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Vaga desconvocada
Els treballadors de la neteja de Mollet tornen a la feina
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Aquest cap de setmana s’ha cele-
brat el Gran Premi de Fórmula 1
al Circuit de Montmeló. Més en-
llà de la victòria de Lewis Hamil-
ton, s’hi negociava la continuïtat
de Montmeló a l’F1, en entredit
després de l’entrada del circuit de
Zandvoort en el pròxim any del
gran circ. I mentrestant ha revi-
fat el debat que s’arrossega des de
la seva inauguració el 1991: cal
mantenir el Circuit? 

FINANÇAMENT PÚBLIC
Una de les veus més crítiques és
Pep Medina, portaveu de la pla-
taforma No ens vendreu la moto,
contrària al finançament públic de
la instal·lació. En declaracions a

Línia Vallès, Medina assegura
que “el Circuit és una infraes-
tructura innecessària i no té ca-
buda en una societat que hauria
de prioritzar altres coses”. A més,
diu que l’autòdrom “és un pou
sense fons que està en fallida”. 

Per a Ventura, l’equipament
es manté per diversos interessos.
“Els lobbies del motor i del tu-
risme són molt potents: bus-
quen promoure aquesta mena
d’espectacles massius”, afirma.
En aquest sentit, Medina és con-
tundent: “El Circuit és un equi-
pament de la ciutat de Barcelo-
na i no pas del Vallès Oriental. Es
va fer aquí perquè allà no hi ca-
bia”. “Seria una bona notícia que
no es renovés l’F1”, conclou.

GOVERN I HOTELERS, A FAVOR
Qui va assistir al Gran Premi d’F1
va ser el president de la Gene-

ralitat, Quim Torra. Després
d’una reunió amb els gestors de
l’F1 per la renovació de Mont-
meló al calendari, Torra va apun-
talar el suport del Govern i va as-
segurar que “seguirem tenint
F1 a Catalunya, i ho donarem tot
perquè així sigui”. Torra va jus-
tificar aquesta voluntat dient
que “som un país de motor” i que
“l’esdeveniment té un impacte
econòmic importantíssim”.

En la línia de Torra, i tal
com explicava Línia Vallès en
l’anterior edició, els hotelers de
la comarca estan a favor del
manteniment del Circuit i preo-
cupats per les negociacions. En-
ric Gisbert, president de l'Asso-
ciació Hotels Vallès Oriental, ho
resumeix així: “No tenim platja,
no tenim neu, no tenim cap al-
tra icona que ens suposi una fac-
turació tan important”.

Revifa el debat del Circuit
» El Gran Premi de Fórmula 1 reobre el serial sobre els pros i els contres del Circuit de Montmeló
» El finançament públic genera crítiques, mentre que els defensors valoren l’impacte econòmic

El Circuit de Montmeló travessa un moment crític per al seu futur. Foto: Arxiu

POLÈMICA4Segons una au-
ditoria a la qual va tenir ac-
cés el diari El Mundo el pas-
sat mes d’abril, la Generali-
tat podria haver finançat de
forma irregular el Circuit de
Montmeló. Concretament,
la notícia d’aquest mitjà as-
senyalava que més de mig
milió d’euros s’haurien des-
tinat al Circuit en forma de
complements retributius
considerats irregulars per
l’auditoria.

La reacció més contun-
dent a aquestes informacions
va ser la de l’Ajuntament de
Barcelona, que va anunciar

que “frenava” el suport eco-
nòmic a l’equipament espor-
tiu fins que no s’aclareixin
els fets publicats.

Tanmateix, segons l’audi-
toria, existeix una constant in-
jecció de fons públics neces-
sària per a la celebració dels
diversos esdeveniments.
Aquest mateix estudi econò-
mic indicava que entre 2015 i
2018 es van arribar a superar
els 36,4 milions d’euros de dè-
ficit, amb la corresponent en-
trada de diners públics per
mantenir viable el Circuit.
Aquestes xifres encara ence-
nen més el debat.

Un finançament en entredit
per possible frau

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL
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Els semàfors

Urbaser
Els treballadors del servei de neteja

d’escombraries de Mollet i Urbaser han
arribat a un acord per finalitzar la vaga

de recollida de brossa i residus. Les
imatges d’acumulacions d’escombraries

i brutícia es començaven a acumular.  
pàgina 12

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra van detenir tres
veïns de Canovelles acusats de tràfic de
drogues. Amb la detenció va caure un

important punt de venda d’estupefaents
al municipi. Es van intervenir 2 quilos

de cocaïna i 9 quilos d’haixix.
pàgina 27

Aj. de Mollet
La comunitat islàmica Al Huda i l’Ajun-
tament de Mollet continuen amb males

relacions. Divendres passat els mem-
bres d’Al Huda van tornar a resar al ca-
rrer per manca d’espai al seu local. Acu-
sen el govern del PSC de perseguir-los.

pàgina 12

La lupa

per @Modernetdemerda

Viva Mongolia

La revista Mongolia fa molta gràcia.
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen-
ta possible; i no sempre ho fa intencio-
nadament, en podem estar segurs. El pa-
triotisme és un líquid viscós que sovint
corre per la tinta d'aquelles pàgines ple-
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im-
puls natural, poc controlable. Com en tan-
tes ments progressistes es-
panyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba-
tec nacional. A l'hora d'orde-
nar les prioritats vitals, en de-
finitiva, el concepte Espanya
noqueja el concepte humor.

Això li passa a Mongolia
i li passa també a altres revistes o espais
humorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo-
logia i d'una altra. És un mal compartit
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
dèries, en aquest àmbit és complicat te-
nir les mans lliures per poder llençar la
primera pedra. Però el cas de Mongolia
és especialment singular i bonic, perquè
són una gent que no van ni a la cantonada

sense dur amb ells la bandera de les lli-
bertats, l'humor àcid, la transgressió, el
modernisme i la valentia.

Van a buscar el pa amb la bandera. Van
al lavabo amb la bandera. Critiquen els que
lluiten contra el feixisme amb la bandera.
Van a comprar una nova bandera amb la
bandera. I això fa que després se'ls vegin
totes les vergonyes quan ells, defensors de

la puresa i de l'atreviment, cauen a les
mans de la totpoderosa bandera. L'altra.
La que nos dimos entre todos.

La rojigualda se'ls menja quan, per ex-
emple, posen Jordi Borràs en una diana
rabiosa. Els colors els devoren les entra-
nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent
el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que
ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels

dos tontos muy tontos de Berga, i el que
fan cada vegada que es refereixen a la re-
alitat catalana des de diverses vies làcties
(mentals) de distància. Tot plegat, en-
tremig de plors i crides a la moderació
quan el feixisme els apreta, perquè, efec-
tivament, el feixisme ens apreta a tots els
antifeixistes, tontaines, que a aquestes al-
çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de te-

nir ben après.
Sí, la hipocresia de Mon-

golia és dolorosa perquè ge-
nera una certa sensació d'im-
potència i indefensió, però
també és explícita, ajuda a en-
tendre bé per què som on
som. D'aquí a molts anys,

quan els alumnes del futur vulguin com-
prendre què va passar durant aquelles dè-
cades turbulents en aquest país, que fa-
cin una repassada al compte de Twitter
de Mongolia. Els caldrà ben poc context
més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
mals de l'Espanya més progressista i di-
vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
seu país. El que en quedi.

“El cas de Mongolia és especialment singular
perquè són una gent que no van ni a la 

cantonada sense dur amb ells la bandera”

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani
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Responsabilidad en Santa Perpètua1

2
Creixen un 9% els vallesans 
que viuen a l’estranger

Mayoral: “Em torno a presentar 
perquè m’hi ha empès la gent”

L’antiga casa dels mestres de Mollet 
acollirà 15 habitatges socials

La Fira de l’Ascensió presentarà 
un nou espai dedicat al vi

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.

Soc un veí de Mollet del Vallès
amb una diversitat funcional i
normalment em desplaço en
cotxe.

Per aquest motiu tinc la tar-
geta que em permet estacionar
en els llocs habilitats per als
usuaris que tinguin la targeta.

Aquí és quan comença el pro-
blema, perquè es veu l’incivisme
de les persones, no tenint en
compte que aquestes places es-
tan per facilitar-ho, aparcant en
estacionaments que no els cor-
responen. Sobretot en centres
públics on hi ha més moviment
de persones amb diversitat fun-
cional.

Voldria que aquest escrit to-
qués una mica la sensibilitat de
les persones que realment no
necessiten aquestes places d’a-
parcament.

Incivisme
per Guillermo L. B.

Safata d’entrada

Madrid té el poder
per Jordi Lleal 

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matricu-
lats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que des-
prés anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Es-
tat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Se-
nat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO,  seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes ofi-
cials amb els seus xofers.

Això és el nucli dur de l’Es-
tat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informa-
ció,  Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, In-
dustrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dub-
te, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.

Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolu-
ció dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran al-
tres tàctiques i accions, acom-
panyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i per-
metre el referèndum per a la
independència. 

Les millors
perles

Tanquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurar-
se. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpida-

ment d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

Inscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tanca-
ment d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de

Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

Graven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el siste-
ma Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel funda-
dor de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte

de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

El tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Ni-

koloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

Desallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una es-
tranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500

persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

A les xarxes

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportu-
nistas y demás especies interfieran. 

@xaviermaurister: Si Miquel Iceta volia
ser president del Senat que no hagués
donat suport al 155. De aquellos polvos
estos lodos.

#IcetaPerd

@Cuauh_h: La escultura del conejo me-
tálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#91Milions #CapturatAFrança



7 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 17 de maig del 2019



17 de maig del 2019líniavallès.cat

| 8

Granollers

ELECCIONS4La campanya elec-
toral per a les pròximes eleccions
municipals i europees del 26 de
maig ha donat el tret de sortida
a Granollers. Josep Mayoral, al-
calde de la ciutat i candidat del
PSC, va començar la campanya
divendres passat a les Escoles a
Palou. Mayoral va marcar-se
com a objectiu principal del prò-
xim mandat reduir l’atur amb in-
versions en indústria i comerç. 

LA CIUTAT S’OMPLE D’ACTES
Per la seva banda, Junts per Ca-
talunya va celebrar l’acte central
de campanya dilluns, a la pla-
ça de la Porxada. L’alcaldable,
Àlex Sastre, va comptar amb la
presència del president de la
Generalitat, Quim Torra, i l’a-
parició per videotrucada del
candidat a les eleccions euro-
pees per JxCat, Carles Puigde-
mont. 

En canvi, Esquerra Republi-
cana esperarà al pròxim 23 de

maig per celebrar l’acte central
de campanya,  a la plaça de la Co-
rona. La candidata municipal,
Núria Maynou, comptarà amb el
suport de Chakir El Homrani,
conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat. 

Pel que fa a Ciutadans, els
seus simpatitzants van omplir
la Sala Tarafa en la presentació
dels candidats del partit taron-
ja al Vallès Oriental, entre els
quals hi havia el de Granollers,
Enric Meseguer. A l’acte, cele-

brat dimarts, també hi van par-
ticipar els diputats del Parla-
ment, Carlos Carrizosa i Blan-
ca Navarro.

Amb Raquel Poveda com a
candidata, la Crida per Grano-
llers-CUP va aprofitar el 10 de
maig per presentar-se a la plaça
del Porc. Per la seva part, el PP
va tenir el seu torn dilluns a la
Fonda Europa amb l’alcaldable,
Jaime Gelada, i la presència del
president del PP de Catalunya,
Alejandro Fernández.

El PSC va iniciar la campanya a les Escoles a Palou. Foto: PSC Granollers

Els partits comencen la cursa
cap al 26-M trepitjant el carrer

» El PSC va iniciar la campanya electoral a les Escoles a Palou
» JxCat va reunir Torra i Puigdemont, aquest últim per videotrucada

En marxa els controls policials 
de mercaderies perilloses

RONDA SUD4Els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local de Gra-
nollers han començat a fer con-
trols a camions de mercaderies
perilloses a la zona de la Ronda
Sud. El primer control es va fer
el passat 7 de maig entre les ro-
tondes de Francesc Macià i Es-
teve Terrades. 

JA HI HA SANCIONS
L’inspector de la Policia Local de
Granollers, Lluís Colomer, ha ex-
plicat a Línia Vallès que a par-

tir d’ara es vetllarà pel compli-
ment del reglament en aquesta
matèria a la Ronda Sud. “Els
controls venen arran del regla-
ment de senyals que prohibeixen
el transport de mercaderies pe-
rilloses i que es van instal·lar a
l’abril, de forma acordada entre
Generalitat i Ajuntament”, de-
talla Colomer, que afegeix que ja
s’han sancionat dos conductors
per incomplir la normativa en el
primer dels controls que s’han
començat a dur a terme. 

PEDERÀSTIA4Carme Diaby,
una jove d’origen senegalès, va
explicar al programa Quatre
Gatsde TV3 que va patir abusos
sexuals continuats a Granollers
dins de l’entorn familiar. El pro-
grama, emès aquest passat di-
mecres, es va centrar en el tes-
timoni de Diaby, que va narrar
com va viure els fets.

Un amic de la família amb el
qual els seus pares compartien
pis va abusar d’ella continuada-
ment durant la seva infància

fins als 12 anys. L’individu era
professor en una mesquita local
i es tractava d’un home molt pro-
per i respectat tant per la famí-
lia com per la comunitat mu-
sulmana de Granollers. 

UNA CONFESSIÓ DIFÍCIL
Durant l’entrevista, Diaby va
explicar en quin moment va
adonar-se del que estava pa-
tint: “Un dia que no hi havia nin-
gú a casa em vaig trobar amb
aquesta persona tocant el meu

germà. Quan t’ho fan a tu no ho
veus, però quan ho observes en
una altra persona, empatitzes”.

Diaby va aguantar el silenci
fins als 18 anys, quan va confes-
sar els abusos a Carme Comelles,
una de les persones més prope-
res i que va acollir la família
Diaby en la seva arribada a Ca-
talunya. Després d’una llarga
teràpia a la Fundació Vicki Ber-
nadet, Diaby es va sentir amb
força per fer-ho públic i denun-
ciar-ho als Mossos.

Un camió circula a prop de la Ronda Sud. Foto: Integració Ronda Sud

Abusos a dins de casa

Mitjans | Josep Cuní serà a la 20a edició del MAC
El Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebrarà el pròxim 12 de juny 
a Granollers, ja ha donat a conèixer alguns dels participants. Josep Cuní, 

Gemma Nierga i Ricard Ustrell seran els protagonistes de l’acte.
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Rozalén arriba diumenge 
al Teatre Auditori

MÚSICA4La cantautora María
Rozalén presentarà Cuando el
río suena..., el seu darrer disc, al
Teatre Auditori de Granollers
aquest diumenge. L’artista man-
xega arribarà a la ciutat per
mostrar la seva música de can-
tautora i íntima, però amb mis-
satges directes i contundents
per canviar la societat. Rozalén
barreja diversos gèneres musi-
cals, com el folk, les ranxeres i el
pop, que es complementen a
l’escenari per crear una gran
complicitat amb el públic.

En el treball que portarà a
Granollers es podran sentir can-
çons sobre l’amor i el desamor,
però principalment sobre la fi-
gura de la seva àvia. El feminis-
me i la memòria històrica són
dos dels grans temes transmesos
per la familiar de l’artista. El pú-

blic va rebre el disc amb els
braços oberts i durant la prime-
ra setmana va liderar tant les llis-
tes de plataformes digitals com
la de còpies venudes.

CANTANT I ACTIVISTA
Tant el vessant artístic i musical
de Rozalén com la seva part
d’activista social són totalment
inseparables. Això es demostra
a les seves cançons, sovint de de-
núncia i temàtica social. De la
mateixa manera, la seva volun-
tat per no discriminar i fer es-
pectacles inclusius la porta a
incloure en els seus concerts
una intèrpret en el llenguatge de
signes perquè la seva música
arribi a tothom. Barrejant un es-
til musical únic i el compromís
amb l’activisme, Rozalén és una
de les principals veus a l’estat.

OBRES4L'Administrador d'In-
fraestructures Ferroviàries
(Adif) ha començat el tràmit
previ a la licitació dels serveis
de redacció del projecte bàsic i
de construcció del cobriment
de les vies de tren entre els
ponts dels carrers Josep Um-
bert i Agustí Vinyamata, tal
com va avançar dimecres Som
Granollers. 

D’aquí a unes setmanes es
farà pública la licitació de les
obres. A banda del cobriment
de la via, la reforma també in-
clourà el trasllat de les ins-
tal·lacions d’Adif al costat de

l’estació de Granollers Centre.
El pressupost de la redacció
serà d’1,3 milions d’euros,
aproximadament, i es preveu
un termini d’execució de 14
mesos.

UNES OBRES MOLT ESPERADES
El cobriment de les vies de tren
a Granollers és una demanda

que es remunta a més d’una dè-
cada enrere. Concretament,
existeix un document, redactat
el 2008, en el qual es concreta
la construcció de l’obra ferro-
viària per un pressupost de
18,8 milions d’euros. 

Novament, l’any 2011 es
va tornar a signar un acord
amb l’objectiu d’iniciar les
obres per al cobriment de la
mateixa zona. En aquesta oca-
sió, la licitació entre l’Ajunta-
ment i Adif es va tancar amb
un cost total de 22 milions i
mig d’euros.

LA REUNIÓ AMB ADIF
La nova proposta per començar
les obres va arribar fruit d’una
reunió entre el govern de la ciu-
tat i Adif el passat desembre.
Allà es van concretar les con-
dicions del cobriment de les
vies i si eren viables. 

L’alcalde Josep Mayoral ha
comentat en declaracions al
mateix mitjà que “s’haurà de
veure i gestionar, perquè el
projecte ja l'hem tingut i no s'ha
fet”. “En tot cas, nosaltres hem
demostrat a Adif que el cobri-
ment torna a ser viable”.

Es traslladaran les instal·lacions d’Adif a Granollers Centre. Foto: Arxiu

Tornen a licitar el cobriment de
les vies de tren del tram nord

La reunió del passat
desembre entre Adif 
i l’Ajuntament ha 
reprès el projecte
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De l’1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal aquest mandat?
Amb un 4. El govern actual fa massa
temps que concep la política municipal
des de la gestió grisa, amb poca innovació
i valentia per entomar temes tant socials
com urbanístics o de l'àmbit econòmic.
Veiem el govern del PSC estancat, buit d’i-
dees.

Com qualificaria la relació entre el go-
vern i els grups de l’oposició durant
aquests quatre anys?
Més enllà de les relacions personals, que
són correctes, la relació política és més
complicada, en el sentit que costa molt
treballar davant d’una majoria absoluta
que serveix al PSC per evitar fer política
amb la resta de grups municipals. 

Quins creu que són els problemes més
importants de la ciutat?
La contaminació i els greus problemes de
mobilitat que hi ha a la ciutat; la manca
de cohesió entre barris; la manca d'una
política social valenta que treballi ferma-
ment a favor dels més desafavorits; l’atur;
la segregació escolar; la insuficient parti-
cipació ciutadana...

Si després del 26-M governés, quina és
la primera decisió que creu que s’hau-
ria de prendre?
Crear una Marca Granollers per potenciar
l’economia, la indústria, el treball digne i el
comerç local, promoure habitatges asse-
quibles i fer entrar Granollers a l’AMI.

Amb quins partits es plantejaria un
pacte si fos necessari per governar?
En cas que sigui necessari pactar, ens plan-
tegem dues prioritats: la primera, evitar
que la dreta entri al govern; la segona i
més desitjada, poder tirar endavant un
pacte entre les forces sobiranistes per
tombar la majoria absoluta del PSC i fer de
Granollers un municipi republicà.

Núria Maynou (ERC)

“Veiem el govern
del PSC estancat,

buit d’idees, i evitant
fer política”

Granollers - Eleccions municipals 2019

Granollers: parlen els partits
» ERC, Cs, CpG i PP es mostren crítics amb el govern de Mayoral i demanen regenerar l’Ajuntament

» L’atur, la segregació escolar i la participació ciutadana són alguns dels reptes que destaquen

De l’1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal aquest mandat?
Un 6.

Com qualificaria la relació entre el go-
vern i els grups de l’oposició durant
aquests quatre anys?
Molt correcta i alhora massa diplomàtica.
Ha sigut un mandat de nedar i guardar la
roba. El que vull dir és que han intentat
quedar bé amb tots els grups de l’oposi-
ció, però els pactes al final no s’han portat
tots a terme.

Quins creu que són els problemes més
importants de la ciutat?
El més important és l’atur. La prioritat
absoluta és aconseguir reduir significa-
tivament el nombre d'aturats. Per a una
família sense oportunitats laborals, el
que diguin les estadístiques és irrelle-
vant. Dit això, hem d'aconseguir que la
neteja, les millores i la dinamització eco-
nòmica i sociocultural arribin a cada
racó de la ciutat. Descentralitzar Grano-
llers i atendre les necessitats dels barris.
I també hem de lluitar per les places pú-
bliques de residència per a la gent gran
i de guarderia per als nens i nenes de 0
a 3 anys.

Si després del 26-M governés, quina és
la primera decisió que creu que s’hau-
ria de prendre?
Una avaluació a fons de l’eficiència de la
gestió municipal. I, a banda d’això, escol-
tar tothom i consensuar les iniciatives que
es prenguin.

Amb quins partits es plantejaria un
pacte si fos necessari per governar?
En qüestió de pactes, a Ciutadans ens ca-
racteritzem per buscar punts en comú i
posar per davant les iniciatives que ajuden
les persones. De moment no ens hem
plantejat cap pacte. Veurem què passa pri-
mer el dia 26 de maig. 

Enric Meseguer (Cs)

“Mayoral ha intentat
quedar bé, però els

pactes no s’han portat
tots a terme”

De l'1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal aquest mandat?
Un 3. Per la incapacitat de gestionar el ser-
vei de residus, neteja i abastament d'aigua;
per la incapacitat de planificar en habi-
tatge i serveis socials i per la incapacitat
d'introduir la perspectiva de gènere en
totes les decisions de l'Ajuntament.

Com qualificaria la relació entre el go-
vern i els grups de l’oposició durant
aquests quatre anys?
La relació ha estat la que marquen els cà-
nons de cordialitat. Per part nostra no hem
deixat de fer propostes de millora en tot
moment. Lamentem que davant aquestes
propostes el govern del PSC-PSOE acos-
tuma en un primer moment a menys-
prear-les per després apropiar-se-les.

Quins creu que són els problemes més
importants de la ciutat?
La situació de l'habitatge s'ha convertit en
un malson. Un altre dels problemes greus
és la segregació tant en l'àmbit escolar com
en una oferta de serveis totalment desi-
gual en funció del barri de la ciutat. També
ho són la contaminació i l'elevada mobili-
tat, sobretot en l'àmbit sud de la ciutat. I la
manca de participació ciutadana.

Si després del 26-M governés, quina és
la primera decisió que creu que s’hau-
ria de prendre?
Obrir les portes de l'Ajuntament a la parti-
cipació del veïnat. També és urgent am-
pliar el parc d'habitatge públic, aplicar
l'avaluació d'impacte de gènere en totes
les polítiques municipals i crear una taula
de l'aigua que s'encarregui de preparar el
terreny per a la municipalització.

Amb quins partits es plantejaria un
pacte si fos necessari per governar?
Qualsevol pacte ha de tenir per objectiu
regenerar el govern i portar aire fresc. No
governarem amb els partits del 155.

Raquel Poveda (CpG)

“El PSC acostuma a
menysprear les nostres
propostes per després

apropiar-se-les”

De l'1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal aquest mandat?
No ha estat una gestió negativa, tot i que
el projecte del PSC ha caducat. Els temps i
el model de ciutat han canviat i nosaltres
entenem que el projecte defensat per
Mayoral precisa revisió i adaptar-se als
nous temps.  

Com qualificaria la relació entre el go-
vern i els grups de l’oposició durant
aquests quatre anys?
La relació ha estat positiva entre els grups,
però trobem a faltar una oposició molt
més activa i constructiva. Avui és més ne-
cessari que mai una oposició que no es
deixi endur pel discurs dominant i sigui
crítica des del constructivisme. 

Quins creu que són els problemes més
importants de la ciutat?
Les infraestructures: la Ronda Sud i l'esta-
ció de mercaderies en són un bon exem-
ple, tot i que no els únics. Per altra banda,
l'ofec fiscal dels nostres comerciants i la pe-
tita i mitjana empresa i la destrucció del
nostre teixit econòmic. I la tercera edat ha
estat la gran oblidada durant aquests úl-
tims mandats. 

Si després del 26-M governés, quina és
la primera decisió que creu que s’hau-
ria de prendre?
Reunir els representants de tots els sectors
veïnals, totes les associacions de comerços
i les taules d'entitats per començar a prio-
ritzar les accions més crítiques. A més, cre-
iem que convé una trobada amb el la
Generalitat i el Ministeri per reformular as-
pectes relatius a la mobilitat.

Amb quins partits es plantejaria un
pacte si fos necessari per governar?
Volem lluitar pel nostre programa, el qual
parteix de les necessitats reals.  Qui estigui
en línia amb aquesta idea i, a més, respecti
els valors de l'Estat de dret serà benvingut. 

Jaime Gelada (PP)

“Cal una oposició que
no es deixi endur

pel discurs dominant
i sigui crítica”
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Mollet

LABORAL4Els treballadors del
servei de neteja viària i recolli-
da d'escombraries i l'empresa
Urbaser han arribat a un acord
per desconvocar la vaga de re-
collida d’escombraries que es va
iniciar el passat 8 de maig. Se-
gons l’Ajuntament, l’acord ha
arribat després de la mediació
del consistori, fruit de la qual es
van celebrar diverses reunions
de conciliació durant el cap de
setmana. Finalment s’ha evitat
continuar amb una situació que
començava a afectar la higiene
i la salubritat dels carrers mo-
lletencs. 

DESACORD AMB EL COMITÈ
Tal com es va explicar a la da-
rrera edició de Línia Vallès, la si-
tuació va començar per la nego-
ciació d’un nou conveni del qual
ja es va signar un preacord. Allà
es recollien diferents peticions
de la plantilla d’Urbaser pel que
fa a la millora de les condicions

laborals. Tanmateix, els treba-
lladors van decidir convocar una
vaga perquè el comitè d’empre-
sa es va negar a signar-lo. La cau-
sa esgrimida va ser un expe-
dient disciplinari obert arran
d’una agressió entre dos treba-
lladors de l’empresa, un d’ells
membre del mateix comitè.

CRÍTIQUES ALS SERVEIS MÍNIMS
L’Ajuntament va denunciar en
un comunicat que no es res-
pectessin els serveis mínims
establerts després de la con-
vocatòria de vaga. Segons el
consistori, hi va haver diversos
actes incívics per dificultar-
ne el compliment.

La vaga de neteja va començar el 8 de maig. Foto: Twitter (@teletimle)

Desconvocada la vaga 
de recollida d’escombraries

» L’empresa de neteja Urbaser i els treballadors arriben a un acord
» La vaga havia començat a afectar la higiene i salubritat de Mollet

L’estació de Santa Rosa tindrà
una passera per a vianants

EQUIPAMENTS4L’Administra-
dor d’Infraestructures Ferro-
viàries (ADIF) ha permès la
construcció d’una passera per a
vianants que creuarà l’estació de
Renfe de Santa Rosa, segons
un comunicat de l’Ajuntament
emès dilluns. Aquesta instal·la-
ció unirà el carrer 11 de Setem-
bre amb la Residència i l’espai
comercial i de serveis de La Fa-
rinera. 

Aquesta obra arriba com a
punt final de la urbanització de

La Farinera. Així, el nou equi-
pament comptarà amb diverses
millores per ajudar a l’accessi-
bilitat de l’estació ferroviària. 

En aquest sentit, la passera
tindrà un ascensor i permetrà
accedir a un nou itinerari per a
vianants i bicicletes que con-
nectarà amb el parc dels Pine-
tons i la zona nord de la ciutat.
Després de la llum verda per
part d’ADIF, el següent pas per
a la materialització de la passe-
ra és la licitació de l’obra.

CONVIVÈNCIA4La comunitat is-
làmica Al Huda de Mollet conti-
nua resant al carrer. Concreta-
ment, van celebrar el passat di-
vendres de Ramadà situats a so-
bre de la catifa d’oració a la vore-
ra de davant mateix de la seva seu.

La manca d’espai del local
que tenen en propietat va pro-
piciar que part dels creients es
quedessin dins de l’espai, men-
tre que l’altra part hagués de si-
tuar-se a fora al carrer.

El representant de la comu-

nitat islàmica, Ahmed Balg-
houch, ha parlat amb Línia Va-
llès per explicar els fets que van
succeir divendres passat. Balg-
houch diu que “no teníem més
remei que posar-nos a resar al
carrer per la manca d’espai. Fa
molt temps que ens queda petit
el local i sempre ens posen pro-
blemes per tenir-ne un de nou”. 

DENUNCIEN PERSECUCIÓ
Balghouch explica que la situa-
ció de divendres passat és un

símptoma de la “persecució de la
comunitat islàmica a Mollet”. El
líder islàmic acusa el govern del
PSC de “perseguir els musul-
mans”: “Els interessa política-
ment. Volen els vots feixistes i
xenòfobs”.

A més, Balghouch assegura
que alguns veïns els van increpar
durant l’oració del Ramadà al ca-
rrer: “Sortien dels balcons i pi-
caven cassoles per protestar”.
“Són enviats pel PSC”, insisteix
en relació amb els socialistes.

La passera unirà el carrer 11 de Setembre i La Farinera. Foto: Ajuntament

Al Huda segueix resant al carrer

Tecnologia | Microsoft col·labora amb Mollet
L’Ajuntament i Microsoft col·laboraran per fer de Mollet un referent en projec-
tes tecnològics al servei de la ciutadania. Es van reunir el passat dimarts per en-

gegar una sèrie d’iniciatives relacionades amb el concepte d’smart cities.
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COMERÇ4Aquest cap de set-
mana torna Mollet és Fira, un
projecte de dinamització co-
mercial que durà els millors pro-
ductes i serveis de més de 300
comerços i empreses locals als
carrers de la ciutat. Enguany
Mollet és Fira se celebrarà de for-
ma dividida entre dos caps de
setmana. La primera ronda vin-
drà aquest dissabte 18 i diu-
menge 19 de maig, mentre que la
tornada serà el 2 i 3 de juny.

UNA APOSTA GASTRONÒMICA
La fira comptarà amb activitats
molt diverses i per a tota mena
de públics. Les places Prat de la
Riba i Catalunya seran el centre
neuràlgic de l’esdeveniment, així
com el carrer Barcelona i l’avin-
guda Llibertat. 

Dissabte es donarà el tret de
sortida a les 10h al Mercat Mu-
nicipal amb un especial de lu-
doteca amb globoflèxia i pinta-
cares. El plat fort serà un reco-
rregut pel mateix mercat amb un
personal shopper de luxe, el
gastrònom Txus Zubeldia. A par-
tir de les 11h es podrà aprendre
a comprar i cuinar al costat de
l’expert culinari. La tarda estarà

dedicada als productes de Km 0,
així com al món del pà i les seves
variants al Forn Prat.

UN FINAL AMB SORTEIG
Diumenge, Zubeldia tornarà
per mostrar els seus coneixe-
ments de cuina mediterrània
en una activitat a les 11h a la car-
pa del mercat. A les 12h, el taller
de coques de Sant Joan, situat
al Graner de l’Avia, farà les de-
lícies dels més llaminers. D’al-
tra banda, Gallecs tindrà pre-
sència a Mollet és fira, amb una
activitat al Consorci del nucli ru-
ral per descobrir els batuts verds
a base de verdures i hortalisses
de la zona. 

Durant ambdós dies, es po-
dran fer activitats variades, com
un taller de compostatge i ela-
boració de sabó amb oli de cui-
na usat o les exposicions dedi-
cades a automòbils, com auto-
busos i motos d’època. A més, la
Policia Municipal i els volunta-
ris de Protecció Civil oferiran xe-
rrades informatives. Finalment,
es tancarà el cap de setmana amb
el sorteig a les 19h d'un viatge per
Europa per a dues persones al
Mercat Municipal.

Mollet és Fira escalfa motors
» El projecte per dinamitzar el comerç local comença aquest cap de setmana i tornarà el 2 i 3 de juny

» Més de 300 comerços i empreses molletanes col·laboren amb la fira per impulsar el sector
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Punxen les rodes de 
la furgoneta de Ciutadans

POLÈMICA4La furgoneta de
Ciutadans de Parets del Vallès
va ser atacada en un acte van-
dàlic el passat 10 de maig, coin-
cidint amb l’inici de la cam-
panya electoral per a les pròxi-
mes eleccions municipals del 26
de maig. 

Els de la formació taronja
es van trobar les quatre rodes
del vehicle de transport pun-
xades després de l’acte d’inici
de campanya a Ca n’Oms, on
es presentava la seva candida-
tura. El candidat a l’alcaldia
per Cs, Manuel Losada, va de-

nunciar l’atac a les xarxes so-
cials. 

REPERCUSSIÓ A LES XARXES
La punxada de rodes va desper-
tar un seguit de reaccions a les
xarxes socials, com en el cas de
Carlos Carrizosa, diputat al Par-
lament de Catalunya. Carrizosa va
publicar al seu compte de Twit-
ter: “Así empezaban la campaña
electoral los compañeros en Pa-
rets. La campaña continuada de
acoso contra los que defienden la
unión y libertad de todos los es-
pañoles es intolerable”.

ELECCIONS4El nou fitxatge de
Junts per Catalunya de cara a les
eleccions europees, Beatriz Ta-
legón, visitarà Parets del Vallès
demà al migdia, en un acte de
campanya electoral de la for-
mació sobiranista per donar su-
port a la candidatura de Parets
per la República. 

L’esdeveniment es celebrarà
al parc de la Linera i consistirà
en un vermut de campanya.

Blanca Bragulat, dona de l’ex-
conseller de presidència, Jordi
Turull; i Neus Jordà, candidata
a l’alcaldia de Parets per la Re-
pública també hi participaran.

RECORDANT ELS PRESOS
Al vermut s’intercanviaran opi-
nions i es debatrà sobre la si-

tuació actual del procés. Tant les
eleccions municipals com les
europees seran protagonistes
de forma conjunta en l’esdeve-
niment. 

Es preveu que un dels punts
més importants de la jornada si-
gui el record i homenatge de l’ex-
conseller de presidència Turull,
nascut a Parets del Vallès i en

presó preventiva des del passat
mes de març del 2018. 

Turull, acusat de rebel·lió,
sedició i malversació de fons
públics per l’organització del re-
ferèndum de l’1 d’octubre ha es-
tat un dels símbols més vistos
en els cartells de l’inici de la
campanya electoral de Parets
per la República.

Talegón amb l’exconsellera Clara Ponsatí. Foto: Twitter (@BeatrizTalegon)

Beatriz Talegón visitarà Parets
en un acte de campanya

Art | Presenten l’exposició ‘50 fotos de PRESS’ 
Parets acull des d’ahir i fins al pròxim 27 de maig l’exposició solidària 50 fotos
de PRESS, de la campanya Tots som igual de diferents, per visibilitzar el tras-
torn de l'espectre autista (TEA). Les fotografies es poden veure a Can Rajoler.  

A l’acte hi participarà
Blanca Bragulat, 
dona de l’exconseller 
Jordi Turull
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Martorelles | Sant Fost

Els nens de Sant Fost
gaudeixen del Mainafest

FESTIVAL INFANTIL4Mainafest
va arribar el passat cap de set-
mana a Sant Fost per animar els
nens i nenes de la vila amb mú-
sica, concerts i dansa. Aquest fes-
tival musical per a infants va por-
tar diversos grups i artistes de-
dicats a fer-ho passar bé a la mai-
nada. 

El Complex Esportiu Muni-
cipal Can Lladó va ser el punt
central dels actes del Maina-
fest. Allà es van poder veure di-
versos espectacles que van atrau-
re els veïns més menuts de Sant
Fost. Va ser el cas de Mainasons,

el primer concert del dia que va
arrencar els motors d’un públic
molt jove. 

ACTIVITATS DIVERSES
Els principals encarregats d’en-
tretenir els nens durant el Mai-
nafest van ser els grups que
van desembarcar a Sant Fost. La
Bella Dantuvi, Amb la canalla,
Xiula o La Belluga en van ser al-
guns exemples. D’altra banda,
també  hi va haver lloc per a al-
tres activitats, com un taller
radiofònic dels professionals
de Ràdio Sant Fost. 

MARTORELLES4L’àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament ha in-
troduït marietes per combatre el
pugó que ataca la vegetació del
municipi. Aquest dimecres es va
fer l’actuació a la majoria d’ar-
bres de l’avinguda d'en Piera, des
de la cruïlla fins al carrer de la
Costa. En total, s’han dipositat
uns vuit pots de 250 marietes en
els acers palatanoides de la prin-
cipal via del municipi. 

CONTROL ECOLÒGIC
Aquesta pràctica, que torna per
tercer any consecutiu, és una ini-
ciativa ecològica per evitar la
proliferació del pugó en els ar-
bres i conreus. Emprar els in-

sectes permet evitar la utilitza-
ció de productes fitosanitaris

químics que poden contaminar
el medi ambient, reduir la bio-
diversitat i afectar la salut dels
ciutadans. 

La lluita biològica contra pla-
gues consisteix a alliberar larves
de depredadors o parasitoides
als arbres afectats. Es deixen
caixes que actuen com a refugi
durant el transport dels vivers.

Un cop es dipositen els reci-
pients als arbres, les larves es dis-
persen i es desenvolupen fins a
extingir el pugó.

A les caixes hi ha larves de
marietes, que s’alimenten del
pugó i amb el seu paper de de-
predador permeten mantenir
els vegetals sans sense haver
d’utilitzar compostos químics.

Les marietes són un depredador natural dels pugons. Foto: Arxiu

Introdueixen marietes per
controlar plagues de pugons

Oci | Sant Fost convida els nens a llegir amb gossos
Acompanyats per les seves mascotes, dimarts els nens de Sant Fost van poder
gaudir de la lectura d’una forma peculiar. Lectura amb gossos els va convidar 

a l’espai Bibli@teneu per llegir amb els seus amics de quatre potes.

Alliberar marietes
permet eliminar els
pugons sense utilitzar
productes químics
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La Llagosta

Santa Perpètua

SUCCESSOS4Per sort tot va
quedar en un ensurt. La setma-
na passada els Bombers van ha-
ver d’intervenir per apagar un
foc que s’havia originat en un
hort, a tocar de les vies del tren.
Els Bombers van controlar les
flames amb rapidesa. 

El propietari d’aquesta par-
cel·la, un veí del poble, va patir
cremades a la cara (de primer
grau, a la part més superficial) i
va respirar el fum de les flames,

de manera que els serveis d’e-
mergències el van portar a
l’Hospital de Mollet, on va ser
atès abans de rebre l’alta.

No és la primera vegada que
aquest any els Bombers han
d’actuar a la zona. De fet, va ser
necessària la seva intervenció
per apagar focs de característi-
ques similars en dues ocasions
durant el mes de març, tot i que
en cap d’aquestes vegades va
haver-hi cap ferit.

MOBILITAT4Amb retard, però ja
està en funcionament. Dilluns
passat es va estrenar la nova pa-
rada de la línia de bus de la com-
panyia Sagalés que fa el trajec-
te fins a Barcelona, situada al
pont de la riera Seca (per molt
pocs metres, pertanyent al terme
municipal de Montcada i Rei-
xac), que permetrà que els veïns
del poble que vulguin anar fins
a la capital del país puguin fer-

ho pagant només el cost d’un
viatge d’una zona.

Fins ara, els llagostencs que
volien estalviar-se la diferència
de preu que hi ha entre un bit-
llet de zona 2 (a la qual pertany

la Llagosta) i un de zona 1 (com
és el cas de Montcada) havien
d’anar caminant fins a una pa-
rada que hi havia a tocar del res-
taurant McDonald’s de Mont-
cada, havent de passar per al-
guns trams poc segurs per a la
circulació de vianants.

L’Ajuntament ha assumit la
construcció d’aquesta parada

(era una de les promeses elec-
torals dels socialistes en les elec-
cions municipals que es van ce-
lebrar el 2015) i, tot i que fins a
l’any passat no van poder tirar
endavant l’avantprojecte per fer-
la realitat i ara fa quatre mesos
es van adjudicar les obres, la pa-
rada no ha estat una realitat
fins fa uns dies.

L’autobús fa el trajecte fins a Barcelona. Foto: Sagalés

La parada de bus de la riera
Seca ja està en funcionament

Un incendi prop de les vies de
tren acaba amb un home ferit

SOLIDARITAT4Santa Perpètua
continua demostrant el seu com-
promís amb els projectes solida-
ris i de cooperació que es gesten
a la vila i a Catalunya. En aquest
sentit, l’Ajuntament va anunciar
abans-d’ahir que aquest any sub-
vencionarà cinc d’aquests pro-
jectes amb 80.000 euros a través
de la regidoria de Solidaritat i Co-
operació Internacional.

D’aquesta manera, Alkaria,
una ONG de l’Hospitalet de Llo-
bregat, rebrà gairebé la meitat de

tot l’import que la regidoria re-
parteix, 22.312 euros per a un
projecte a l’assentament informal
Ibrahim Taleb, al Líban (per aca-
bar de construir un espai educa-
tiu) i 16.429 més per a una ini-

ciativa que busca donar eines a les
dones de Velingara, al Senegal.

29.066 euros del total seran
per a SPSolidària, l’ONG local
que té en marxa diferents inicia-
tives amb refugiats sahrauís. En
concret, aquest import serà per al
projecte de Centre materno-in-
fantil de Tifariti a la wilaya d’S-
mara, una vila situada 100 qui-
lòmetres al sud de la frontera amb
el Marroc. El centre atendrà do-
nes embarassades i nadons, i or-
ganitzarà tallers d’ajuda i orien-

tació a les mares i també de pla-
nificació familiar.

Una altra entitat local que
també ha rebut subvenció és AS-
PERPOL, que tindrà més de
8.000 euros per instal·lar un
equip fotovoltaic a l’escola de
Jarra Sukuta (Gàmbia), per apor-
tar material escolar i per formar
una professora.

Per últim, la regidoria ha
anunciat la concessió d’uns 4.100
euros per a un projecte a l’Índia
de la Fundación Vicente Ferrer.

L’ONG Alkaria rebrà ajuda per a dos dels seus projectes. Foto: Alkaria

80.000 euros per a cinc
projectes de cooperació

Cultura | Tot a punt per a la primera Fira del Llibre
Resistencia literaria organitza la que serà la primera Fira del Llibre del poble.

La cita està prevista per demà passat (entre les 10 del matí i les set de la tarda) al
carrer de l’Estació, on es reuniran una quinzena d’escriptors i petites editorials.

Medi ambient | Recullen 379 quilos de residus a la riera de Caldes
Una trentena de voluntaris van recollir prop de 379 quilos de residus diumenge passat a la riera
de Caldes en una nova edició de la jornada mediambiental Let’s clean up Europe. L’entitat que
vetlla pel medi ambient del poble, Residu Zero, va participar en l’activitat amb unes 10 persones.

INFRAESTRUCTURES4Només
es tracta d’un gest simbòlic, però
amb molt significat. Abans-d’a-
hir es va instal·lar el cartell d’i-
nici de les obres de construcció
de l’estació de tren de la línia R8,
que enllaçarà el poble amb la
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), Granollers i Mar-
torell, entre altres punts. Això
significa, doncs, que l’inici dels
treballs és imminent.

Una de les primeres reac-
cions va ser la de l’alcaldessa, Isa-
bel García, que va dir que espe-

ra que els operaris comencin a
treballar com més aviat millor en
una infraestructura “molt re-
clamada i reivindicada i que
veïns esperen des de fa més de
20 anys”.

Fa dos mesos que els treballs
es van adjudicar a Contratas Vi-
lor SL i Petrucco SA (que treba-
llaran de forma conjunta). L’o-
bra tindrà un pressupost de
prop d’1,7 milions d’euros i un
termini d’execució de nou me-
sos, de manera que hauria d’es-
tar llesta a principis del 2020.

Inici imminent de les obres
per construir l’estació de l’R8

Els usuaris d’aquesta
línia s’estalviaran 
bona part de l’import
del bitllet de transport

Els diners es destinaran
a projectes al Líban, 
al Senegal o a d’altres 
al Sàhara Occidental
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Montmeló

Montornès

TEATRE4El Festival Infantil i
Juvenil de Teatre de Montme-
ló tornarà els dies 1 i 2 de juny
a la ciutat. Dimecres es va pre-
sentar la setena edició de l’es-
deveniment, dedicat a pro-
moure la cultura i l’espectacle
del municipi. 

A l’acte hi van participar
Montse Ferrar, representant de
Kacu Mensi -entitat organitza-
dora-; Agustí Coll, director ar-
tístic; l’alcalde de Montmeló,

Pere Rodríguez; i la regidora de
cultura, Carme Palacios. 

UN PROGRAMA COMPLET
El Fitkam d’enguany tornarà
amb artistes molt diversos. L’es-
pectacle El núvol gris, gras i
gros serà l’espectacle d’obertu-
ra, que buscarà divertir els nens
amb la història d’un núvol viat-
ger. En canvi, des d’una pers-
pectiva més poètica arribarà
Hai, la pescadora de somnis.

SUCCESSOS4Un avió de pas-
satgers que volava baix va cau-
sar sorpresa i inquietud als veïns
de Montmeló durant el passat
diumenge. L’aeroplà va sobre-
volar diverses poblacions del
Vallès Oriental, i principalment
Montmeló, on alguns habitants
temien que es pogués tractar
d’alguna avaria o una situació
prèvia a un accident. 

El motiu real de l’estrany
comportament de l’aparell era
un acte publicitari de la com-
panyia aèria Emirates, patroci-
nadora del Gran Premi d’Es-

panya de Fórmula 1 celebrat el
mateix diumenge. L’avió, un

Airbus A-380-842, va passar
lentament i a baixa altura en els
instants previs a l’inici de la
cursa per publicitar Emirates, fet
desconegut per bona part dels
habitants de la comarca. 

UN VOL VIRAL A LES XARXES
Aquesta extraordinària situació
no va tardar a aparèixer de for-
ma massiva a les xarxes socials
de diversos veïns vallesans. Ví-

deos, fotografies i comentaris so-
bre què podia estar passant van
omplir en minuts les plataformes
digitals.

Segons el portal Hispavia-
ción, l’Airbus només duia una
altura de 1000 peus -uns 300
metres- quan va sobrevolar el
Circuit de Barcelona-Catalun-
ya, per poder fer visible clara-
ment la publicitat de la com-
panyia del golf pèrsic.

El vol baix es va viralitzar a les xarxes. Foto: Twitter (@MiguelCiudad)

Un avió causa alarma per un
vol baix en un acte publicitari

Tot a punt per a una 
nova edició del Fitkam

Instituts | Projecten un curt sobre violència de gènere
Els alumnes de 3r B de l’INS Montmeló van poder veure dilluns el seu 

curtmetratge sobre violència de gènere projectat a la Sala de la Concòrdia. 
Lorena tracta sobre aquesta xacra social, narrada des del punt de vista dels joves.

SOCIETAT4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada un veí de Montornès per
delictes contra la llibertat sexual
i pornografia infantil. Segons
han publicat diversos mitjans, el
jove es feia passar per altres
persones per aconseguir imatges
de menors de La Roca i Les
Franqueses del Vallès. 

El detingut contactava amb
les menors a través de platafor-
mes de xarxes socials i les extor-

sionava per aconseguir fotogra-
fies. En total, l’acusat hauria arri-
bat a involucrar tretze menors.

COL·LABORACIÓ VITAL
La detenció de l’individu va
arribar després d’una llarga in-

vestigació dels Mossos d’Es-
quadra.  Una de les claus de la
detenció va ser la col·laboració
d’una de les mares de les me-
nors amb el cos policial, que va
estar involucrada des del prin-
cipi de la investigació.

Els Mossos no han volgut do-

nar  més detalls de la investiga-
ció perquè en el cas han estat in-
volucrats menors d’edat, vícti-
mes dels actes del detingut. Tot
i això, han confirmat els fets a Lí-
nia Vallès i han afegit que el jove
ja ha passat a disposició judicial
per determinar si entra a presó.

Els Mossos van detenir el jove la setmana passada. Foto: Arxiu

Detenen un jove 
per pornografia infantil

Acte solidari | Bicicletada del Besòs contra el càncer
Montornès se sumarà a la 17a Bicicletada del Besòs, dedicada enguany a la 
lluita contra el càncer. L’acte se celebrarà el pròxim diumenge i a les 9.30h 
se sortirà de forma simultània des de diversos municipis del Vallès Oriental.

CAMPANYA4El PSC celebrarà
aquest dissabte un acte de
campanya electoral a Montor-
nès amb la participació de
José Montilla, expresident de
la Generalitat de Catalunya. La
candidata  socialista a l’alcal-
dia del municipi, Eva Díaz,
comptarà amb el suport del
que va ser màxim representant
del Govern català entre el 2006
i el 2010. 

L’acte se celebrarà al Col·legi
Marinada de Montornès a les
12h, i es presentarà el programa

electoral de cara a les pròximes
eleccions municipals del 26 de
maig.

MÚSICA I MENJAR
Durant la jornada, el grup de
rumba Los Desmadraos ani-
marà la trobada amb rumba
catalana. També es podran
degustar plats com unes clàs-
siques migas amb raïm. A
més, des del PSC han inclòs
com a al·licient de l’acte la
possibilitat de fer-se un selfie
amb José Montilla.

L’expresident Montilla
visitarà Montornès

L’estrany vol de l’avió es
va viralitzar i les xarxes
socials es van omplir 
de videos i fotos

El detingut
extorsionava 
menors de La Roca 
i Les Franqueses



23 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 17 de maig del 2019



17 de maig del 2019líniavallès.cat

| 24

Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

El reciclatge de residus 
no creix prou a Lliçà d’Amunt

MEDI AMBIENT4Situació d’es-
tancament. Així defineix l’A-
juntament el que passa amb la
recollida selectiva (el reciclatge
de residus) al poble. En una
peça publicada al butlletí mu-
nicipal Informa’t, el consistori
explica que el poble continua
“molt lluny dels objectius  fixats
per l’Agència de Residus de Ca-
talunya, entre els quals figura as-
solir un 60% de recollida selec-
tiva per a l’any 2020”.

Les últimes dades registrades
pel govern local mostren que
l’any passat es van generar més
de 9.000 tones de residus (xifra
que suposava un augment del
6% respecte del 2017), mentre
que la xifra de deixalles recicla-
des només va ser del 36%.

El text acaba incidint, un
cop més, en els beneficis del re-
ciclatge, tant des del punt de
vista ambiental com des del
vessant econòmic.

ECONOMIA4Des d’abans-d’ahir
els veïns del poble ja poden fer
les sol·licituds per rebre ajuts per
poder pagar les despeses escolars
del curs 2019-20, que es posarà
en marxa durant el pròxim mes
de setembre. Dos dies abans
que arrenqués el termini, l’A-
juntament va anunciar que ja ha
posat a disposició dels veïns del
poble tota la informació i la do-
cumentació necessària per ac-
cedir a les subvencions. 

Aquests diners serviran per a
les activitats escolars (de Pri-

mària, Secundària, Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Superior), extraescolars i per als
casals d’estiu del curs. Les sub-
vencions també serviran per pa-
gar serveis com el menjador.

D’aquesta manera, tothom
que visqui al poble i que estigui
interessat a obtenir-ne alguna
tindrà temps fins al pròxim di-
mecres 5 de juny. La sol·licitud
es podrà recollir de forma pre-
sencial a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) de l’Ajunta-
ment, però els formularis també
estan disponibles al portal web
municipal. Un cop que s’hagin

emplenat i que s’hagi aportat la
documentació necessària, cal
entregar-los a l’OAC.

En un document adjunt es po-
den consultar els requisits que cal
complir per optar a rebre aquests
diners (a les bases es remarca que
presentar la sol·licitud no és cap
garantia de res), com els ingres-
sos econòmics mensuals màxims
que pot tenir cada família.

Una imatge de l’escola Els Vinyals. Foto: XTEC

Lliçà de Vall obre el termini per
demanar ajuts per pagar l’escola

Lliçà d’Amunt | Concursos i tallers per Sant Ponç
Dissabte passat va ser Sant Ponç, el patró dels herbolaris, i per tal de
celebrar-ho, la biblioteca ha organitzat un concurs d’olors que dura
tot el mes (fins al dia 31) i un taller per cuidar dels horts verticals.

Les subvencions
serviran per pagar
activitats escolars,
extraescolars i casals
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La Garriga | L’Ametlla

La Garriga redescobreix 
la transhumància

CULTURA4 L’Associació Agrà-
ria de la Garriga, en col·labora-
ció amb l’Ajuntament, farà l’ac-
tivitat Anem de transhumància
amb el ramat de Can Nualart
aquest diumenge. La ruta vol do-
nar a conèixer una activitat ra-
madera històrica que encara se-
gueix activa. 

En aquesta sortida, els par-
ticipants acompanyaran el ramat
de can Nualart en el recorregut
de la seva transhumància fins a
les planes de Can Miquel, a prop
de Puiggraciós, on romandrà
uns tres mesos. Durant els 9 qui-

lòmetres de l’excursió es podrà
descobrir la importància histò-
rica de la transhumància i la seva
vigència en l’actualitat.

REIVINDICANT LA RAMADERIA
La transhumància consisteix en
la migració de ramats a zones on
hi hagi pastures, depenent de l’è-
poca de l’any. És en aquest con-
text on agafen una especial im-
portància els camins ramaders.
Amb aquesta proposta, que for-
ma part del projecte Arrela’t, es
busca mostrar aquesta activitat
als veïns de La Garriga.

L’AMETLLA4La Fiscalia ha de-
manat una pena de 29 anys i 10
mesos de presó per a un veí de
l’Ametlla acusat d’agredir la
seva parella amb un tornavís en
diverses ocasions. L’home tam-
bé està acusat de provocar un
incendi a la casa on vivia a l’A-
metlla i de lesionar el seu fill,
menor d’edat, durant l’agressió,
segons ha publicat El 9 Nou. 

MÉS DE DOS ANYS DESPRÉS
Els fets, que s’estan jutjant a
l’Audiència de Barcelona, hau-
rien passat l’agost de 2016,
quan l’acusat hauria agafat el
mòbil a la seva parella després
d’una discussió. Segons la Fis-

calia, més tard l’home va tor-
nar per donar-li l’aparell, i va

aprofitar la trobada per atacar-
la amb un tornavís que duia
ocult a l’esquena. Durant l’a-
gressió, el fill va intentar so-
córrer la seva mare i es va in-
terposar en la disputa, però el
presumpte agressor l’hauria
colpejat i empès per poder
continuar el seu atac. Final-
ment, els veïns de la zona van

poder separar els dos indivi-
dus.  En una última acció, l’a-
gressor hauria tornat a dins de
la casa de la parella i hauria ca-
lat foc en diversos punts amb
l’ajuda d’una substància infla-
mable. Malgrat la intervenció
dels bombers,  l’incendi va
provocar uns danys en l’habi-
tatge valorats en 68.000 euros.

Els fets s’estan jutjant a l’Audiència de Barcelona. Foto: Arxiu

Petició de 29 anys de presó 
per agredir la seva parella

L’Ametlla | Celebren una conferència sobre els somnis
Jordi Borràs, psicòleg especialitzat en el treball terapèutic amb els somnis, va

presentar la conferència Què podem aprendre dels somnis? a la Biblioteca Muni-
cipal Josep Badia i Moret de l’Ametlla del Vallès. Es va fer ahir 16 de maig.  

L’agressió va succeir
l’agost de 2016,
després d’una
discussió de la parella
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Canovelles | Les Franqueses

La plantilla de Befesa
comença avui una vaga

LES FRANQUESES4Els treba-
lladors i les treballadores de la
planta de Befesa Aluminio de les
Franqueses comencen avui una
vaga indefinida. Segons va in-
formar el sindicat Comissions
Obreres en un comunicat pu-
blicat dilluns passat, la plantilla
ha pres la decisió d’aturar la
seva producció per “l’actitud de
l’empresa d’utilitzar pràctiques
abusives i de xantatge per im-
posar una política de relacions
laborals retrògrada”.

El sindicat denuncia alguns
casos concrets, com que els tre-
balladors no reben el seu calen-
dari de treball si no accepten
“mesures unilaterals com apli-
cació de flexibilitat, borsa horà-
ria i doble escala salarial”.

CCOO també alerta d’altres
incompliments per part de la
companyia en aspectes com els
riscos laborals. Els represen-
tants sindicals, però, mostren el
seu desig que la relació amb la
direcció “es normalitzi”.

SUCCESSOS4Nou cop contra
la droga a la comarca. Diumen-
ge passat els Mossos van anun-
ciar la detenció de tres trafi-
cants de cocaïna i haixix i el des-
mantellament del punt on els
homes venien la droga, en un pis
de Canovelles. 

Aquesta operació, que els
agents de la Unitat d’Investiga-
ció de la comissaria de Grano-
llers van treballar durant més de
quatre mesos, ja està tancada, ja
que els tres homes han ingressat
a la presó, després de declarar
davant del jutge, per un delicte

contra la salut pública per tràfic
de drogues. Els primers indicis
de l’existència d’aquest punt de
venda de droga són de finals de
l’any passat.

Els policies van entrar, du-
rant el matí de dimecres de la
setmana passada, al pis on es ve-
nia la droga i van trobar els tres
homes, de 25, 39 i 41 anys. A
l’habitatge també hi havia més
de dos quilos de cocaïna, dels
quals una part estava preparada
en 1.000 bossetes per a la seva
venda. A més a més, es van in-

tervenir prop de nou quilos
d’haixix, nou rellotges de gam-
ma alta, 34 telèfons mòbils, una
càmera de fotos, dues càmeres
esportives, quatre balances de
precisió i més de 80.000 euros
en efectiu. Segons els càlculs
dels Mossos, tot el material in-
tervingut tindria un valor proper
als 200.000 euros en el mercat.

Una part del material i els diners que van trobar. Foto: Mossos

Desmantellen un gran punt de
venda de droga a Canovelles

Les Franqueses | Caminada Popular massiva
Gairebé 700 persones van participar en la 17a Caminada Popular de
les Franqueses, celebrada diumenge passat. Els assistents van fer un
recorregut de 19 quilòmetres per Llerona, Corró d’Amunt i Marata.

Els Mossos van trobar
més de dos quilos 
de cocaïna i nou de
haixix al domicili
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La de demà serà una tarda d’e-
mocions fortes a la Llagosta. I és
que el CD la Concòrdia es juga el
títol de lliga de Segona Divisió (la
setmana passada, fins a la reso-
lució de la Federació espanyola
que donava la raó al Xaloc Ala-
cant en una denúncia l’equip va
ser campió durant unes hores) en
un partidàs que arrencarà a dos
quarts de sis de la tarda contra les
terceres de la taula, el CFS Ei-
xample barceloní.

El millor escenari possible (i
el més desitjat) per al conjunt de
Dani Mosteiro és un triomf; això
asseguraria el títol i certificaria la
presència al play-offper pujar a
Primera Divisió. La victòria, però,
podria no ser l’únic camí, ja que
qualsevol resultat millor o igual
que el que aconsegueixi el Xaloc

Alacant (que començarà el seu
enfrontament contra l’Intersala
Promises mitja hora més tard
que les llagostenques) serveix
per celebrar una competició que
l’equip porta treballant per gua-
nyar des de la segona meitat de
setembre de l’any passat. Em-
patant i, fins i tot, perdent, les de
Mosteiro podrien ser campiones.

GOLEJADA I 70 PUNTS
L’equip va aconseguir la victòria
22 en aquesta temporada i el
punt número 70 gràcies a la go-
lejada de dissabte passat a Ala-
gón, al nord-oest de Saragossa.
L’equip va superar de forma cla-
ra l’Avenida Alagón (0-7) el cuer
de la classificació i va celebrar un
títol que finalment ha d’esperar.

L’expedició que va acompanyar l’equip en el darrer partit. Foto: CDLC

El CD la Concòrdia es juga 
la lliga contra el CFS Eixample

» Una victòria assegura el títol i el ‘play-off’, però les de Dani 
Mosteiro podrien ser campiones empatant i, fins i tot, perdent

Karate | Gran actuació del Nokachi franquesí a Torrelavega
Diverses medalles i una segona posició final en la categoria femenina. El Club Karate
Nokachi va tenir una gran actuació a Torrelavega durant l’últim cap de setmana del

mes passat, on va competir amb nou dels seus esportistes en diferents categories. 

Pau Arriaga
LA LLAGOSTA

Els nedadors dels equips 
de la comarca brillen a Rússia
SINCRONITZADA4Nova gran
actuació dels sincronistes dels
equips de la comarca. Abril Co-
nesa, del CN Granollers, i Cecilia
Jiménez, Meritxell Mas i Pau
Ribes, del CN les Franqueses
van tornar de Sant Petersburg
amb una pluja de medalles en
aquesta nova edició de la Copa
d’Europa de sincro.

En total, la delegació espan-
yola va tornar amb sis medalles:
un or, quatre plates i un bronze,
tornant a demostrar el seu bon
moment en una temporada que
tindrà el seu moment culminant
en el campionat del món que es

disputarà a Gwangju (Corea del
Sud) durant el mes de juliol.

Conesa, Jiménez i Mas van
obtenir el seu millor resultat en
la modalitat Hightlight, gràcies a
la seva rutina amb la música
d’AC/DC. L’equip espanyol va de-
rrotar Rússia i Israel.

Els argents van repartir-se
entre dues proves olímpiques
(tècnica i lliure per equips) i dues
que no ho són (tècnica i lliure
mixte, amb protagonisme per a
Ribes i Emma García).

El bronze, per últim, va ser
per al duet lliure format per Ona
Carbonell i Sara Saldaña.

AUTOMOBILISME4El britànic
Lewis Hamilton va guanyar el
seu quart Gran Premi d’Espan-
ya diumenge passat al Circuit (el
tercer de forma consecutiva),
un triomf  que li va servir per re-
cuperar la primera posició al
capdavant de la classificació del
mundial de la Fórmula 1.

El pilot de Mercedes va exhi-
bir una superioritat total, malgrat
no partir des de la primera posi-
ció de la graella; el vigent campió
del món va avançar el seu com-

pany d’escuderia, Valteri Bot-
tas, en els primers metres des-
prés que s’apaguessin els semà-
fors, i ja no deixaria escapar
aquesta condició de líder fins que
va veure la bandera de quadres.

Ni tan sols després de l’apa-
rició del cotxe de seguretat (per
un incident entre Lando Norris
i Lance Stroll, que va fer que el
grup es reunís) Hamilton perdria
el seu ritme insuportable per a la
resta. El temps final per al dor-
sal 44 va ser d’una hora, 35 mi-

nuts i 50 segons, mentre que el
segon i el tercer calaix del podi els
van ocupar, respectivament, Val-
teri Bottas i Max Verstappen.

MITES EN EL RECORD
Montmeló, però, també va ser
l’escenari d’un homenatge a
dues llegendes del motor: Ayrton
Senna i Roland Ratzenberger,
ara que s’han complert 25 anys
de la mort dels dos pilots en el
Gran Premi de San Marino, al
circuit d’Imola, el 1994.

Hamilton completa el pòquer
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Penúltima jornada
(i, per tant, darrer
viatge) per al BM
Granollers en aques-
ta lliga 2018-19. Els

homes d’Antonio Rama visitaran,
demà a les quatre de la tarda, la
pista del Balonmano Benidorm
en un dels darrers capítols en la
lluita per la quarta posició con-
tra l’Ademar de Lleó. Els grano-
llerins, però, també han d’estar
atents per no perdre la cinquena
posició, l’última que dona dret a
jugar l’EHF, ja que el Bada Hu-
esca i el Liberbank Cuenca no-
més sumen dos punts menys
(33) que ells (35).

Qui també afrontarà la pe-
núltima data de la competició és
el primer equip femení, que
demà a les quatre de la tarda ju-
garà el darrer partit de la tem-
porada al Palau d’Esports contra
el tercer classificat, el Mecalia At-
lético Guardés. Les jugadores
de Robert Cuesta, cinquenes

amb 30 punts, voldran retallar la
distància que les supera de les po-
sicions de més privilegi; de fet, si
el BMG guanya contra les de
Pontevedra, tindria opcions d’a-
cabar la Divisió d’Honor en la ter-
cera plaça.

TRES QUARTS DE SEGLE
Fora de les pistes, però, el més
destacat és el calendari d’actes del

75è aniversari del club, que es va
presentar la setmana passada.

Així, en col·laboració amb
Hummel, es posaran a la venda
dues samarretes especials (d’una
d’elles només se’n fabricaran
200), el 7 de juny es jugarà un
partit commemoratiu amb exju-
gadors de l’entitat i, a partir del
maig de l’any que ve, es podrà vi-
sitar una exposició fotogràfica.

Últim viatge del curs per al BM
Granollers, que visita Benidorm

El Lliçà d’Amunt comença 
la Fase Final a Badalona

Després d’una tempora-
da llarga, de 26 partits, el
CB Lliçà d’Amunt co-
mença el seu camí cap a

la lliga EBA a Badalona, al mític
pavelló de la Plana, amb el pri-
mer partit de la semifinal contra
els Maristes Ademar.

Els de Romà Cutrina, cam-
pions del grup 1 de la Copa Ca-
talunya, parteixen com a favorits
en aquesta primera eliminatòria,
però voldran obtenir un bon re-
sultat ja a domicili per tenir la
classificació més a l’abast en el
partit de tornada, que es jugarà
el dissabte 25 al Pavelló d’Es-
ports. En aquestes eliminatò-
ries, que es disputen a anada i
tornada, és molt important la

quantitat de punts anotats a do-
micili, perquè són el factor que
serveix per trencar un possible
empat a victòries.

Si els lliçanencs superessin
aquest enfrontament, accedirien
a la Final a Quatre, que es juga-
rà el primer cap de setmana del
mes que ve al pavelló Jaume
Vilamajó de Segur de Calafell. En
cas d’accedir a aquest últim ni-
vell, els de Cutrina es veurien les
cares contra el vencedor de la sè-
rie entre els Lluïsos de Gràcia de
Barcelona i el CB Ripollet.

El rival en una hipotètica fi-
nal seria el Sol Gironès Bisbal
Bàsquet, el Badalonès, el Club
Bàsquet Alpicat o el Club Bàsquet
Roser de Barcelona.

Mingote canvia de plans 
i arriba al cim del Lhotse

ESCALADA4Si hagués seguit la
planificació prevista inicialment,
Sergi Mingote hauria intentat
arribar al cim de l’Everest di-
marts passat, però durant el cap
de setmana va replantejar la
seva estratègia fins al punt de
canviar el seu pròxim objectiu.
Aquest seria el Lhotse, al cim del
qual el paretà va arribar ahir.

La Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya
(FEEC) va confirmar oficialment
que Mingote havia assolit el punt
més alt d’aquesta muntanya si-
tuada a la serralada de l’Himàlaia
(8.516 metres, el quart punt més
alt del planeta) quan passaven
nou minuts de les 10 del matí. En

total, Mingote va necessitar unes
10 hores per completar l’ascens
des del camp base, i des de la
FEEC expliquen que la recta fi-
nal de l’ascensió (els últims 200
metres) ha estat molt dura.

D’aquesta manera, amb el
Lhotse ja a la butxaca, l’escalador
ha aconseguit arribar al quart
vuit mil del seu repte solidari
3x2x8000, que va començar du-
rant l’estiu de l’any passat i que
el va portar a pujar el K2, el Ma-
naslu i el Broad Peak.

El pròxim repte, ara sí, hau-
ria de ser l’Everest, una mun-
tanya a la qual ja ha aconseguit
pujar en dues ocasions: l’any
2001 i l’any 2003.

» El sènior femení rep la difícil visita del tercer, l’Atlético Guardés
» El club presenta els actes de commemoració del 75è aniversari

El CN Granollers signa un
acord amb el Cruyff Institute

El Club Natació Gra-
nollers va anunciar,
abans-d’ahir, un acord
amb el Johan Cruyff

Institute. L’entitat no ha especi-
ficat en què es beneficiarà d’a-
questa vinculació, més enllà de
dir que és una “aposta per la for-
mació acadèmica de qualitat”,
però això es resoldrà dimarts,
quan es farà l’acte de presenta-
ció d’aquesta col·laboració.

Les instal·lacions del club se-
ran l’escenari d’aquest acte, en el
qual participaran el màxim diri-
gent granollerí, Eduard Escan-

dell, i la directora del JCI, Mariel
Koerhuis, seran els encarregats
de detallar com queden vincula-
des les dues parts.

22È CAMPUS D’ESTIU
Més enllà d’aquesta vinculació,
l’entitat ja ha obert el termini
d’inscripcions per al campus
d’estiu, que enguany organitza
per vint-i-dosena vegada.

Està pensat per a infants que
tinguin entre 3 i 11 anys i fun-
cionarà entre el dimarts 25 de
juny i el divendres 6 de setembre,
en diferents modalitats.

Un moment de la darrera victòria a casa contra el Cangas. Foto: BMG



| 30

Llibres Teatre

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les mun-
tanyes de Prades amb energia solar. 

Música Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la

Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Foto-
grafies de gent del segle XX’,  del fotògraf alemany August

Sander.  Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colò-
nia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat es-

panyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de San-
der. Es poden veure  187 fotografies organitzades segons els

esquemes tipològics de Sander i  inclou un conjunt d’obres
de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al

festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació

sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la
capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelo-

na en una actuació emmarcada en una campanya pu-
blicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per

crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i

ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va co-

mençar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En

qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoa-
mericà li ha servit per situar-se entre els principals noms

de la música internacional. 

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
Ser una cantant de trap llatinoamericà
El seu vessant feminista ha marcat la seva música

Famosos

Actuar a Barcelona en un petit concert
El recital formava part d’una campanya publicitària 

S’ha generat un debat sobre l’artista
Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construei-
xen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del te-
rritori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría

| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a 

convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comè-
dia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decidei-
xen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

Timadores compulsives
Chris Addison

La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dra-
matúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoli-
beral i qüestionar-se el seu auge.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Els ocells
Aristòfanes

Viu en línia
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DEMÀ 18 DE MAIG
18:00 Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans, Trici-
cle, arriben a la ciutat per presentar l’espec-
tacle anomenat Hits, que repassa els seus
grans èxits. / Teatre Auditori.

DIMARTS 21 DE MAIG
19:00 Héctor Calvet coordinarà la pròxima ses-
sió del Club Pla 9. A la recerca d'altres litera-
tures, que se centrarà en la novel·la La con-
fessió de la lleona, de Mia Couto. / Bibliote-
ca Can Mulà.

DIMECRES 22 DE MAIG
18:30 Dimecres que ve es farà un taller per apren-
dre a preparar delicioses tapes. Les receptes,
com broquetes o pintxos, les podrà preparar
tothom. / Centre d'Informació i Recursos
per a Dones (CIRD).

AVUI 17 DE MAIG
LA GARRIGA Aquesta tarda, el Punt d’Informació
Juvenil s’encarregarà de coordinar una ses-
sió informativa per a joves que vulguin or-
ganitzar les seves vacances (18:00). / Casal
de Joves.

DIUMENGE 19 DE MAIG
DIVERSOS POBLES Un any més, la comarca es
bolcarà àmb aquesta nova edició de la Bici-
cletada del Besòs, que en aquesta dissetena
edició col·labora en la lluita contra el càncer.
La sortida es farà a dos quarts de 10.

DIUMENGE 19 DE MAIG
PARETS Lapòniade Cristina Clemente i Marc An-
gelet, és un debat sobre la veritat i la men-
tida. Les entrades ja estan a la venda (19:30).
/ Teatre Can Rajoler.

DIUMENGE 19 DE MAIG
MARTORELLES Els Gegants de Martorelles han
preparat una nova edició (la 44a) del Ball de
Gitanes,a mb les colles de Lliçà d'Amunt, Mo-
llet, Polinyà i Santa Perpètua  (11:00). / Pla-
ça El·líptica.

DIUMENGE 19 DE MAIG
MOLLET Partit de futbol corresponent a la
trenta-tresena jornada del grup 2 de Sego-
na Catalana entre el CF Mollet i la UD Parc
(12:00). / Municipal Germans Gonzalvo.

CANOVELLES El cor de gospel Betes-
da arriba a la vila per captar talent per
a les seves futures actuacions. / Tea-
tre Auditori Can Palots.

El cor de gospel Betesda
organitza un càsting

Demà 18 de maig a les 11:00

Mollet es bolca amb la nova edició de
la Nit dels Museus i, a banda de jor-
nades de portes obertes, organitzarà
concerts i tota mena d’activitats de for-
ma paral·lela. / Museu Abelló.

La ciutat es bolca amb
la Nit dels Museus

Demà 18 de maig a la nit

Demà se celebrarà una nova edició de
l’És Música, un concurs adreçat a
grups d'entre 18 i 30 anys, tant de la
ciutat com de la comarca. / Can Trullàs,
plaça de l’Església i plaça Folch i Torres.

Demà se celebrarà una 
nova edició de l’És Música

Demà 18 de maig a les 17:30

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala de
la trentena jornada de la Segona Di-
visió entre el CD la Concòrdia i el CFS
Eixample. / CEM El Turó.

El CD la Concòrdia es juga
el títol contra el CFS Eixample

Demà 18 de maig a les 17:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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