A més,
tornarà el concurs de dibuix infantil sobre el model ideal de ciutat comercial sota el títol La botiga del futur.
Finalment, amb la intenció
d’ampliar la participació entre els
joves molletans de 12 a 16 anys,
en aquesta edició es presentarà
un concurs de fotografia a través
d’Instagram.

La Fira de Sant Ponç omple de
parades la Rambla de Mollet

SOCIETAT4La Rambla de Mollet s’ha omplert aquest dijous de
diferents parades amb productes elaborats pels usuaris i usuàries dels centres de persones
amb discapacitat de la ciutat.
L’activitat s’ha emmarcat en la
celebració de la 37a edició de la
Fira de Sant Ponç.
Els molletans i molletanes
que han passejat durant tota la
jornada per les parades, han
pogut comprar des de magdalenes o pa de pessic fins a manualitats, polseres, clauers, plantes o olis aromatitzats.
Tots aquests productes han
estat elaborats pels usuaris i
usuàries dels equipaments adreçats a les persones discapacitades de la ciutat com el Centre
Ocupacional del Bosc, l’Escola
d’Educació Especial Can Vila i la

Residència i Centre de Dia La
Vinyota. D’aquesta manera, els
autors han pogut mostrar el treball que fan durant l’any i obtenir un reconeixement públic per
la seva tasca.
A més, un altre dels objectius
principals de la Fira de Sant
Ponç ha sigut impulsar la integració del col·lectiu de persones
amb discapacitat a la societat i la
defensa dels seus drets.

37 ANYS DE RECORREGUT
Aquesta cita compta amb una
trajectòria destacada a la ciutat,
ja que enguany se celebra la
seva 37a edició. Per tant, la instal·lació de les diferents parades
als carrers de Mollet ja és una de
les activitats més esperades entre els veïns i veïnes del municipi quan arriba el bon temps.
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Parets

Teatre | Entrades exhaurides per a l’obra ‘I ara què més?’

líniavallès.cat

10 de maig del 2019

L’obra I ara què més? de l’humorista Pep Plaza arribarà demà a l’escenari de la
Sala Basart a partir de dos quarts d’onze de la nit amb les entrades exhaurides.
L’artista sorprendrà el públic amb la imitació de més de 60 personatges famosos.

Detinguts per traficar
amb cotxes des de Parets
SUCCESSOS4Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal d'abast internacional dedicada al tràfic
il·lícit de vehicles. Hi ha quatre
detinguts de nacionalitat búlgara i d'edats compreses entre els
28 i 54 anys. Els arrestats robaven els vehicles a Catalunya i els
enviaven a altres punts de l'Estat i a diferents països del nord
d'Àfrica i del centre d'Europa per
vendre'ls.
Segons l’ACN, el grup actuava sempre seguint un mateix
modus operandi. A última hora
del dia recorrien diferents localitats catalanes a la recerca de vehicles que quadressin amb la
marca que necessitaven.
Llavors manipulaven els
panys i la centraleta per poder
emportar-se’ls i els deixaven a la
via pública, en llocs discrets i
propers als seus domicilis, per
veure si la policia els detectava.
Substituïen les matrícules originals per evitar que es poguessin identificar els vehicles com a
robats. Un cop tenien la certe-

Els Mossos han detingut quatre persones. Foto: Arxiu

sa que els cotxes havien passat
desapercebuts, els amagaven en
pàrquings comunitaris llogats
per l’organització, en llocs propers als seus domicilis o en aparcaments públics de Barcelona.
Des d’aquests punts, traslladaven els cotxes a una empresa de transports de Parets, on
treballaven dos dels detinguts.

En aquestes instal·lacions modificaven tots els elements d’identificació dels vehicles com el
número de bastidor, tant l’encunyat al xassís com l’electrònic.
Aquestes operacions les realitzaven durant els caps de
setmana, quan l’empresa, totalment aliena a l’activitat il·lícita, estava tancada.

ERC organitza un acte en
suport dels presos polítics

POLÍTICA4El pati del restaurant
el Jardí acollirà aquest diumenge, 12 de maig, un acte en suport
dels presos i exiliats polítics que
servirà per presentar el llibre
Fins que siguem lliures, de l’autor Sergi Sol.
La jornada, organitzada per
ERC, començarà a les set de la
tarda i comptarà amb la presència del col·lectiu Free Junqueras i el cantautor Pep Picas,
autor de la cançó del 50è aniversari de Junqueras.
Des d’ERC expliquen que
l’objectiu principal serà “reivin-

dicar la llibertat dels presos i exiliats polítics catalans”, entre els
quals hi ha el veí de Parets Jordi Turull.
“Un dels compromisos que
ERC té en el seu programa electoral de cara a les eleccions municipals és la formació d'un front
unitari contra la repressió i a favor dels drets civils i les llibertats”, afegeixen. En aquest sentit, el candidat del partit a Parets,
Jordi Seguer, assegura que si
arriba a l’alcaldia donarà tot el
suport institucional possible a la
família de Turull.
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Martorelles | La Bicicletada lluitarà contra el càncer

El diumenge de la setmana que ve se celebrarà la 17a edició de la Bicicletada,
que en aquesta edició servirà per col·laborar en la lluita contra el càncer. Les
inscripcions per a la cita es poden fer al portal web del Consorci Besòs-Tordera.

Sant Fost es prepara per
gaudir amb el Mainafest
OCI4Els santfostencs més menuts compten, nerviosos, les hores que falten perquè es posi en
marxa el Mainafest, el primer
festival de música pensat exclusivament per a nens i que se
celebrarà demà. Les actuacions
es complementaran amb tallers
i activitats de tota mena. L’entorn del Complex Esportiu Municipal Can Lladó serà l’epicentre de totes les propostes en
una jornada intensa i sense interrupcions, que començarà a les
11 del matí i que no s’aturarà fins
les vuit del vespre.
El concert de Mainasons serà
la primera gran proposta, prevista per a les 11 del matí, i ser-

Mainasons, Xiula,
Amb la canalla o La
Belluga seran alguns
dels concerts del dia
virà per començar a animar la
festa. La Bella Dantuvi, Amb la

Troben el veí de Martorelles
que havia desaparegut

SUCCESSOS4Durant el matí de
dilluns va arribar la notícia que
tothom estava esperant. La Policia Local de Martorelles va anunciar que diumenge passat havia
pogut trobar sa i estalvi Mehyud
Fatah, un home de 79 anys i veí
del poble que portava des del dimecres anterior desaparegut.
Després que haguessin passat dos dies sense tenir notícies
de Fatah, que pateix un principi d’Alzheimer, l’alcalde Marc
Candela va fer una piulada a

Twitter amb una foto de l’home,
acompanyada d’un text que deia
que els Mossos i la Policia Local
l’estaven buscant. El batlle va
instar a la col·laboració dels
veïns, demanant que si algú el
veia o tenia alguna notícia, ho fes
arribar a les autoritats.
Policies de pobles pròxims,
com la Roca, i fins i tot el conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir el Homrani,
van fer-se ressò de la crida que
s’havia fet des de la vila.

Un detall del cartell del festival. Foto: Aj. de Sant Fost

canalla, Xiula o La Belluga (que
començarà la darrera actuació
del dia cap a les set de la tarda).
Pel que fa als tallers, els professionals de Ràdio Sant Fost
ensenyaran els més menuts alguns dels secrets de la radiofórmula, mentre que els voluntaris
de Protecció Civil muntaran una
mena de circuit d’aventures.

Tot el dia d’avui i demà,
abans que es posi en marxa, seran els darrers moments en els
quals es podran comprar les entrades, que tenen un preu de 10
euros, al portal Entràpolis. A
banda d’aquest preu estàndard
per compra individual, la plataforma té una oferta de quatre entrades per 35 euros.

La foto que es va fer servir en la cerca. Foto: Twitter (@MarcCandela)
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Societat | Trobada de la gent gran a la Llagosta
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El poble acollirà dilluns una trobada per recollir les aportacions de les persones grans del municipi i escollir els delegats i delegades per al vuitè Congrés
Nacional, que se celebrarà el pròxim mes d’octubre a Sant Fruitós de Bages.

La nova parada d’autobús de
la zona 1 s’inaugurarà dilluns

TRANSPORT4Bones notícies
per als veïns i veïnes que utilitzen el servei d’autobús per desplaçar-se fora del poble. La nova
parada de bus, ubicada al pont
situat sobre la riera Seca, començarà a funcionar aquest dilluns i oferirà als viatgers tarifes
corresponents a la zona 1 perquè
s’ha construït en una zona que
pertany a Montcada.
L’Ajuntament va encarregar aquesta actuació a l’empresa Coynsa 2000 per un import de més de 33.000 euros.
Els operaris van començar les
actuacions en aquest espai el
passat mes de febrer i, inicialment, es va preveure que finalitzarien la seva tasca en unes
sis setmanes.
Tot i això, les obres es van
aturar per la necessitat de fer
una modificació en el projecte
inicial per atendre una petició
de l’Autoritat Metropolitana
del Transport (ATM) relacio-

Les obres van començar el passat mes de febrer. Foto: Ajuntament

nada amb l’ampliada de la vorera. Originalment, aquesta
part havia de tenir una amplada d’1,25 metres i ara fa uns
1,50 metres.

INAUGURACIÓ DEL SERVEI
Després de fer realitat aquesta
demanda de l’ATM, les obres es
van reprendre el mes passat i
aquest dilluns ja es posarà en
funcionament la nova parada

de bus, segons va assegurar
recentment el 9nou.
D’aquesta manera es farà realitat una de les reivindicacions de la ciutadania, la qual
demanava construir una parada al límit amb Montcada per
tal de beneficiar-se dels preus
més baixos en els bitllets de bus
que es paguen en aquest municipi perquè correspon a la
zona tarifària 1.

Obres | Un pas més per asfaltar una vintena de carrers
L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Asfaltos y Construccions Elsan les obres
d’asfaltat d’una vintena de carrers del poble i la creació de dos nous passos
elevats. L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar la mobilitat dels vianants.

Neix una nova associació
per promoure el joc d’escacs

CULTURA4Un grup de veïns
del poble han creat una nova
entitat d’escacs a la Llagosta,
anomenada Associació Escacs
Can Pelegrí. El nou club compta ja amb una vintena de membres, els quals es troben de dilluns a divendres a la plana
baixa de Can Pelegrí a partir de
les sis de la tarda.
“Tot va començar fa poc més
d’un any quan des del Servei
d’Informació Juvenil em van

demanar si podia ensenyar un
infant a jugar partides d’escacs”,
admet Gregorio Maestre, actual
secretari de la nova entitat. “A
partir d’aquí no hem parat de
créixer com a grup d’amics i
ampliant les classes adreçades
als més petits”. En aquest sentit,
Maestre explica que l’associació
imparteix classes els dimarts i els
dijous a la tarda i que s’accepten
des de nivells d’iniciació fins a jugadors avançats.

Santa Perpètua

El Col·legi Sagrada Família,
contra la xacra del bullying
EDUCACIÓ4El Col·legi Sagrada
Família va fer un comunicat recentment on va posar de manifest la seva lluita contra el bullying a través del foment de la intel·ligència emocional entre els
alumnes. En concret, el centre fa
tres anys que desenvolupa un
projecte que estimula l’empatia
i l’autoconeixement des de P3
fins a quart d’ESO.
Coincidint amb la celebració
del Dia Internacional contra
l’Assetjament Escolar a principis
d’aquest mes, el Col·legi Sagrada Família va emetre un comunicat on va explicar que aposten
per l’educació socioemocional
com a part de l’èxit escolar dels
seus alumnes.
D’aquesta manera, el centre
ha impulsat diferents propostes
emmarcades en la campanya
#aquiproubullying del Programa
d’Innovació Pedagògica del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat. Aquesta iniciativa posa a l’abast dels centres les
estratègies i els recursos neces-

El Consell Infantil proposa
idees a favor de la igualtat

Una de les classes del Col·legi Sagrada Família. Foto: Twitter (@Clickedu)

saris per elaborar un projecte de
prevenció, detecció i intervenció
davant l’assetjament.
En aquest sentit, la proposta compta amb la participació de
tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat, ja que es
fomenta la seva actuació com ob-

servadors i agents actius en la
lluita contra aquesta xacra.
En el cas del Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua,
aquesta campanya s’ha centrat
en el desenvolupament de la intel·ligència emocional i de l’autoconeixement.

IGUALTAT4El Consell Infantil
Municipal (CIM) va reclamar
la setmana passada a l'Ajuntament diferents propostes per
aconseguir acabar amb les desigualtats de gènere.
Algunes de les idees que es
van posar sobre la taula van ser
instal·lar canviadors de bolquers
als lavabos masculins, promoure jornades esportives d'equips
mixtes, prioritzar noms femenins als nous carrers del poble,
promoure debats per identificar
situacions de desigualtat de gè-

nere i que l'esport femení tingui
més protagonisme.
Els set representants dels
centres educatius del municipi
van explicar la setmana passada aquestes i altres propostes a
favor de la igualtat de gènere al
ple del Consell Infantil Municipal. Durant l’acte, l’alumnat
de cinquè de primària va presentar una llista de cançons
respectuoses amb la igualtat
de gènere per tal que es reprodueixin en actes públics i a l’emissora municipal.
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Tradició | Presentació oficial de ‘La Remençada’
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Aquest dimarts s’ha presentat la sisena edició de La Remençada, el gran
musical històric del Vallès, que se celebrarà el pròxim 1 de juny. Enguany, el padrí de l’espectacle serà el pastisser local Jaume Viñallonga.

Iceta:“Torna Rajoy, treu-nos
el‘fraCasado’de davant”
POLÍTICA4Miquel Iceta va ser
el protagonista de la Festa de la
Rosa que es va celebrar dissabte al poble. El primer secretari
del PSC va fer declaracions polèmiques sobre Mariano Rajoy i
Pablo Casado, així com un paral·lelisme entre el Brexit i el referèndum català.
Iceta va recordar durant el seu
discurs la famosa frase que va pronunciar en una festa de la Rosa de
Gavà l'any 2016, quan va demanar a Pedro Sánchez que aguantés i els deslliurés de Rajoy. Tres
anys després, i amb una situació
totalment diferent després que
Sánchez hagi guanyat les eleccions
generals, Iceta va demanar a Mariano Rajoy que torni. “El que no
sabia és que trobaríem a faltar
Mariano Rajoy. Torna Rajoy, torna, treu-nos el 'fraCasado' de davant”, va exclamar.
En el seu discurs davant la
militància a Montmeló, Iceta
també va fer un paral·lelisme

Maria Jesús Montero i Miquel Iceta van visitar Montmeló. Foto: ACN

amb el Brexit i va opinar que el
seu exemple suposa una ensenyança per a Catalunya: “El referèndum no és un truc de màgia,
no ho resol tot i no es juga tot a
l'últim penal”.
El primer secretari del PSC
també va fer referència al pla fiscal de Sánchez. “Diuen que apujarem els impostos als que guanyen més de 130.000 euros l'any
i que això és la classe mitjana.

Però en quin país viuen? De qui
estan parlant si no els guanyo ni
jo, que sóc president d'un grup
parlamentari?”, va remarcar.
A banda de les seves declaracions a Montmeló, Iceta també ha estat protagonista de l’actualitat aquesta setmana, després que el PSOE l’hagi escollit
per presidir el Senat. Ara bé, encara li falta el vistiplau del Parlament català.

Cultura | L’Escola de Música obre les seves inscripcions

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre allarga el termini de
preinscripcions per al pròxim curs fins al 17 de maig. El centre ha estrenat
enguany un sistema de sol·licituds en línia a través de la seva pàgina web.

Els hotelers demanen garantir
la continuïtat de l’F1 al Circuit

TURISME4Els hotelers del Vallès Oriental estan “molt preocupats” pel futur del Gran Premi de Fórmula 1. El fet que l'actual contracte amb Liberty Media finalitzi aquest 2019 i la
“manca de suport clar” per part
de l'executiu d'Ada Colau genera molts dubtes entre els empresaris d'aquest sector.
Així ho ha explicat a l'ACN
Enric Gisbert, president de l'Associació Hotels Vallès Oriental,

que recorda que aquesta prova
és “el producte estrella” de la
temporada en aquesta comarca.
“No tenim platja, no tenim neu,
no tenim cap altra icona que ens
suposi una facturació tan important i garanteixi el manteniment de 500 llocs de feina”,
alerta Gisbert. L'hoteler ha fet
aquestes declaracions coincidint amb la celebració del Gran
Premi de Fórmula 1 aquest cap
de setmana al Circuit.

Montornès

Comiat als regidors i regidores
que no opten a la reelecció
POLÍTICA4El Ple de l'Ajuntament va retre un emotiu homenatge la setmana passada als
cinc regidors i regidores que no
opten a la reelecció perquè no
estan inclosos com a titulars en
cap de les llistes que concorren
a les eleccions municipals del
26 de maig.
Aquest va ser el cas de M.
José Figuera d'ICV-EUiA, regidora a l'Ajuntament des de 2007
i en el govern, des de 2011. També el 2007 va accedir a l'Ajuntament com a regidora Marta
Bailón del PSC, que va governar
fins al 2011 i que els dos darrers
mandats ha estat regidora a l'oposició.
Pel que fa al regidor més veterà que deixa el càrrec és Josep
Maria Lecina, el qual sota les sigles de CiU va passar per l'Ajuntament en dues etapes diferents. En el seu cas, sí que formarà part d'una llista, però tancant-la de forma simbòlica.
Els càrrecs electes menys
antics que deixen la política ac-

Noves xerrades del cicle
‘Eduquem i gaudim en família’

Un moment durant l’homenatge als regidors i regidores. Foto: Ajuntament

tiva a l'Ajuntament són del grup
municipal d'ICV-EUiA. Es tracta d'Helena Ollé que va accedir
al càrrec el 2016 per substituir
Maria Rosa Vinyallonga i Juan
Ángel Moreno, que es va incorporar al govern local el setembre
de 2018 donant relleu a Miguel

Ángel Bueno. Com és tradició,
tots els homenatjats van rebre
una estatueta dels gegants de
Montornès, excepte Josep Maria Lecina a qui, després de dues
etapes al consistori, se li va entregar una reproducció del Terminus Augustalis.

EDUCACIÓ4El Centre Infantil
Pintor Mir acollirà avui i demà
dues noves xerrades dins del
cicle Eduquem i gaudim, una
iniciativa que inclou activitats sobre temes educatius d’interès
per a les famílies.
La primera conferència, que
se celebrarà avui a dos quarts de
sis de la tarda, anirà a càrrec de
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental i es presentarà sota el títol Com podem consumir de
manera més ètica? L’objectiu
d’aquesta xerrada serà debatre

sobre les maneres d’estalviar en
els subministres de gas, electricitat i aigua, així com a l’hora de
comprar roba i menjar.
El cicle Eduquem i gaudim
en família tindrà continuïtat
demà a les onze del matí amb la
conferència Conflictes i col·laboració entre germans.
En aquest cas, la mediadora
Alba Castellví serà l’encarregada d’explicar les claus per aconseguir una convivència sana i un
vincle afectiu entre tots els membres de la família.
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La segona Fira Tenes tanca amb
3.500 assitents i 50 expositors
LLIÇÀ D’AMUNT43.500 persones
i una cinquantena d’expositors. La
segona edició de la Fira Tenes, celebrada a l'Espai Municipal Can
Malé durant el passat cap de setmana, va tornar a deixar molt bones sensacions als organitzadors.
La 5a edició del bescanvi
empresarial (networking), centrada enguany en els productes
de la terra, va ser la proposta encarregada d’engegar tres dies
intensos. L’activitat va aplegar

La xef granollerina
Ada Parellada va ser
una de les convidades
d’aquesta edició
una seixantena d’empresaris i va
permetre prop de 300 trobades
entre ells, en les quals van poder
compartir els secrets del seu
èxit. La primera de les tres jornades, la de divendres passat, es
va tancar amb una xerrada de la
xef Ada Parellada.

Lliçà de Vall | L’OAC canvia d’ubicació

Des de dilluns, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania ha canviat
de lloc. L’horari continua sent el mateix, de dilluns a divendres
de 8:30 a 14:30 i els dilluns i els dimecres també per la tarda.

Aquelarre Lliçà organitza
avui la seva segona trobada

FEMINISME4El grup feminista
Aquelarre Lliçà, que es va fundar
a finals del passat mes de març,
celebrarà aquesta tarda la seva segona trobada. L’Espai Jove el
Galliner serà l’escenari de la reunió, que es posarà en marxa a les
cinc de la tarda, i en la qual es voldrà donar continuïtat a les propostes de la primera reunió i seguir treballant per preparar activitats per conscienciar i mobilitzar el jovent del poble.
Segons van explicar les seves
impulsores, Aquelarre neix per

“reflexionar, debatre i mobilitzarnos per tal de visibilitzar les
opressions i la violència que patim les dones en aquesta societat”.
L’entitat vol convertir-se en “un
agent actiu que desperti la consciència feminista del municipi”.
Aquelarre Lliçà té previst organitzar més trobades com la
d’avui el primer divendres de
cada mes (encara que avui sigui
el segon) i fa servir el seu perfil
d’Instagram (@aquelarrellica)
per comunicar-se amb les veïnes
del poble i de la comarca.

Un moment de la fira, el cap de setmana passat. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

La cuinera també seria l’encarregada d’una altra conferència durant el matí de dissabte (en
aquesta ocasió, sobre el malbaratament alimentari). Poc abans
s’havia obert la segona edició de
la fira, amb totes les carpes dels
expositors obertes als curiosos.
En aquesta ocasió, a més, es
van instal·lar inflables i atraccions per als més menuts, mentre que el segon dia va acabar

amb l’actuació musical en directe
de Crazy Rockets.
El tercer i últim dia també va
començar amb música, amb el
ritme d’El Tramvia Blanc, que
van fer cantar i ballar a petits i
grans. L’activitat de l’Associació
protectora d’animals de Granollers va ser una de les últimes activitats programades, mentre
que la ballada de sardanes va posar el punt final a la fira.

La primera reunió del grup es va fer el mes passat. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt
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La Garriga | La història de Laika arriba al Teatre municipal

Les aventures de Laika, la primera gossa astronauta de la història, arriben a la Garriga.
Demà passat, a partir de dos quarts de sis de la tarda, la companyia Txirriquiteula
Teatre presentarà aquesta adaptació que va ser premiada a la la Fira de Titelles de Lleida.

La Garriga posa en
marxa un rober municipal
SERVEIS4Des de finals del mes
passat, l’Ajuntament de la Garriga ha posat en marxa un servei
de rober municipal, que s’encarregarà de proporcionar roba
i calçat de segona mà als veïns
amb menys recursos del poble.
Els responsables del govern municipal ha cedit la gestió d’aquest
nou servei a l’Associació Garriguenca d’Acompanyament Comunitari, l’entitat que ja s’ocupa de la recepció i la classificació de les donacions. Els veïns
que vulguin col·laborar amb
aquest servei poden trucar a
Serveis Socials (938 719 095).
El consistori ha habilitat un
espai als baixos del número 28

La gestió la farà
l’Associació Garriguenca
d’Acompanyament
Comunitari
de la carretera Nova perquè els
veïns del poble (o d’altres mu-

Descarten suspendre
llicències a Can Draper

L’AMETLLA4La suma dels vots
de l’equip de govern en una sessió plenària extraordinària va
servir per descartar la suspensió
durant un any de la concessió de
les llicències de construcció en la
zona de la zona nova del sector
de Can Draper.
Tot i que l’alcalde, Andreu
Gonzàlez, va admetre que no els
agrada quin és el futur que pot
haver-hi a Can Draper, va lamentar que els grups de l’oposició li està exigint prendre una

decisió que podria costar molts
diners a les arques municipals.
El portaveu i regidor d’ERC,
Pere Marieges, li va respondre
que la llei permet fer una suspensió de llicències sense que
afecti l’economia. “Els seus
errors no els ha de pagar el poble. El malestar amb Can Draper
l’han generat vostès”, va afegir el
republicà.
Finalment, Gonzàlez va dir
que no es faran més tràmits fins
després de les municipals.

El consistori impulsa aquest servei d’ajuda als més vulnerables. Foto: Arxiu

nicipis, però que també vulguin
mostrar la seva solidaritat amb
els garriguencs i les garriguenques més vulnerables) puguin fer
arribar qualsevol peça de roba o
de calçat.
El local està obert els dilluns, dimarts i dimecres entre
les tres i les set de la tarda,
mentre que els dimarts i els di-

jous l’horari d’obertura d’aquest espai és entre les 10 del
matí i les 12 del migdia. Fora
d’aquests horaris, es pot dipositar al contenidor situat a la Sínia. Les peces que no estiguin
en les condicions necessàries
s’envien a l’empresa Dimas,
dedicada a la inserció social,
que en fa el tractament oportú.

Una de les sessions sobre el futur d’aquesta zona. Foto: Aj. de l’Ametlla
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Comencen les obres per
construir un pas sota les vies
LES FRANQUESES4A principis
d’aquesta setmana l’Ajuntament
va informar que estan en marxa
les obres per construir un pas de
vianants sota les vies de tren de
la línia de Portbou, al barri de
Bellavista. El consistori va explicar que una perforadora va començar a fer un forat a la base de
la línia de tren, per situar-hi els
puntals del futur mur de contenció de reforç del terreny on
s’hi faran els accessos al pas.
El pas, que servirà per connectar Bellavista amb Corró d’Avall i la Zona Esportiva Munici-

La voluntat és que les
obres per construir el
pas puguin estar llestes
després de l’estiu
pal, serà un calaix de formigó, situat a l’alçada del carrer d’Aragó, que passarà per sota les vies
fins al carrer Francesc Gimeno
de Granollers.

La perforadora, treballant des d’un aparcament. Foto: Aj. de les Franqueses

A banda i banda d’aquest
pas es construiran rampes i
escales per als vianants i per als
ciclistes, i s’instal·larà un sistema de drenatge, llums i baranes de protecció i s’urbanitzarà l’entorn de la part oest (entre els carrers d’Aragó i d’Orient) amb l’objectiu de fer més
accessible l’accés al pas.

L’Ajuntament és el gran impulsor de la construcció d’aquesta infraestructura (el pla es
va elaborar amb la Diputació),
estimada en més d’1,1 milions
d’euros, que assumirà a través
del programa del Pla de Barris.
Si els terminis es compleixen, el
nou pas soterrat estarà acabat
després de l’estiu.

Les Franqueses | Noves llums a Bellavista

El consistori ha anunciat que ja ha instal·lat i posat en marxa nou
nous fanals amb tecnologia LED en el camí d’accés al polígon 10
de Bellavista. La inversió total ha estat pròxima als 10.000 euros.

L’empresa Saplex amplia
la seva fàbrica de Canovelles

INDÚSTRIA4La companyia Saplex ha decidit ampliar amb
dues plantes més la fàbrica que
té a Canovelles. De fet, segons informa l’Agència Catalana de
Notícies, l’empresa dedicada a la
producció i venda de bosses
d’escombraries també potenciarà les seves instal·lacions al
poble amb una inversió d’uns
quatre milions d’euros en noves
màquines que han d’ajudar a incrementar la producció.
La firma ha fet aquesta in-

versió coincidint amb el seu
creixement al mercat internacional, ja que de forma imminent estudia entrar al mercat
portuguès, de la mà de la cadena de supermercats Mercadona,
que planeja fer diferents obertures en aquest país.
L’empresa és líder en el seu
sector, amb més del 50% de la
quota de mercat, i l’objectiu que
s’ha marcat de cara a aquest
2019 és superar els 60 milions
d’euros de facturació.
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Futbol | L’EC Granollers tanca el curs a casa contra el Castelldefels

Últim partit de la temporada al municipal del carrer Girona. L’EC Granollers s’acomiadarà de
l’afició fins a l’agost amb un partit demà passat a les 12 del migdia contra un Castelldefels que
encara no està matemàticament salvat. Els de Jose Solivelles voldran guanyar el sisè partit a casa.

Derrota del BM Granollers
al derbi tot i la bona imatge
» El masculí juga demà contra el Cangas i el femení viatja a Sagunt
» Presenten els actes del setanta-cinquè aniversari de l’entitat
Pau Arriaga
GRANOLLERS
La història no es va repetir. El sènior masculí del Balonmano Granollers no va poder tornar a conquerir el Palau Blaugrana i va perdre abans-d’ahir en el derbi contra el Barça (38-27) en un enfrontament que no es decidiria
fins a la segona meitat, quan els
d’Antonio Rama van encaixar
un parcial de 9-2 que convertia la
remuntada en una quimera.
El BMG va mostrar una bona
imatge, especialment en la primera part, però va pagar cara la
manca d’encert de cara a porteria de després del descans. Els
blancs, però, no abaixarien els
braços malgrat tenir un resultat
advers i van estar a punt de reduir
la renda a cinc gols. L’efectivitat
barcelonista de la recta final,
però, va ser demolidora.

Álvaro Ferrer defensa una acció ofensiva barcelonista. Foto: FCB

Ara, però, toca carregar bateries ràpidament, ja que l’ASOBAL
no dona treva i demà mateix els
de Rama disputaran un nou partit, a partir de les cinc de la tarda
al Palau d’Esports, contra el Frigoríficos Morrazo Cangas.
I demà també serà el torn per
al primer equip femení, que viatjarà al País Valencià per jugar
contra el Morvedre de Sagunt, el
penúltim classificat, en el darrer

partit de la sessió de demà. El
matx al pavelló René Marigil arrencarà a les vuit del vespre.

Penúltima estació a
la vista. El CD la
Concòrdia afrontarà, demà a les sis de
la tarda, el partit de la vint-i-novena jornada de la lliga, el penúltim compromís del curs i la
darrera visita de la temporada.
Les de Dani Mosteiro visitaran el cuer, l’Avenida Alagón, que
ha perdut els darrers 18 partits
que ha jugat (l’única victòria que
les aragoneses han aconseguit va
ser en la setena jornada, a la pista del Vallirana) i que ja sap que
la temporada que ve serà un

dels equips de la Divisió d’Honor
de l’Aragó.
TRIOMF PER OBLIDAR
El conjunt de la Llagosta manté
la seva condició de líder després
de derrotar l’Hispànic de Torrent
(6-1) pocs dies després de quedar
fora de la Copa Catalunya.
De fet, després dels resultats
de la darrera jornada, tot fa pensar que el gran rival de cara a la
consecució del títol i de la plaça
de play-off de les blavetes serà el
Xaloc Alacant, després de l’inesperada derrota del CFS Eixample.

Katy Dunne guanya el
Torneig de les Franqueses

TRES QUARTS DE SEGLE
Per altra banda, ahir es van presentar els actes de celebració del
75è aniversari del club. Aquesta
efemèride començarà a celebrarse el mes que ve, però el club planeja celebrar-ho durant tota la
temporada 2019-20.

Gran representació vallesana
a la Copa d’Europa a Rússia

SINCRONITZADA4Sant Petersburg és l’escenari, entre avui i diumenge, d’una nova edició de la
Copa d’Europa de sincronitzada.
Els millors combinats del món
lluitaran per obtenir un bon resultat; entre ells, la delegació
espanyola, que ha arribat a Rússia amb una nodrida representació de sincronistes d’equips
vallesans: Abril Conesa, del CN
Granollers, i Cecilia Jiménez,
Meritxell Mas i Pau Ribes, del CN

Un CD la Concòrdia enratxat
visita la pista del cuer

les Franqueses. La gran figura del
combinat estatal, però, serà la
barcelonina Ona Carbonell.
El combinat que dirigeix la japonesa Mayuko Fujiki està inscrit en les modalitats de duet,
duet mixte (on Ribas té garantida la seva participació), equip i
highlight, la modalitat més nova.
Les sincronistes del CNG i el
CNLF tindran el seu moment de
competició en aquestes dues
darreres modalitats.

TENNIS4Sorpresa majúscula.
La britànica Katy Dunne va guanyar l’edició de 2019 del Torneig
Internacional les Franqueses,
imposant-se a la final a una de les
caps de sèrie i gran favorita al títol, la begurenca Paula Badosa.
L’anglesa, que ocupa el número 299 en el rànquing individual, va jugar un campionat perfecte de principi a final i va derrotar Badosa (vencedora en l’anterior edició) en el partit decisiu,
diumenge passat, en dues mànigues: 7-5 i 6-3. El campionat tenia un premi en metàl·lic de

60.000 dòlars (prop de 53.500
euros) per a la vencedora.
El campionat també va servir
per coronar la francesa Jessica
Ponchet i la britànica Eden Silva com a campiones de dobles, ja
que van derrotar l’equip format
per Jodie Anna Burrage i Olivia
Nichols també per la via ràpida,
per 6-3 i 6-4.
Els organitzadors, el Club de
Tennis Els Gorchs, van destacar
el gran nivell de joc del campionat, el torneig de pista ràpida més
important i prestigiós de Catalunya i de l’Estat espanyol.
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El Circuit, escenari de la lluita
entre Hamilton i Bottas
» Els pilots de Mercedes estan separats per un punt a la classificació
» El Gran Premi anirà precedit d’un homenatge a Ayrton Senna
MONTMELÓ4El circ de la Formula1 aterra un any més al Circuit de Montmeló. Entre avui i diumenge, els monoplaces més
ràpids de l’actualitat tornet al traçat per disputar la cinquena prova del mundial de Formula 1, el
Gran Premi d’Espanya.
L’atracció principal d’aquesta nova cita al Circuit per als fanàtics del motor serà gaudir d’un
nou episodi de la lluita entre els
dos Mercedes de Valteri Bottas i
Lewis Hamilton. El finès i el britànic (guanyador de les dues
darreres curses a Montmeló) estan separats per només un punt
en la classificació (87 a 86) després d’haver dominat de forma
incontestable el tram inicial del
campionat. L’alemany Sebastian
Vettel, tercer classificat de la general, suma 35 punts menys que
l’actual líder.
Com és habitual en qualsevol
cap de setmana de competició, a
partir de les onze d’aquest matí

Hamilton ha guanyat les dues darreres curses a Montmeló. Foto: F1

començaran a rugir els motors
amb els primers entrenaments
lliures. La segona tanda es posarà
en marxa a les tres de la tarda,
mentre que demà al matí serà
l’últim moment per fer els darrers
ajustaments abans de l’hora de la
veritat. Les sessions de classificació arrencaran a les tres de la
tarda, mentre que el gran premies posarà en marxa quan pas-

sin 10 minuts de les tres de la tarda de diumenge.

Per tercer cop en quatre temporades, la
Torre Roja serà un escenari continental la
temporada que ve. L’empat que
el conjunt d’Eduard Candami
va aconseguir dissabte passat
contra el CP Vic (2-2) va certificar, matemàticament, la classificació del conjunt arlequinat
per a una nova edició de la WS
Europe Cup, l’anteriorment denominada Copa CERS.
Els arlequinats van haver d’igualar, en dues ocasions, els gols
del conjunt visitant, que amb els

gols de Carles Sánchez i d’Aniol
Mangas va posar-se al capdavant
en el marcador en les dues meitats. Álvaro Giménez (el màxim
golejador del conjunt calderí en
aquest curs amb 16 dianes) evitaria que els osonencs marxessin
de la Torre Roja amb els tres
punts gràcies al seu doblet.
Aquest cap de setmana, per
última vegada en aquest curs
2018-19, l’OK Lliga s’atura. Després d’aquesta pausa, el pròxim
dissabte 18, els calderins visitaran la pista del dotzè classificat, el CP Alcobendas.

El CB Lliçà, campió del
grup 1 de la Copa Catalunya

RECORD A DUES LLEGENDES
El cap de setmana, però, no serà
només per gaudir de la competició sobre l’asfalt. El Gran Premi servirà per honrar la memòria de Roland Ratzenberger i
d’Ayrton Senna, en el 25è aniversari de la mort del brasiler.

Mingote, preparat per
afrontar l’ascens a l’Everest

ESCALADA4La tardor i l’hivern
ja han passat i, per tant, ara en
plena primavera ha arribat el
moment que Sergi Mingote
afronti la segona meitat del seu
repte solidari 3x2x8000.
El paretà, de fet, ja és al camp
base de la muntanya més alta del
planeta, l’Everest, i està esperant
que les condicions climàtiques siguin les més òptimes possibles
per afrontar el seu cim. La previsió amb la qual treballa l’expedició liderada per l’escalador i
exalcalde de Parets és que afrontaran la pujada dimarts que ve.
Fa dues setmanes que Mingote és al camp base de la muntanya (i gairebé un mes que va

El CH Caldes s’assegura ser a
Europa la temporada que ve

arribar al Nepal) i en aquesta ocasió, a banda d’experts en escalada, el paretà ha volgut que alguns
joves amb diversitat funcional
formin part d’aquesta expedició.
D’aleshores ençà, Mingote ha
centrat tots els seus esforços a
aclimatar-se a les condicions de
l’ecosistema (les temperatures
acostumen a oscil·lar entre els 0
i els 15 graus positius, tot i que en
alguna nit freda es poden registrar temperatures negatives). En
una de les moltes publicacions
que Mingote fa per explicar el seu
dia a dia, el paretà va dir que “el
procés d’adaptació ja ha acabat”
i que se sent “fort, enèrgic i motivat” per al seu pròxim repte.

BÀSQUET4Cop sobre la taula
per guanyar la lliga. El CB Lliçà
d’Amunt de Romà Cutrina va
guanyar a Barcelona, a la pista
dels Lluïsos (69-78) per avançar
el conjunt gracienc i assegurarse la primera gran alegria de la
temporada: el títol del grup.
Els lliçanencs van ser els clars
dominadors de la primera meitat, i van saber gestionar, després
del descans, el 25-48 amb el
qual van aconseguir tancar els
dos primers períodes. Els locals
van empènyer, amb el suport de
la seva gent, però la renda lliçanenca va ser suficient per tornar
cap a casa amb la dinovena victòria de la temporada. L’equip
posarà el punt final a aquest

primer tram de la lliga demà
quan passin cinc minuts de les sis
de la tarda amb un derbi contra
el filial del CB Mollet.
El CB Granollers, per la seva
banda, també va tenir un gran
cap de setmana, assegurant-se la
permanència a la categoria. Els
granollerins van aconseguir el
gran objectiu de la temporada
gràcies a un triomf agònic contra el Girona (78-75). Els de Ricard Ventura van poder celebrar
que l’any que ve seguiran jugant
a la màxima categoria del bàsquet de casa nostra amb l’afició.
Ja sense l’angoixa per la incertesa de saber si calia jugar la promoció, el CBG tancarà la temporada a la pista de l’Artés.
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| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a
l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

Famosos

No t’ho perdis

Metallica és una de les bandes més influents i importants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi
Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una
nit carregada d’energia i metal. El líder de la formació, James Hetfield, va liderar els músics californians i tot el recinte, tal com ha estat fent des
de la fundació del grup el 1981. En aquella
època, quatre joves es van unir per fer esclatar tota la seva ràbia i odi contra la societat
en forma d’un nou gènere musical, el ‘trash
metal’. Amb un estil frenètic de guitarra i
bateria, Metallica va conquerir l’escena
‘underground’. James Hetfield, com a guitarrista rítmic i cantant, ha estat el líder
de la banda i compositor de bona part
de les cançons que els han dut a la fama.

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40
espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h
aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els
museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats especials durant la jornada, com visites guiades, representacions
teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronòmiques, amb la presència de food trucks en diversos centres.

Llibres

?

J A M E S

QUI ÉS

...

H E T F I E L D

Ser cantant i guitarrista de Metallica

ÉS FAMÓS PER

És el líder de la banda de metal californiana

?

Tocar amb Metallica a Barcelona

QUÈ HA FET

Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

...

A LES XARXES

Teatre

La
fitxa

Els seguidors embogeixen amb el concert

Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

Música

Pelis i sèries

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Un altre bou
Ca de Bou

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una perspectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filosofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principalment en el sistema educatiu.

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens coneixem a nosaltres mateixos. La representació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encorbant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és realment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manacorins busquen retornar al hard rock que
els va fer triomfar amb l’anterior formació, Tots Sants. Pistola aporta un toc diferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guitarra elèctrica i bateria.

El 3 de març de 1976, una vaga per demanar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lícula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complicada època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.
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Granollers
DIMARTS 14 DE MAIG
15:30 La pediatra Cristina Ochoa s’encarregarà d’una conferència anomenada Pautes d'alimentació en el primers cinc any de vida. / Escola Bressol Municipal Tortuga.

Una conferència per ajudar
els joves a trobar feina
Dimecres 15 de maig a les 19:00

PROPOSTES
Mollet

La ciutat se suma a la
commemoració del dia d’Europa
Avui 10 de maig a les 18:00

Des d’ahir estan en marxa les activitats de commemoració del dia d’Europa, amb una xerrada en anglès
anomenada Mollet a la ciutat. / Centre Cívic de Can Borrell.

DEMÀ 11 DE MAIG
18:00 Demà a la tarda es farà el Lliurament de
premis del XXVIII Certamen Literari de Sant
Jordi, una activitat que organitzen l’Associació
Cultural 7 Plomes i la biblioteca Can Mulà. /
Centre Cultural La Marineta.
Xerrada destinada a conèixer els principals aspectes a tenir en compte a
l’hora de buscar feina, com l’autoconeixement, l’estudi de l’entorn o els canals de recerca. / GRA.

Comarca

DIMARTS 14 DE MAIG
PARETS Que no et timin, informa’t sobre els teus
drets laborals serà el nom de la sessió de drets
del consumidor a càrrec de l’Oficina Jove del
Vallès Oriental. Entrada gratuïta (18:00). / Casal de joves Cal Jardiner.

DIJOUS 16 DE MAIG
MARTORELLES El biòleg especialitzat Antoni Armengol serà l’encarregat de coordinar aquesta jornada informativa sobre la vespa asiàtica i explicarà què cal fer per combatre aquestes plagues (18:00). / Celler de Carrencà.

Cultura

Les Franqueses es prepara per
a una matinal ornitològica
Demà 11 de maig a les 10:00

LES FRANQUESES El Grup d'Ornitologia del Tenes prepara una matinal ornitològica oberta a tothom. / Parc de
Mas Colomer.

Esports
DIUMENGE 12 DE MAIG
GRANOLLERS Partit de futbol corresponent a
la quaranta-unena jornada de Tercera Divisió entre l’EC Granollers i la UE Castelldefels
(12:00). / Municipal de Granollers.

El CB Lliçà d’Amunt tanca la
fase regular contra el Mollet B
Demà 11 de maig a les 18:05

AVUI 10 DE MAIG
L’AMETLLA Nou concert. Aquesta tarda hi haurà un recital de música clàssica amb alguns
dels grans temes del gènere (17:30). / Casal
de la Gent Gran.

DIMECRES 15 DE MAIG

DIMARTS 14 DE MAIG

17:00 L’Ajuntament organitzarà una nova sessió de les jornades Formació Mollet HUB anomenada Pienso, luego innovo. L’activitat anirà a càrrec del doctor Daniel Moreno. / Mollet HUB.

SANTA PERPÈTUA En colaboració amb la Regidoria de Comerç, la Biblioteca Josep Jardí
de Santa Perpètua de Mogoda cedeix la decoració del seu aparador al comerç local
(01:00). / Biblioteca Josep Jardí.

LLIÇÀ D’AMUNT Partit de bàsquet de
la 26a jornada de la Copa Catalunya entre el CB Lliçà d’Amunt i el CB Mollet
B. / Pavelló d’Esports de Lliçà.
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