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Ha arribat el moment. Després de
setmanes de campanya electoral,
en alguns llocs més intensa que
en altres –vegis Mollet, per exem-
ple–, ha arribat l’hora de la veri-
tat. El 26-M ja és aquí. Diumen-
ge, els vallesans i vallesanes tria-
ran els seus representants mu-
nicipals en unes eleccions que, ja
sigui pel context nacional o pels
climes locals, han despertat un in-
terès especial. Hi ha molt en joc
i tothom n’és conscient.

A la capital vallesana, un cop
més el rival a batre és Josep Ma-
yoral, que és alcalde des del
2004 i aquesta és la quarta ve-
gada que es presenta com a cap
de llista del PSC. De fet, sembla

que ho seguirà sent si no hi ha
una sorpresa majúscula, almenys
tenint en compte els resultats de
les últimes eleccions munici-
pals a Granollers, tant les del
2015 com les del 2011, quan va
aconseguir 13 regidors i més del
40% dels vots les dues vegades. 

I és que el suport dels gra-
nollerins a Mayoral ha estat fins
ara aclaparador, però l’alcalde ja

ha alertat que “hi haurà molta
gent que voldrà sumar en con-
tra” d’ell i que “totes les sumes en
contra són possibles”. 

Qui s’ha erigit com la princi-
pal alternativa ha estat Àlex Sas-
tre (Junts per Granollers), ac-
tualment cap de l’oposició i el
qual creu que el projecte de Ma-
yoral està “desgastat”. 

Tot i això, qui es va apropar
més al PSC en les últimes elec-
cions celebrades a la ciutat, les
generals del 28 d’abril, va ser
ERC, que va aconseguir 8.011
vots que la van deixar a tocar dels
socialistes (8.756), mentre que
Junts per Catalunya va quedar
en quarta posició (4.089).

LA BATALLA DE MOLLET
On el PSC no té tan clar revali-
dar l’alcaldia és a Mollet. A la ca-
pital del Baix Vallès hi ha hagut
una batalla –amb totes les lle-
tres– entre els socialistes i l’ERC
d’Oriol López per convèncer els
molletans i les molletanes. 

Sonada va ser l’entrevista que
Línia Vallès va fer a l’alcalde Jo-
sep Monràs, on va carregar du-
rament contra López –“té una fi-
xació amb mi que arriba a ser ma-
laltissa”, va dir–i fins i tot va men-
cionar la parella del republicà: “Si
jo tingués temes personals amb
ell, el lloc de treball de la seva dona
es mantindria en aquest ajunta-
ment?”. Unes paraules que van
motivar la resposta de l’eludida
mitjançant un article d’opinió on
reclamava “ètica” a Monràs.

Amb tot, un episodi exempli-
ficador del clima de tensió que s’ha
viscut a la ciutat durant aquesta
campanya electoral, i on s’han
publicat enquestes que apunten a
un frec a frec entre PSC i ERC per
la victòria. Sobretot després de la
divisió de l’espai dels comuns i Po-
dem, que es presenten per sepa-
rat, i de les polèmiques que ha anat

acumulant Ciutadans –l’última
aquests darrers dies–, que sembla
que quedarà lluny d’aconseguir un
bon resultat.

Sigui com sigui, el 28-A va
deixar un PSC fort a la ciutat
(amb un 31,85% dels vots), cosa
que ha aprofitat Monràs per rei-
vindicar-se i per agafar empenta
en aquesta recta final.

EL GROC DEL 28-A
Un 28-A que encara ressona a la
comarca, quan un total de 28 dels
39 municipis van donar suport a
ERC. Això va suposar la primera
victòria dels republicans en unes
generals al Vallès Oriental –com
també va passar al conjunt del
país– i augura possibles sorpre-
ses a més d’un municipi. 

Diumenge serà una nit llarga
i Línia Vallès la seguirà en directe
a través de la seva versió digital. 

26-M: molt en joc
A Granollers (esquerra) i Mollet (dreta) el panorama per al PSC és molt diferent: Mayoral ho té fàcil, Monràs més complicat. Fotos: Arxiu

Arnau Nadeu
VALLÈS ORIENTAL

» Els vallesans votaran diumenge amb el record de la històrica victòria d’ERC del 28-A encara present
» Mayoral sembla que ho té fàcil a Granollers, mentre que a Mollet l’alcaldia està molt més disputada

A Mollet s’han publicat
enquestes que apunten 
a un frec a frec entre
PSC i ERC per la victòria
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Els semàfors

PAH Mollet
La Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca de Mollet ha estat clau a l’hora d’atu-
rar el desnonament que havia de fer-se
avui. L’entitat va iniciar una campanya

per fer públic el cas i va ajudar la família
que ocupava l’habitatge en el procés.

pàgina 12

Ciutadans Mollet
Nova polèmica a Cs Mollet, aquesta vega-
da per uns suposats comentaris racistes i
homòfobs d’un dels membres de la seva
llista electoral. El compte de Facebook
des d’on s’haurien fet ja no existeix i el

cap de llista, aquest cop, ha donat la cara. 
pàgina 14

CD la Concòrdia
Ara sí que és definitiu. El sènior femení
del club s’ha proclamat campió de lliga
(ho va fer a casa, dissabte passat, guan-
yant contra les terceres) i tindrà l’ocasió
de lluitar per l’ascens a Primera Divisió

del futbol sala. El somni és a tocar. 
pàgina 28

La lupa

per Dolors Amaro (presidenta de la PAM)

Alguna cosa fa olor de podrit

Alguna cosa fa olor de podrit i… no és  a
Dinamarca, és a Les Franqueses. Dic això
perquè fa poc que dues persones més,
membres de la PAM, han guanyat el seu
judici i els han estat anul·lades les mul-
tes que els van imposar els semàfors foto-
vermell, amb la qual cosa fins ara ja són
12 els judicis que hem guanyat. L’Ajun-
tament, però, fa cas omís d’aquestes
sentències en contra, quan
una sola ja hauria estat sufi-
cient perquè suspengués el
funcionament d’aquests apa-
rells, i es vanagloria dient
que n’ha guanyat moltes més,
cosa que, estrictament par-
lant, és certa. El que no diu,
però, l’Ajuntament, és que des que va co-
mençar aquest malson foto-vermell ha fet
21 decrets d’alcaldia al·legant sempre que
“revisades les actuacions practicades en
el propi expedient sancionador es cons-
tata la concurrència d’errades que en
aquest moment procedimental no es
poden esmenar, pel que resulta procedent
revocar les sancions imposades en mè-
rits de l’expedient sancionador
FVXX/XXXX, i deixar sense efecte
aquest”.

És a dir que, com a mínim en 21 oca-
sions, l’Ajuntament reconeix que hi ha ha-
gut una concurrència d’errades i proce-

deix a revocar les sancions imposades.
Això però no ho ha fet quan la persona
multada va procedir a presentar les seves
al·legacions davant de l’Ajuntament,
sinó que ho ha fet quan hem portat el cas
a judici, a vegades a la mateixa porta del
jutjat, la qual cosa ens fa pensar que quan
l’Ajuntament ha cregut que podia perdre
el judici s’ha estimat més fer un decret re-

vocant la sanció, precisament per no per-
dre’l i poder seguir dient que ha guany-
at més judicis que la PAM. Si no fos per
aquesta camàndula, el nombre de judi-
cis que han guanyat els nostres repre-
sentats seria igual o més gran que els que
ha guanyat l’Ajuntament.

El veritable motiu, però, d’aquest
escrit, perquè és el més greu i fins i tot po-
dria suposar estar davant d’un cas de pre-
varicació, és la facilitat amb la qual l’A-
juntament ha anat revocant les sancions
imposades quan li ha interessat. Per
què... quantes més multes que nosaltres
no sabem ha revocat? Quina és aquesta

concurrència d’errades que només veu a
la porta del jutjat i que no explica mai?

Segons el Sr. Colomé, els judicis que ha
perdut l’Ajuntament són per “defectes de
forma”. Doncs bé, segons diu el jutge a la
darrera de les sentències, cal anul·lar la
multa perquè el guàrdia no ha vist perso-
nalment com es cometia la infracció i l’ú-
nic que ha vist és una gravació de vídeo feta

per uns aparells que no han
passat cap tipus de control ofi-
cial, per la qual cosa no es pot
donar presumpció de veraci-
tat al que ha vist el guàrdia a
la pantalla. Això no és cap “de-
fecte de forma” Sr. Colomé,
això és, en tot cas, un defecte

molt gros que malgrat tots els avisos i re-
clamacions vostè no ha volgut corregir per-
què s’estima més seguir multant els seus
conciutadans amb aquests aparells, d’u-
na més que dubtosa legalitat, per equili-
brar les arques de l’Ajuntament amb els in-
gressos provinents de les multes. Fixi’s en
una cosa... ara que som en campanya elec-
toral tots els partits, a excepció del seu, por-
ten en el programa la supressió del foto-
vermell, i fins i tot els seus socis de govern,
els socialistes, que han defensat tant com
vostè aquests aparells, ara diuen que els vo-
len treure. Definitivament... alguna cosa
fa olor de podrit i no és a Dinamarca.

Com a mínim en 21 ocasions, l’Ajuntament
reconeix que hi ha hagut una concurrència
d’errades i procedeix a revocar les sancions

Aquí el debate no es
(ni debería ser) si está
bien que Amancio Or-

tega haga donaciones a la sanidad pú-
blica española. Aquí el debate está en
si un Estado soberano tiene que de-
pender de cómo se levante un señor
para garantizar una sanidad que sea
de calidad.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cuando Torra dice lo
de Girona como capital
no es solo una boutade,

son palabras que revelan una ideolo-
gía lejanísima de la experiencia e iden-
tidad de la amplia mayoría de los ca-
talanes. Y hay pocas cosas peores que
un líder incapaz de entender lo que
sienten los suyos.  

@apuente

Ara quan l'indepen-
dentisme ja hagi gua-
nyat totes les eleccions

hagudes i per haver, els partits i enti-
tats tindran el detall de seure i arribar
a un acord estratègic per continuar
avançant plegats cap a l'objectiu? O
trobaran alguna altra excusa per no
fer-ho?

He vist l’anunci de Co-
lau alcaldessa parlant

amb Colau activista.
Quan parla sola ho fa amb el mateix to
queixós i paternalista que gasta quan
parla amb nosaltres, els “nens i nenes”
de la seva Barcelona. El respecte que es
té pels altres és el reflex del que es té
per un mateix.

@ferrancab@eduardvoltas@InakiParra
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El Gran Premi d’F1 reobre el serial 
sobre els pros i contres del Circuit1

2
El CD la Concòrdia es juga la lliga 
contra el CFS Eixample

Granollers, cap al 26-M: 
parlen ERC, Cs, CUP i PP

Detenen un jove de Montornès 
per pornografia infantil

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

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

A les xarxes

@mariusserra: Rivera petri. Ara no sé si és
una còpia defectuosa de l’estàtua de la
llibertat o bé Colom sense pedestal, però
podria il·lustrar el verb “assenyalar”.

@itasanc: “La mejor manera de contra-
rrestar una emoción negativa es tener
una positiva más fuerte”. Eduard Punset.
#DEP. 

#AdeuAlGeni

@AlfonsoAznar: Pues vosotros os reiréis,
pero yo el año que viene mandaría a Lluís
Llach ya directamente. Por lo menos,
canta.

#RidículAEurovisión #PocaEducació

Les millors
perles

Més d’un milió de persones firmen per refer la vuitena tem-
porada de Joc de Trons. La iniciativa, impulsada des de la
plataforma change.org, critica el guió de la sèrie i demana

tornar a escriure i gravar l’última temporada. L’autor de la proposta
assegura que els directors són “lamentablement incompetents”.

El quilo original ja no pesa un quilo. Així ho han determinat
des de la Conferència General de Pesos i Mesures. Le grand
K, un cilindre d’iridi i platí, era el referent universal del pes

d’un quilo. Per causes desconegudes, el model científic va per-
dre 50 micrograms, i ara ja no és fiable per traslladar la mesura. 

Un home indi sobreviu després d’empassar-se 116 claus. Bhola
Shankar va ingressar a un hospital de l’Índia per un fort mal
d’estómac. Allà els metges van descobrir els artefactes de fer-

ro i els van poder extreure. Ni Shankar ni els cirurgians s’expliquen
com va ser capaç d’empassar-se les claus i no morir-se.

Mor Grumpy Cat, la famosa gata malhumorada que es va
convertir en un dels símbols més reconeguts d’Inter-
net, ha mort. Tardar Sauce, com realment es deia la feli-

na, va patir una infecció urinària. La gata de les xarxes va arri-
bar a tenir 8,5 milions de seguidors a la xarxa social Facebook.

Robbie Williams assegura que veia morts i parlava amb ells. El
cantant britànic ha explicat en una entrevista a The Sunque
quan era petit acostumava a tenir trobades paranormals amb

esperits i persones difuntes. “Amb tres anys parlava amb gent mor-
ta i vaig arribar a espantar el meu pare”, comenta Williams.

Safata d’entrada

Defensem l’espai agrari a Caldes de Montbui
per Joaquim Cassà, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos

Unió de Pagesos, com a orga-
nització professional agrària ma-
joritària al camp català, sempre
ha tingut entre les seves reivin-
dicacions la defensa de l’espai
agrari. En zones amb una forta
pressió urbana, com és el cas de
Caldes, el sindicat ha defensat un
urbanisme racional. No ens hem
oposat mai al creixement urbà i
industrial de les ciutats, però
sempre hem defensat que el
creixement ha de ser compacte
i ha de respondre a una de-
manda social i no a interessos es-
peculatius.

Durant molt de temps, en
aquest país, el creixement urbà
ha respost a criteris especulati-
us. Les urbanitzacions constru-
ïdes en les millors terres agrí-
coles en són un exemple. La
base territorial agrària s’ha con-
siderat com aquell sòl pendent
de noves requalificacions per
ampliar el sòl urbà i industrial,
sotmetent la pagesia a un estat
de transitorietat i precarietat
impensable en altres sectors
econòmics. En el cas de Caldes
de Montbui, grans àrees dedi-
cades al conreu de la cirera van
ser ocupades durant els anys se-
tanta i vuitanta per urbanitza-
cions com Els Saulons i La Font
dels Enamorats. Es dona la pa-
radoxa que, avui, les jornades
gastronòmiques de la cirera són

un dels atractius turístics de la
vila, però la presència del cire-
rer al terme municipal és només
simbòlica.

La planificació urbanística i
territorial que es va posar en
marxa durant la dècada del
2000-2010 no va canviar aques-
ta situació. Es va instal·lar el dis-
curs, això sí, que per garantir la
sostenibilitat i l’equilibri terri-
torial calia mantenir sòl agríco-
la, però des d’una visió ambien-
tal, menystenint la importància
de la preservació de sòl agríco-
la perquè realitzi la seva princi-
pal funció, que és la de la pro-
ducció d’aliments.

L’esclat de la bombolla im-
mobiliària va fer aturar en sec
moltes expectatives de conti-
nuar utilitzant especulativa-
ment el sòl agrari, però en van
quedar reminiscències que ara
tornen a aflorar.

Durant la present legislatura,
l’Ajuntament de Caldes ha im-
pulsat la creació d’un parc termal
en una zona agrària situada al
costat no urbanitzat de la riera de
Caldes. L’ocupació d’aquest es-
pai, de 25.000 m2, suposaria una

agressió greu a una zona tradi-
cionalment agrícola del munici-
pi, però que fins ara havia que-
dat al marge de les ampliacions
de la trama urbana de la vila de
Caldes de Montbui. La implan-
tació d’aquesta instal·lació obri-
ria la porta, a mitjà termini, a
ocupar una gran zona agrícola de
prop de 50.000 m2, situada al
sud del parc termal, i que el Pla-
nejament Urbanístic de Caldes ja
qualifica com a ‘Equipament
balneari de nova creació’.

El 27 de desembre de 2018,
el Ple de l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui va acordar
aprovar inicialment la relació
de béns i drets afectats per ex-
propiació per a la realització
d’una zona balneària a Caldes
de Montbui. Aquest és un trà-
mit previ a l’expropiació defi-
nitiva dels terrenys.

Ara és el moment de dema-
nar als nostres polítics locals un
posicionament ferm a favor de
l’equilibri territorial i la sobi-
rania alimentària, i contra la
destrucció dels nostres espais
agraris.

Visca la Terra!

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.
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Granollers

SALUT PÚBLICA4El secretari
general de la UGT Catalunya, Ca-
mil Ros, va visitar divendres
passat l’Hospital de Granollers
amb motiu de les eleccions sin-
dicals que es van celebrar aquest
dimarts. Durant la visita, Ros va
denunciar la situació del centre
mèdic: “L’Hospital de Grano-
llers està en estat d’emergència;
necessita inversió pública”. El
sindicalista va fer referència a la
manca de llocs de treball i als bai-
xos salaris del personal.

Ros, que va estar acompanyat
durant la visita pel secretari de la
UGT, Josep Maria Álvarez, va afe-
gir que “per molta tecnologia
que hi hagi, si no hi ha personal
sanitari, l’hospital no funciona”.

VISITA PREELECTORAL
L’arribada de Ros i Álvarez a
l’hospital va ser la prèvia a les
eleccions sindicals que es van ce-
lebrar aquest dimarts. Malgrat la
visita, la UGT va perdre un de-

legat (6 en total) respecte de les
eleccions del 2015. CCOO va
guanyar amb 10 delegats.

PRECARIETAT PRÈVIA
La UGT ja havia denunciat la
situació laboral a l’Hospital de
Granollers. El gener de l’any
passat el sindicat va signar un

acord d’empresa amb l’hospi-
tal per posar fi a la precarietat
contractual. Segons la UGT, la
plantilla afectada eren 500
professionals que des de feia
dotze anys tenien contractes de
jornada parcial molt reduïda,
jornada no planificada i am-
pliacions causals.

Camil Ros va denunciar la manca d’inversió a l’hospital. Foto: Mar Vila/ACN

Camil Ros, sobre l’Hospital:
“Està en estat d’emergència”
» El secretari general de la UGT Catalunya visita el centre mèdic
» Ros critica la manca d’inversió pública en llocs de treball i salaris

Detenen un home per estafar
una dona amb qui sortia

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 15
de maig un home com a pre-
sumpte autor dels delictes d’es-
tafa, furt, usurpació de funcions
públiques i amenaces. La de-
tenció va arribar arran d’una
denúncia d’una dona. La víctima
va explicar que l’acusat va ex-
plicar-li que tenia la nòmina i els
comptes embargats perquè així
ella ho pagués tot. 

Mentre avançava la relació i
es guanyava la seva confiança, la

dona li va oferir casa seva per
passar alguna nit. Durant les
hores que la víctima estava fora
de casa, l’home aprofitava i re-
girava la casa buscant joies i
peces de valor que finalment
acabava robant.

L’home i la dona es van co-
nèixer a través d’una aplicació
per trobar parella. L’home ha
quedat en llibertat amb càrrecs,
tot i que ja havia estat investigat
i detingut diverses vegades per
altres fets similars.

Els Mossos van detenir l’acusat per estafa. Foto: Mossos d’Esquadra

Fe d’errades | Fotografia equivocada
Per un error de maquetació en el tancament de l’edició de la setmana passada de

Línia Vallès, la notícia titulada “Tornen a licitar el cobriment de les vies de tren del
tram nord” es va il·lustrar amb una fotografia equivocada, concretament d’esports.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el 16 de maig
un home acusat d’haver comès
vuit robatoris violents en menys de
48 hores a Barcelona i diverses
ciutats de l’àrea metropolitana, en-
tre elles Granollers i Mollet. 

El presumpte autor és veí de
Sabadell i hauria iniciat els atra-
caments a Granollers, concreta-
ment durant la matinada del 8 d’a-
bril. L’home va entrar en un hotel
i va intimidar la recepcionista
utilitzant un ganivet de grans di-

mensions i una ampolla amb un
líquid possiblement inflamable
que duia en una bossa de plàstic,
amb el qual va ruixar la dona ame-
naçant-la de calar-li foc.

Amb només mitja hora de di-
ferència, l’home va cometre el se-
gon robatori, aquest cop en un ho-
tel de Mollet.  L’acusat va repetir
el modus operandi; va accedir a la
recepció de l’hotel, va ruixar amb
un líquid la recepcionista i li va
mostrar un encenedor al mateix
temps que li cridava “això és un

atracament, no et faré res si col·la-
bores”. El detingut també  anava
armat amb el ganivet.

48 HORES D’ATRACAMENTS
El lladre va tornar a actuar la nit
següent, aquesta vegada a Saba-
dell i Barberà del Vallès. A banda
d’aquests robatoris, l’autor tenia
antecedents i havia robat un ci-
clomotor i diners en efectiu a
Barcelona. Dissabte passat va
passar a disposició judicial i es va
decretar el seu ingrés a presó.

A presó per robatoris violents
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Obren un concurs per fer 
dos blocs de lloguer social

HABITATGE4L’Ajuntament ha
obert recentment un concurs pú-
blic per construir dos blocs d’ha-
bitatges de lloguer social, segons
han publicat diversos mitjans. El
concurs està dividit en dos lots
que contenen la redacció del pro-
jecte bàsic, del projecte executiu
i de la direcció d’obra per a dos
edificis de blocs de pisos. 

29 PISOS EN TOTAL
Un dels blocs tindrà 17 pisos i
aparcament soterrat. Estarà si-
tuat al número 187 del passeig
de la Muntanya,  on actualment
hi ha un solar municipal buit.
L’altre edifici estarà ubicat al
número 25 del carrer Beren-
guer III i tindrà 12 pisos habi-
tables. En total, seran 29 nous
pisos de lloguer social.

El jurat del concurs públic es-
tarà format per diversos tècnics
de l’Ajuntament i tres profes-
sionals d’empreses externes. En-

tre altres criteris, es tindrà en
compte l’eficiència energètica i la
sostenibilitat dels habitatges a
l’hora de decidir els guanyadors
del concurs, que estarà obert
fins al pròxim 7 de juny. El con-
tracte, que durarà 3 anys i 10 me-
sos, tindrà un valor total de
438.000 euros. 

MEMÒRIA HISTÒRICA4Es com-
pleixen 81 anys del bombardeig
de Granollers durant la Guerra
Civil, i la ciutat recordarà la tra-
gèdia amb diversos actes des
d’aquest diumenge I fins al 2 de
juny amb l’objectiu de mantenir
viva la memòria històrica. El
diumenge a les 11 del matí el Mu-
seu de Granollers organitzarà un
itinerari  per donar a conèixer al-
guns dels llocs més emblemàtics
durant el bombardeig, com el re-
fugi de la plaça de Maluquer i
Salvador.

D’altra banda, el pròxim di-
mecres a la plaça de la Porxada,
l'alumnat de 19 escoles i els cen-
tres oberts de la ciutat seran els
protagonistes de l'activitat Abra-

ça la diferència. Més de 800 jo-
ves del municipi posaran en
comú el que han treballat en di-
versos tallers amb l’objectiu de
generar un espai de diàleg i re-
flexió sobre les discriminacions
que sorgeixen davant la falta de

reconeixement i de respecte de
certes diferències. A més, es de-
dicarà una exposició fotogràfica
a la mateixa plaça que mostrarà
el procés del projecte.

EL RECORD DE L’HORA FATÍDICA
El pròxim 31 de maig serà el 81è
aniversari del bombardeig de
Granollers i es recordarà amb
un acte a les 9.05 del matí -hora
de l’atac aeri- al cementiri de la
ciutat. També serà una jornada
de portes obertes als refugis de
la plaça Maluquer i Salvador i de
l'Ajuntament.

Finalment, els actes com-
memoratius del bombardeig que
va patir la ciutat fa 81 anys es
tancaran el pròxim dissabte 2 de
juny amb la Caminada fins al
Bosc de la Pau, situat al marge
dret del riu Congost, entre el
pont de la ronda Sud i el Bosc de
la Mitja. L’activitat començarà a
les 11 del matí des de Can Jonch
Centre de Cultura per la Pau.
Després d’arribar al bosc, se ce-
dirà el micròfon  a tothom que
vulgui llegir textos i poemes vin-
culats a la memòria històrica i a
la defensa dels drets humans.

El 31 de maig es podrà visitar el refugi de l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

La ciutat commemorarà el 81è
aniversari del bombardeig

Els actes
commemoratius es
tancaran el 2 de juny 
al Bosc de la Pau

Els pisos es construiran
al passeig de la
Muntanya i al carrer
Berenguer III
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Mollet

HABITATGE4El jutjat de Mollet
ha paralitzat el desnonament
d’una família que estava previst
per a avui. La Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH) de
Mollet va començar una cam-
panya per presentar el cas de for-
ma pública i aturar el desnona-
ment que havia d’efectuar-se de
forma immediata.

Ana Mejías, membre de la
PAH Mollet, ha parlat amb Línia
Vallès sobre el cas. Mejías explica
que “la família va ocupar l’habi-
tatge per pura necessitat. Des de
Serveis Socials no els donaven
cap solució i, com que estaven
ocupant, no els volien incorpo-
rar a la taula d’emergència, que
és un requisit molt important per
aturar un desnonament”.

PENDENTS DES DEL 2015
L’habitatge en qüestió, propietat
de Caixabank, estava ocupat per
la família, formada per una parella
i la seva filla, des del 2015, segons

ha explicat l’Ajuntament. El con-
sistori va pronunciar-se després
de la convocatòria de la PAH
amb un comunicat al respecte, on
assegurava que estava treballant
conjuntament amb l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge (ACH) per
aturar el desnonament de la fa-

mília i oferir-li un lloguer social.
Tanmateix, segons Mejías, la fa-
mília desconeixia aquest treball
per evitar el desnonament. “No
entenem per què des de l’Ajun-
tament treballen amb opacitat.
Això només fa que incrementar
l’angoixa de la família”, conclou.

La PAH Mollet, en un acte contra el desnonament. Foto: PAH Mollet

Aturen un desnonament 
que estava previst per a avui
» La família afectada està ocupant el pis des de l’any 2015

» La PAH estava fent una campanya per frenar el desnonament

López i Biescas, a judici per 
suposades injúries a Monràs
QUERELLA4Oriol López, regi-
dor i alcaldable d’Ara Mollet
ERC, i Albert Biescas, presi-
dent d’ERC de Mollet, hauran
d’anar a judici per presumptes
calúmnies i injúries contra l’al-
calde Josep Monràs pel cas del
Decathlon. 

Tots dos hauran de compa-
rèixer davant de la justícia els
pròxims dies per ser notificats i
emplaçats personalment de l’o-
bertura del judici oral i també
hauran de pagar una fiança de
4.000 euros, tal com ha deter-
minat el jutjat número 1 de Mo-

llet. Els fets es remunten a unes
declaracions on López i Biescas
feien referència a presumptes
irregularitats de l’alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, en la venda
del solar de La Vinyota a l’em-
presa Decathlon.

GUERRA ABANS DEL 26-M
Amb les eleccions municipals a
tocar, la disputa entre Ara Mo-
llet ERC i el PSC revifa amb l’a-
nunci judicial. El conflicte ve de
llarg, ja que el 2018 es va inter-
posar la querella contra López i
Biescas per les declaracions.

MOBILITAT4La rotonda de la
Vinyota tindrà dos nous ramals
per alliberar trànsit a l’enllaç
de la C-17, segons ha definit el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat en una proposta tèc-
nica sobre la via de circulació. Els
ramals evitaran que molts vehi-
cles hagin d’arribar fins a la ro-
tonda, fet que congestiona el
trànsit a la zona. 

Un  dels ramals estarà situat
a l’entrada des de la calçada en
sentit sud de la C-17, amb con-

nexió directa amb el carrer de
Can Flequer. L’altre està pensat
per beneficiar els vehicles que ve-
nen en direcció de Martorelles
pel pont de l’Aiguabarreig i es vo-
len incorporar a la C-17 en sen-
tit Barcelona. 

VISTIPLAU DE L’AJUNTAMENT
El consistori de Mollet ha valo-
rat positivament la proposta per
a la modificació de la rotonda de
la Vinyota i ha recordat que es
tractava d’una reivindicació molt

demanada tant per la població
com pel mateix Ajuntament del
municipi. Des de la institució afe-
geixen que caldrà analitzar si
aquest projecte servirà per re-
soldre definitivament els pro-
blemes de mobilitat que pateix
aquesta zona de la ciutat. 

La conselleria de Territori
preveu que el projecte estigui re-
dactat a finals d’any i que les
obres per a la construcció co-
mencin durant el primer se-
mestre de 2020.

Oriol López durant una entrevista amb Línia Vallès. Foto: Línia Vallès

Dos ramals nous a la Vinyota

Comerç | Ajornen Mollet és Motor i Mollet és Gurmet
Mollet és Motor i Mollet és Gurmet, que s’havien de celebrar el cap de setmana

passat, es van ajornar a causa de la previsió meteorològica. Finalment, les 
dues activitats es faran amb la resta de Mollet és Fira, el pròxim 1 i 2 de juny.
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El PP diu que prohibirà 
les mesquites a la ciutat

ELECCIONS4La candidata a l’al-
caldia del PP de Mollet, Susana
Calvo, ha promès que prohibirà
la instal·lació de mesquites al
municipi si governa després de
les eleccions municipals. 

Concretament, Calvo ha afir-
mat que defensarà “fins on faci
falta la paralització de la mes-
quita que volien construir a Mo-

llet sense cap llicència”. “A més,
si soc alcaldessa, em compro-
meto a prohibir que cap mes-
quita es pugui instal·lar al mu-

nicipi”, diu. A banda, també ha
promès pagar el 95% del cost dels
llibres de text o subvencionar l’I-
BI a les famílies nombroses.

L’ISLAM ENTRA EN CAMPANYA
Les polèmiques paraules de Cal-
vo arriben en un moment on la
comunitat musulmana de Mollet
ha cobrat un gran protagonisme,
coincidint amb la recta final de
la campanya electoral. Un exem-
ple és la disputa entre la comu-
nitat islàmica Al Huda i l’Ajun-
tament, reeditada els últims
dies. Com s’explicava a la darrera
edició de Línia Vallès, Al Huda
segueix resant al carrer per la
manca d’espai en el seu local.
Davant la situació, alguns veïns
del municipi han sortit als bal-
cons per protestar i picar casso-
les com a símbol de protesta.

PARTITS4El col·lectiu Demos
ha denunciat recentment les
suposades publicacions a Face-
book de Manuel Armenteros,
número 21 de la llista de Ciuta-
dans a les eleccions municipals
del 26-M a Mollet. Segons De-
mos, Armenteros va publicar
una sèrie de comentaris mas-
clistes, racistes, xenòfobs i ho-
mòfobs. 

Els suposats escrits que ha
filtrat el col·lectiu ataquen di-
versos grups socials i persones.
Tot i que els comentaris han cre-
at una gran polèmica, no es pot
comprovar si són reals, ja que el
compte de Facebook des d’on es
van fer ja no existeix i l’única
font són unes captures dels mis-
satges compartides per Demos.

“Un maricón o una lesbiana
no son sino abortos de la vida,
a los que hay que impedir que
se reproduzcan por otros me-
dios” o “En España no puede
quedar ni un extranjero que
sea africano, árabe o chino”
són alguns dels polèmics mis-
satges que hauria escrit Ar-
menteros a les xarxes socials. 

CIUTADANS ESPERA
Iván Garrido, candidat de Ciu-
tadans a l’alcaldia de Mollet,
ha parlat amb Línia Vallès per

valorar la polèmica. “Ens en
vam adonar per la premsa. Des-
prés vaig intentar contactar amb
Demos però ha estat impossible
i només existeix la seva versió”,
afirma Garrido.

Garrido també comenta que,
si fos veritat, hi hauria reper-
cussions: “Aquests missatges
van totalment en contra del
que defensem i, si es demostrés
que són certs, Armenteros no
continuaria amb nosaltres”.
Tanmateix, el cap de llista as-
segura que ha parlat amb el

suposat autor dels missatges,
que ho ha negat tot. “És la pa-
raula d’ell contra la d’un grup
del qual no es coneix ningú ni
dona resposta”, afirma el can-
didat de Cs.

D’altra banda, Garrido no
creu que sigui casualitat la pu-
blicació dels suposats comenta-
ris ofensius de Manuel Armen-
teros amb la proximitat de les
eleccions municipals. “És evident
que hi ha relació, falta molt poc
per a les eleccions i justament ara
surt tot això”, conclou.

Ciutadans Mollet, en un acte de campanya electoral. Foto: Ciutadans

Polèmica a Cs per uns suposats
comentaris racistes i homòfobs

La promesa arriba 
després de la polèmica
que hi ha entre Al Huda
i l’Ajuntament
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Parets

Turull promet el càrrec de
diputat “amb lleialtat a l’1-O” 
PRESOS POLÍTICS4L’exconse-
ller de la Presidència, el paretà
Jordi Turull, va prometre di-
marts el càrrec de diputat al
Congrés “per imperatiu legal
amb lleialtat al mandat demo-
cràtic de l’1 d'Octubre i al poble
de Catalunya”. Jordi Sànchez, Jo-
sep Rull, Oriol Junqueras i Raül
Romeva també van jurar els res-
pectius càrrecs de representants
a les cambres espanyoles.

UNA SESSIÓ TENSA
Els presos polítics catalans van
participar en la sessió de cons-

titució del Congrés i del Senat
enmig d’un escenari marcat
per la tensió. L’acte va estar
marcat per les salutacions en-
tre diputats, en alguns casos, i
la crispació, en altres. Turull va
saludar Inés Arrimadas però no
va trobar la complicitat d’Albert
Rivera, amb el qual va prota-
gonitzar una de les imatges de
la jornada. A més, durant el
discurs a l’hora de jurar el cà-
rrec de diputat, els presos po-
lítics van haver-ho de fer per so-
bre dels crits i cops dels repre-
sentants de Vox.

IGUALTAT4La Policia Local de
Parets ha nomenat recentment
el primer comandament femení
en la trajectòria del cos, concre-
tament una caporal. Verónica
Paredes, fins ara agent al de-
partament policial, s’ocuparà
de la unitat de ‘Proximitat i me-
diació’ i farà tasques en media-
ció i seguiment de les víctimes
d'accidents, incidents o conflic-
tes, i interactuarà amb els Serveis
Socials i la unitat de Mossos
d’Esquadra. 

Paredes també farà d’enllaç
entre la Policia Local i els centres
escolars, els comerços, les em-
preses, els casals per a la gent

gran i les associacions i forma-
rà part de les meses de segure-
tat i convivència.

“ÉS UN ORGULL”
Verónica Paredes ha parlat amb
Línia Vallèsper valorar l’ascens.
“És un orgull. Crec que ja tocava
que hi hagués una dona en una
posició de comandament, estic
molt contenta”, afirma. El canvi
d’agent a caporal de la Policia Lo-
cal ha modificat el seu dia a dia.
“Sembla que no, però sí que can-

via. Més que res en aspectes tèc-
nics de la feina, però la relació
amb els companys continua sent
meravellosa”, afegeix.

Paredes explica que l’ascens
a caporal va ser una mica ines-
perat. “La veritat és que no
m’ho esperava, però tenia mol-
tes ganes i preparació per acon-
seguir-lo”, conclou.

Verónica Paredes ha estat nomenada caporal. Foto: Policia Local de Parets

Nomenen la primera caporal
de la història de la Policia Local

Salut | 10a Gala benèfica Parets contra el càncer
Parets del Vallès celebra la desena edició de la Gala benèfica Parets contra el càn-

cer. L’acte tindrà lloc demà a les sis de la tarda i inclourà un sopar solidari. El 
Teatre Can Rajoler acollirà l’esdeveniment dedicat a la lluita contra la malaltia. 

Verónica Paredes
s’ocuparà de la 
unitat de ‘Proximitat 
i mediació’

Turull es mira Rivera durant la sessió de dimarts. Foto: Twitter (@Albert_Rivera)
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Martorelles |Sant Fost

El santfostenc Raúl Ortiz, es-
tudiant d’Enginyeria de Tec-
nologies Industrials a l'ETSEIB
(UPC), es prepara per viure
una gran aventura: l’Uniraid. Es
tracta d’un ral·li exclusiu per a
estudiants al més pur estil Da-

kar pel Marroc. Raúl Maza,
company d’estudis d’Ortiz, l’a-
companyarà en l’aventura. 

Ortiz, que té 20 anys, parla
amb Línia Vallès per explicar
com afronta aquesta aventura.
“Haurem de fer etapes duríssi-

mes per desert i muntanya amb
un cotxe de fa 20 anys”, afirma. 

DEL VALLÈS AL MARROC
L’estudiant recorda els seus
orígens trastejant amb motors,
suspensions i  bugies. Tot va co-
mençar amb la seva família al
Vallès. “La meva poca expe-
riència amb cotxes la tinc per
haver-ne restaurat alguns amb
el meu oncle. Té una nau a
Montornès on repara i restau-
ra cotxes, i l’ajudava sempre
que podia”, explica. D’aquesta
manera, la comarca té una cla-
ra empremta en tot el projecte. 

D’altra banda, l’aventura té
un vessant solidari. Ortiz ex-
plica que durant el recorregut
repartiran material d’ajuda als
poblats on arribin. “Ja hem
parlat amb dues escoles per
aconseguir material escolar”,
explica satisfet. “També hi ha
participants que creen projec-
tes com ara pous per ajudar els
habitants de la zona”, afegeix.

NO SERAN UNES VACANCES
Aquest estudiant de Sant Fost és
conscient de la duresa de la pro-
va i del terreny que es trobarà.
Sobre aquest aspecte, Ortiz és
clar. “Sabem que patirem, ens
les haurem d’empescar com pu-
guem”, admet. Per a ell, la clas-
sificació final és quelcom se-
cundari. “L’objectiu és arribar”,

sentencia. Per aconseguir-ho
compta amb poca ajuda, ja que
explica que “només ens donen
una brúixola, un full de ruta i uns
walkie-talkies.Ni GPS, ni telè-
fon mòbil ni cap altre estri”.  

L’aliat més important per
superar l’aventura serà  el seu
amic, Raúl Maza, amb qui com-
parteix la mateixa passió per les

quatre rodes. Junts hauran de
treballar de valent en l’Opel
Corsa de 1998 que els haurà de
dur al final de l’èpic viatge. El
bòlid, preparat pels mateixos
estudiants, travessarà escenaris
tan imponents com el temible
Atlas o el desert d’Erg Chebbi.
Tot plegat tindrà lloc al febrer
de l’any que ve.

DeSantFostaldesertmarroquí
» Raúl Ortiz, estudiant d’enginyeria de Sant Fost, participarà en un ral·li similar al Dakar pel Marroc
» Farà la travessia amb un Opel Corsa del 1998 que ell i el seu company Raúl Maza prepararan

Raúl Ortiz al costat de l’Opel Corsa del 1998 amb el que participarà a l’Uniraid. Foto: Raúl Ortiz 

Alex Suárez
SANT FOST

LGTBI | Martorelles celebra el Dia Contra l’Homofòbia
L’Ajuntament va celebrar el Dia Internacional Contra l’Homofòbia divendres

passat penjant la bandera LGTBI de l’arc de Sant Martí a la façana del consisto-
ri. A més, va emetre un comunicat contra la discriminació als homosexuals. 

Ortiz va començar 
a treballar amb cotxes 
a la nau del seu 
oncle a Montornès
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La Llagosta

CULTURA4Satisfacció per la
iniciativa. Diumenge passat es va
celebrar la primera Fira del Lli-
bre al poble, organitzada per
Resistencia Literaria, i que ha
deixat unes grans sensacions a
aquesta associació d’escriptors.

Durant bona part del dia (al-
guns estands van haver de ple-
gar abans d’hora per culpa de la
pluja que va caure a la tarda)
veïns del poble i d’altres muni-
cipis van acostar-se al carrer de

l’Estació per poder conèixer al-
gunes de les principals novetats
editorials, tant d’autors locals
com d’altres que van venir d’al-
tres llocs de Catalunya i també de
l’Estat espanyol.

La convidada va ser l’escrip-
tora i periodista mallorquina
Roser Amills, que va signar
exemplar dels seus llibres, entre
altres la seva darrera novel·la,
anomenada Asja. Amor de di-
rección única.

MEDI AMBIENT4Després de re-
bre queixes de diferents veïns (al-
gunes d’elles, a les xarxes socials),
divendres passat l’Ajuntament va
presentar una denúncia a l’A-
gència Catalana de l’Aigua (ACA)
per un abocament d’una subs-
tància a la riera Seca que va pro-
vocar canvis de color a l’aigua. El
consistori va anunciar que tam-
bé s’havia informat d’aquest fet
als responsables del Consorci
Besòs Tordera.

El mateix matí de divendres,
un tècnic municipal va anar fins
a la riera i va agafar diferents

mostres de l’aigua, que poste-
riorment entregaria a aquestes

autoritats responsables del medi
ambient.

En el comunicat d’explicació,
el consistori va dir que espera
que “la denúncia acabi a la Fis-
calia de Medi Ambient i s'actuï
amb contundència contra els
responsables de l'abocament”.

MONTCADA, TAMBÉ AFECTADA
L’endemà d’aquest episodi, el
portal LaVeu.catde Montcada i
Reixac va publicar que el govern

municipal montcadenc havia
demanat informació a l’empre-
sa Valentine per aquest vessa-
ment i que també havia portat el
cas a l’ACA.

El consistori ha fet un re-
queriment de neteja de la zona
i ha demanat un informe detallat
de les causes de l’accident. Se-
gons aquest mitjà, la fàbrica
farà analítiques del sòl per com-
provar si això ha causat alguna
filtració en el subsol.

Una imatge d’arxiu de la riera al seu pas pel poble. Foto: Arxiu

L’Ajuntament denuncia 
un abocament a la riera Seca

Bones sensacions després 
de la primera Fira del Llibre

SUCCESSOS4Per sort, tot va
quedar en un ensurt. Dissabte
passat, durant la celebració del
41è Cros Popular de l’AMPA de
l’escola Bernat de Mogoda,  una
part de la cornisa de l’edifici va
caure al pati del centre. 

Aquest fet va provocar que se
suspenguessin durant uns dies to-
tes les activitats escolars i ex-
traescolars del centre (els alum-
nes van poder tornar a les aules
dimarts passat) i que els pares i
les mares dels joves reivindi-

quessin, un cop més, la necessi-
tat de reformar l’escola. 

En un comunicat publicat el
mateix dimarts, l’AMPA va voler
donar les gràcies als seus com-
panys de les escoles Aigüerols i

Estela Ibèrica i va carregar du-
rament contra els polítics. Les crí-
tiques van ser “per als que go-
vernen, els que ajuden a gover-
nar, els que volen governar o sim-
plement els que volen una cadi-
ra durant quatre anys” i van la-
mentar la “utilització d’aquest
succés per esgarrapar vots”. En
el text, l’AMPA assegura que
l’únic “que és primordial és una
escola segura”.

COMPROMÍS PER A LA REFORMA
Una de les derivades que ha tin-
gut aquest trist episodi ha estat la
reacció de l’Ajuntament, que va
reunir-se amb els responsables de
Serveis Territorials de la comar-
ca dilluns al matí. 

Segons expliquen des del con-
sistori, d’aquesta trobada van
treure el compromís “d’executar
la reforma integral de l’edifici
en diverses fases”. 

Una de les protestes que van organitzar les AMPA. Foto: Ajuntament

Cau part de la cornisa de
l’escola Bernat de Mogoda

Santa Perpètua

Serveis | La biblioteca Can Pelegrí celebra els seus 25 anys
Aquest mes es compleix un quart de segle des de l’obertura de la biblioteca Can Pelegrí 
i,  per celebrar-ho, s’han posat en marxa diferents activitats. Entre altres, s’inaugurarà
una exposició, es farà un concurs per triar el nou logotip i es faran lectures de poesia.

Cultura | Recorden els 100 anys del naixement de Joan Brossa
Abans-d’ahir es va celebrar l’espectacle familiar A de BrossA, un dels actes que serveix 
per recordar el centenari del naixement del poeta, dramaturg i artista plàstic barceloní. 
Assumpta Mercader va conduir l’acte, que es va celebrar a la biblioteca Josep Jardí.

SERVEIS4Des de dilluns passat
està en marxa l’habitual període
de portes obertes als centres cí-
vics del municipi. Aquestes jor-
nades s’allargaran fins al diven-
dres de la setmana que ve.

L’objectiu és mostrar les ac-
tivitats que es realitzen en
aquests sis equipaments de pro-
ximitat; són més de 130 activitats
entre les quals hi ha tallers, xe-
rrades o exposicions, entre altres.
Enguany s’ha escollit el lema
Pensa, fes i riu, la Xarxa és un
món viu, ja que de forma si-

multània es proposa a tots els vi-
sitants als equipaments que par-
ticipin en una activitat en la
qual han de fer propostes per mi-
llorar el planeta.

Divendres que ve es farà la
festa de cloenda de les portes
obertes, a les cinc de la tarda a la
plaça de la Vila. Allà es faran ac-
tivitats dels diferents àmbits
com classes magistrals, tallers,
exposicions, exhibicions i una
gimcana pels diferents espais.
Per acabar, se celebrarà un sopar
popular i ball al parc Municipal.

Dues setmanes de portes
obertes als centres cívics

Els veïns van alertar de
la situació de l’aigua
abans que el consistori
hi enviés un tècnic

L’AMPA va denunciar
que els polítics han 
fet servir l’episodi 
per “esgarrapar vots”
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Montmeló

SUBVENCIONS4L’Ajuntament
ha aprovat les bases generals i
específiques per la concessió
d’una línia de subvencions en
matèria d’esports, incorporant
enguany una nova modalitat
per a esportistes que competei-
xen en categories individuals. 

Fins ara, en general només es
promocionaven econòmicament
els projectes esportius de forma
col·lectiva, però la nova modali-
tat de subvencions amplia aques-

ta ajuda als esportistes indivi-
duals que viuen al municipi. 

AMB L’AJUNTAMENT A SOBRE
Els beneficiats d’aquesta ajuda
hauran de complir els requeri-
ments que demana el consistori
i lluir el logotip de l’Ajuntament
de Montmeló en el seu equipa-
ment. Així es busca comple-
mentar la promoció de l’esport
local amb la visibilització del
municipi de Montmeló.

INICIATIVA4El Circuit de Bar-
celona-Catalunya va recaptarun
total de 2.200 quilos d’aliments
durant la celebració del Gran
Premi d’Espanya de Fórmula 1,
disputat de l’11 al 13 de maig. El
menjar s’ha lliurat a l’entitat so-
cial de Granollers El Xiprer,
que fa les funcions de banc d’a-
liments i acull persones neces-
sitades.

La iniciativa solidària, sota el
lema No food waste, va anar
destinada a aprofitar tots els
aliments que no es consumeixen

durant un esdeveniment tan
multitudinari com un Gran Pre-
mi de Fórmula 1 i que acostu-

men a malbaratar-se i llençar-se
a la brossa.

CONTRA EL MALBARATAMENT
A banda del recapte, el Circuit
també va acollir altres iniciatives,
com els cartells penjats en dife-
rents punts del traçat per sensi-
bilitzar els assistents sobre el
malbaratament dels aliments,
així com per crear consciència.
Des de l’organització afirmen

que “la donació d’aliments no és
una acció puntual, sinó que es
treballa en aquest precís aspec-
te al llarg de tot l’any”.  D’altra
banda, asseguren que “el Circuit
és una institució compromesa
amb el medi ambient” i que
“prova d’això és el certificat ISO
14001”. En aquest sentit, ja es
van poder donar més de 1.000
quilos d’aliments al març durant
els F1 Test Days.

La campanya té el lema No food Waste. Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit recapta 2.200 quilos
d’aliments per a entitats socials

Montmeló subvencionarà els
esportistes residents al poble

Tecnologia | Instal·laran Wifi gratuït en espais públics
L’Ajuntament de Montmeló instal·larà diversos punts de Wifi gratuïts en dife-
rents espais públics del municipi. D’aquesta manera, els veïns podran accedir a

Internet de forma gratuïta a places, carrers i altres entorns del poble. 

PREVENCIÓ4L'Ajuntament de
Montornès del Vallès ha iniciat
recentment la campanya infor-
mativa per prevenir la prolife-
ració del mosquit tigre. Amb el
lema Al mosquit tigre, ni una
gota d'aigua!, la campanya bus-
ca advertir la població de l’arri-
bada del temible insecte i infor-
mar-los de com prevenir la seva
presència. 

L'arribada del bon temps i la
calor implica també l'inici del
moment de més activitat del
mosquit tigre. Una de les mesu-
res més efectives per lluitar con-
tra la seva propagació és evitar
les acumulacions d'aigua en tes-
tos, safareigs, desguassos... D'a-
questa manera es pot prevenir la
posta d’ous i el creixement de les
larves. 

També es recomana ins-
tal·lar mosquiteres a portes i fi-
nestres per evitar que els mos-
quits entrin a casa i dur el cos co-
bert per evitar les picades. A més
de provocar picades doloroses,
el mosquit tigre pot ser trans-

missor de malalties com el den-
gue o el Zika.

A MONTORNÈS DES DEL 2008
La presència del mosquit tigre a
Montornès es va detectar per pri-
mera vegada cap al 2008, tot i
que a Catalunya ja es va co-

mençar a detectar l'any 2004.
Amb l’inici de la campanya, l'A-
juntament ha emès un ban amb
les mesures que cal adoptar i du-
rant els pròxims dies es penjaran
cartells informatius als edificis
municipals, llars d'infants, es-
coles i instituts.

El mosquit tigre pot transmetre malalties com el dengue o el Zika. Foto: Arxiu

Comença la campanya 
contra el mosquit tigre

MontornèsActe solidari | Ajornen la Bicicletada del Besòs
La previsió de pluges del cap de setmana passat va fer que s’ajornés la Bicicleta-
da del Besòs contra el càncer. L’acte, dedicat a la lluita contra la malaltia, s’ha
ajornat i encara no s’ha determinat quan se celebrarà de forma definitiva.

SOSTENIBILITAT4L’Ajunta-
ment va obrir divendres passat
les inscripcions per participar
en el mercat de segona mà que
se celebrarà a Montornès el
pròxim 2 de juny. El termini per
inscriure’s-hi és fins al 29 de
maig i es tracta d’un tràmit to-
talment gratuït. El mercat de
segona mà tindrà lloc a la pla-
ça Pau Picasso de 9h a 14h.

ECOLOGISME I ESTALVI
D’aquesta forma, des del con-
sistori es busca promoure la

reutilització d’objectes i evitar l’a-
cumulació de residus i el llan-
çament de material que algú al-
tre podria aprofitar. 

Per descomptat, el mercat
de segona mà és una gran opor-
tunitat per desfer-se d'objectes
vells que ja no s'utilitzen, i a la
vegada adquirir a bon preu
productes que estan en bon
estat. Entre les paradetes es
podran trobar productes ben
variats com roba, sabates, lli-
bres, mobles, objectes de de-
coració i joguines.

Obren les inscripcions 
per al mercat de segona mà

El menjar s’ha lliurat a
l’entitat social El Xiprer,
que funciona com a
banc d’aliments
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Lliçà d’Amunt celebra 
la Setmana sense fum

SALUT4La 20a Setmana sense
fum comença avui a Lliçà d’A-
munt. Fins al 31 de maig, el mu-
nicipi es bolca així en diferents
activitats i campanyes per sen-
sibilitzar la població dels perju-
dicis i perills del consum de ta-
bac. El principal objectiu és re-
marcar la importància de respi-
rar aire sense fum i en condicions
saludables. 

EQUIPAMENTS SENSE FUM
Aprofitant la Setmana sense fum,
l’Ajuntament ha establert que el

Casal de la Gent Gran de Palau-
dàries és un espai sense fum.
Això significa que es prohibeix
fumar en aquest equipament
municipal, i no tan sols a l’inte-
rior, ja que la norma també
s’ampliarà a tot el perímetre ex-
terior de l’espai.

El Casal de la Gent Gran de
Palaudàries se suma d’aquesta
manera a altres equipaments de
Lliçà d’Amunt sense fum, com el
Pavelló d’Esports, el Camp de
Futbol, el Patinòdrom i el Parc de
la República de Ca l’Artigues. 

CULTURA4L’espectacle de dan-
sa Euphoria s’estrenarà a Lliçà
de Vall els dies 28, 29 i 30 de
juny.  Amb aquesta primera ac-
tuació, començarà una gira per
tota Catalunya. Euphoria por-
tarà 15 noies d’entre 9 i 16 anys
a enfrontar-se a la seva primera
experiència professional en les
arts escèniques, un fet no gaire
habitual en el sector. 

Les components formen part
de la companyia de dansa Fò-
rum Licano Dance Company i

han rebut el suport de la pro-
ductora Sàndal Produccionsper
traslladar l’esperit de supera-
ció que tenen a l’escenari.  

En aquest sentit, Euphoria
llença un clar missatge al públic
sobre la lluita per aconseguir

complir els somnis i la perseve-
rança en el camí de l’èxit. A
més, un dels aspectes més im-
portants de l’espectacle és l’ho-
menatge que fa a les dones.

EL SOMNI D’ARLET
Euphoria explica la història
d’Arlet, una nena que vol fer mà-
gia. Aquest és el seu somni i per

fer-lo realitat, haurà d’enfrontar-
se als reptes de l’adolescència.        

Així, es crea un paral·lelisme
entre la història i l’etapa que es-
tan vivint les ballarines, ja que
també lluiten per ser qui volen
ser. Valors com l'esforç, la su-
peració personal i la valentia
són presents tant dins com fora
l'escenari durant l’espectacle.

15 noies d’entre 9 i 16 anys formaran part d’Euphoria. Foto: Euphoria

L’espectacle de dansa Euphoria
debutarà a Lliçà de Vall

Animals | Hotels d’insectes a Lliçà d’Amunt
La Biblioteca Ca l’Oliveres acull demà una activitat sobre el món
dels invertebrats. Els participants faran hotels d’insectes, divi-
dits en plantes i compartiments especials per a tipus d’espècie.

Euphoria tracta sobre
la lluita per complir els
somnis i la importància
de l’esforç i la superació
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La Garriga | L’Ametlla

Les Jornades Modernistes
desafien el mal temps

L’AMETLLA4La cinquena edició
de les Jornades Modernistes
van fer que el poble viatgés al se-
gle passat... malgrat el mal temps
i la pluja que va caure a l’Amet-
lla durant el cap de setmana de
la setmana passada. 

La Sala Municipal de Teatre
i el Restaurant Can Camp van
prendre el relleu als Jardins de
la Residència Millet Park, on s'-
havien de fer les activitats del di-
vendres, per tal de poder cele-
brar sense problemes els actes

previstos a cobert. El teatre va
acollir el concert de la Coral Lo
Lliri i l’obra de microteatre La
Reforma, una història amb la
ironia i els embolics propis de les
obres de principis del segle XX.

Les Jornades també van in-
cloure el Sopar Modernista, el
concurs de pintura ràpida, els es-
pectacles Bicicadabra i Els se-
crets de Mr. Stromboli i l’habi-
tual desfilada de vestits i barrets
modernistes, elaborats per una
vintena de costureres del poble.

POLÍTICA4Un acte de cam-
panya electoral va fer que la po-
lítica passés per davant de la mú-
sica. Dissabte passat la cantant
santjustenca Clara Peya va haver
de suspendre el concert que te-
nia previst fer al teatre El Pa-
tronat. En lloc de l’actuació mu-
sical, l’equipament va ser l’es-
cenari del míting central del
partit Junts per la Garriga, amb
l’actual alcalde, Jordi Pubill, i on
també van intervenir, per via te-
lemàtica, l’exalcaldessa i actual
consellera de Presidència Me-
ritxell Budó, el president de la
Generalitat Quim Torre i Carles
Puigdemont. Budó i Puigde-
mont estaven junts a Waterloo

en el moment d’adreçar-se als
assistents a l’acte polític.

PEYA, DISCONFORME
La cancel·lació de l’actuació mu-
sical es va anunciar tres dies
abans de la seva celebració (per
llei tots els equipaments muni-
cipals han d’estar disponibles
perquè es puguin celebrar pos-
sibles actes dels partits que con-
corren a les eleccions), però
aquest fet va provocar l’enuig de
l’artista, que en una publicació al

seu perfil d’Instagram ho va
qualificar de “vergonya”.

Peya va lamentar que, en
casos com aquest, “la política pu-
gui passar per davant de la cul-
tura” i que no s’hagués proposat
un lloc o una data alternativa per
a la seva actuació. Tot i això, se-
gons ha informat el portal la-
garrigadigital.cat, el concert
podria fer-se durant la tardor.

Clara Peya es va queixar a Instagram de la decisió. Foto: Arxiu

El concert de Clara Peya a la
Garriga, suspès per la campanya

La Garriga | Dues projeccions del cicle DocsBarcelona
Avec un souruire, la révolution! i Operació Globus han estat els dos títols 

que s’han projectat al poble i que formen part de l’edició d’enguany del festival
DocsBarcelona. En tots dos casos, l’escenari escollit ha estat el bar l’Illot.

L’artista va penjar una
‘story’ al seu compte
d’Instagram protestant
per la cancel·lació
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Canovelles |Les Franqueses

Nou ‘show’ del Cor Mixt 
Amics de la Unió a Can Palots
CANOVELLES4Èxits de tots els
temps com Mamma Mia, West
Side Story o Mar i Cel, entre al-
tres, sonaran demà a partir de les
nou de la nit Can Palots. El Cor
Mixt Amics de la Unió arriba al
poble per presentar el seu darrer
espectacle, Musicals amb el cor,
una repassada als principals tí-
tols d’aquest gènere. 

Ells mateixos expliquen que
totes les peces que sonaran en
aquest show són himnes del gè-
nere, però sonaran el seu toc
particular i autèntic.

D’aquesta manera, el cor
convidarà tothom a fer un viat-
ge que portarà a escenaris com
el West End londinenc, Broad-
way, al cor de Manhattan, o un
altre de més proper, al Paral·lel
de Barcelona.

David Gómez Comino serà
l’encarregat de dirigir el grup,
que va néixer com a cor de pa-
res i mares de l’escola de músi-
ca. Les entrades per a aquest es-
pectacle es poden comprar al
portal web d’Escena Gran per un
preu de 10 euros.

LES FRANQUESES4En un futur
no gaire llunyà, un carrer o una
plaça del poble podria portar el
nom de Francesc Montserrat,
que va ser alcalde del poble du-
rant els anys de la Guerra Civil
espanyola (des de l’agost de
1936 fins al febrer de 1939).
L’actual alcalde del municipi,
Francesc Colomé, va assegurar
dilluns passat que portarà la
proposta a la pròxima Comissió
de Nomenclàtor, per homenat-
jar l’últim batlle republicà.

Colomé va fer aquest anun-
ci durant l’acte de donació del
fons personal de Montserrat a
l’Arxiu Municipal (tant els ori-
ginals com la seva digitalització,

fotografies, documents i unes
300 cartes). Alguns dels seus fa-

miliars van participar en aquest
acte i el seu net, Francesc Mar-
tínez, va explicar que a la famí-
lia estan contents perquè es pu-
blicarà el llibre Del somni repu-
blicà a la foscor de la dictadu-
ra. Francesc Montserrat Font-
cuberta, alcalde de les Fran-
queses (1936-1938). El consistori
edita aquesta publicació,  en el
marc del calendari d’actes de
commemoració del 80è aniver-

sari del bombardeig del poble
per part de l’aviació franquista.

CONCERT DE CESK FREIXAS
Precisament en el marc d’aquest
calendari d’accions commemo-
ratives, abans-d’ahir es va anun-
ciar que el pròxim 14 de juny a dos
quarts de nou del vespre el can-
tant de Sant Pere de Riudebitlles
Cesk Freixas oferirà un concert a
la plaça de l’Ajuntament.

Els familiars de l’exbatlle, al consistori. Foto: Aj. de les Franqueses

Proposaran dedicar un
carrer a Francesc Montserrat

Les Franqueses | Un diumenge ple de cultura
La Trobada de Bèsties i la Fira de Sant Ponç van ser les dues grans
activitats culturals celebrades diumenge passat. La pluja, però, va

obligar a ajornar la Cantata, que es farà aquesta mateixa tarda.

Montserrat va ser
l’alcalde del poble
durant els anys de la
Guerra Civil espanyola

El cor, en una imatge promocional. Foto: Jordi Ribó
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Esports

Aquesta vegada sí. El CD la Con-
còrdia va poder fer una gran
festa a casa per celebrar el títol de
lliga que l’equip va guanyar dis-
sabte passat. El conjunt de Dani
Mosteiro va fer els deures, der-
rotant un dels rivals més forts de
la categoria, el CFS Eixample
(2-0) i finalment es va coronar
campió del grup 2 amb quatre
punts més que el Xaloc Alacant,
que va perdre el seu últim partit.

El Turó es va omplir de gom
a gom per gaudir amb el seu
equip, que va certificar el títol en
un partit emocionant que no es
decantaria a favor de les blavetes
fins a la segona meitat. Alba La-
guna va marcar el primer gol en
el minut set de la represa, Sonia
Blanco va evitar l’empat de les
barcelonines poc després, però la

sentència va arribar poc després
d’aquesta acció defensiva, amb
un gol de Cris Ancosta.

CAP A GALÍCIA
Aquest títol també dona la clas-
sificació per a la pròxima edició
de la Copa de la Reina, però el
que l’equip té entre cella i cella és
el play-off, després que la tem-
porada passada no el poguessin

jugar per una decisió d’última
hora de la Federació Espanyola.

Les llagostenques, doncs,
ja saben que el seu rival en
aquesta eliminatòria de post
temporada serà el Cidade de as
Burgas d’Ourense. L’anada es
jugarà a Galícia el primer cap de
setmana del mes de juny, men-
tre que la sèrie es decidirà la
setmana següent al Turó.

Les jugadores, eufòriques amb el títol de lliga. Foto: CDLC

El CD la Concòrdia guanya 
la lliga i lluitarà per l’ascens

» Les blavetes derroten el CFS Eixample en una gran tarda al Turó
» El Cidade de as Burgas gallec serà el rival de l’equip al ‘play-off’

L’Everest haurà d’esperar:
Mingote torna a Catalunya

ESCALADA4“Tinc una costella
fisurada i la tos de la infecció de
pit que he agafat no ajuda gens a
recuperar-se. Aquesta expedició
ens ha mostrat la cara més amar-
ga de la muntanya”. Clares i di-
rectes, aquestes van ser les pa-
raules de Sergi Mingote en un ví-
deo penjat al seu perfil de Twit-
ter abans-d’ahir en el qual anun-
ciava que torna a Catalunya per
recuperar-se i que, per tant, el seu
intent de fer el cim de l’Everest
queda temporalment ajornat.

A banda d’aquest evident des-
gast físic (el paretà tossia de for-

ma contínua en el vídeo en el qual
anunciava la seva tornada a casa),
el paretà tampoc es troba en un
moment anímic òptim per afron-
tar un repte de la magnitud del
pic més alt del planeta.

Cal tenir en compte que uns
dies enrere el paretà va ajudar en
una expedició de rescat de dos es-
caladors que també estaven bai-
xant del Lhotse, però un d’ells
(Ivan Tomov) va morir.

La intenció de Mingote seria
tornar a posar en marxa el repte
solidari 3x2x8000 en algun mo-
ment del mes que ve.

Granollers | El CNG reforça la formació de la mà del Cruyff Institute
Abans-d’ahir es va escenificar el vincle entre el CN Granollers i el Johan Cruyff Institute, una unió
gràcies a la qual el club de la capital de la comarca vol potenciar el seu vessant formatiu. El presi-

dent del CNG, Eduard Escandell, va felicitar-se per haver aconseguit aquest acord.

Pau Arriaga
LA LLAGOSTA

El CB Lliçà d’Amunt ne-
cessita remuntar l’elimi-
natòria contra els Ma-
ristes Ademar de Bada-

lona si vol ser a la Final a Quatre
de la Copa Catalunya masculina.
L’equip, que va perdre el partit
d’anada al pavelló de la Plana per
un resultat ajustat (66-64) tindrà
l’oportunitat de donar-li la volta
a la situació i superar l’elimina-
tòria en la tornada, que es dis-
putarà demà quan passin cinc
minuts de les sis de la tarda.

Els de Romà Cutrina van co-
mençar amb bon peu l’enfron-
tament jugat a Badalona. Els
cinc triples que l’equip va acon-
seguir en el primer parcial feien
pensar que el matx podria tenyir-
se de taronja. Les bones sensa-
cions, però, es van esvair abans
del descans, quan el conjunt lo-
cal va ajustar la defensa i va
augmentar les seves prestacions
defensives per capgirar el resul-
tat i marxar al descans guanyant
de cinc punts (38-33).

Un parcial de 0-7 va tornar a
enganxar el Lliçà al partit cap al
final del tercer període i, d’ales-
hores fins al final, l’enfronta-
ment va ser un estira-i-arronsa
(tot i que els lliçanencs ja no tor-
narien a prendre la iniciativa en
el marcador) fins al minut 40. 

Ramon Espuña i Álex Cas-
tro, amb 19 i 14 punts respecti-
vament, van portar el pes ofen-
siu del conjunt lliçanenc i van
tornar a demostrar la seva su-
perioritat a la pintura.

El CB Lliçà, obligat a remuntar
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El partit que el BM
Granollers jugarà
demà a les set de la
tarda a la pista del
BM Castellón pot

entrar a formar part de la histò-
ria del club. I és que després
d’una campanya extraordinària,
les de Robert Cuesta s’han plan-
tat en la darrera jornada amb op-
cions de jugar a Europa la tem-
porada que ve.

Perquè això passi, però, han
de fer els deures contra el conjunt
de la Plana i esperar que el tercer
de la Divisió d’Honor, l’Atlético
Guardés, punxi contra un altre
dels candidats a les places con-
tinentals, l’Elche Mustang.

L’equip té opcions d’aconse-
guir aquesta posició final histò-
rica perquè va derrotar, precisa-
ment, el conjunt de A Guarda en
el darrer partit del curs al Palau
d’Esports (34-25). Les jugadores
de Cuesta van exhibir-se, parti-
cularment després del descans, i

no van donar cap opció de vic-
tòria al conjunt gallec.

FINAL DE TRAJECTE
La Divisió d’Honor femenina,
doncs, s’acaba aquest cap de set-
mana, igual que l’ASOBAL. Els
d’Antonio Rama posaran el punt
final al curs rebent la visita del

Balonmano Sinfín en un partit
que es posarà en marxa a les cinc
de la tarda.

Després de l’última derrota
del BMG a la pista del Benidorm
(27-24), els granollerins neces-
siten derrotar el conjunt de San-
tander per assegurar que no per-
den la cinquena posició.

El BM Granollers ha de guanyar
i esperar per jugar a Europa

Putellas i Font fan  
història en el futbol vallesà

FUTBOL4La molletana Alèxia
Putellas i la tagamanentina Gem-
ma Font són les dues primeres
jugadores vallesanes que han
jugat una final de Champions
League. Les dues futbolistes de la
primera plantilla del Barça es van
proclamar subcampiones conti-
nentals dissabte passat a Buda-
pest, després que el seu equip
perdés contra un gegant conti-
nental del futbol femení, l’O-
lympique Lyonnais (4-1).

El rol de les jugadores valle-
sanes a les ordres de Lluís Cortés
(i anteriorment de Fran Sán-
chez) ha estat molt diferent; Pu-
tellas és una de les jugadores
clau de l’equip actuant al mig del
camp, mentre que Font, que té 19

anys, acaba de completar la seva
primera temporada al primer
equip, és la tercera opció a la por-
teria i està completant el seu
aprenentatge amb la internacio-
nal espanyola Sandra Paños i la
mexicana Pamela Tajonar.

Les dues jugadores han re-
novat el seu contracte amb el club
(Putellas ho va fer el passat mes
de febrer, mentre que Font va sig-
nar fins al juny de l’any que ve
abans-d’ahir).

La Champions, però, no és
el darrer repte de la de Mollet
en aquest 2019, ja que és una de
les 23 jugadores convocades
per Jorge Vilda per al Mundial
que arrencarà a França d’aquí
a dues setmanes.

L’EC Granollers acaba el curs
guanyant a Santa Coloma

Solidesa. Aquesta seria
la paraula que millor
descriuria la tempora-
da 2018-19 de l’EC

Granollers, que va arribar a la
seva fi diumenge passat amb la
setzena victòria de la temporada
per al conjunt de Jose Solivelles,
per 1-2 a Santa Coloma contra la
Fundació Esportiva Grama.

El curs, doncs, s’acaba amb les
millors xifres per a l’equip de les
darreres temporades amb molta
diferència; els blancs han acon-
seguit 61 punts (en 16 triomfs i 13
empats) tot i que el més cridaner
dels darrers mesos de l’equip
són els números a domicili. I és
que si només comptessim els

partits jugats lluny del Municipal,
els blancs serien segons (només
superats per l’Hospi). L’ECG ha
acabat desè, i només la pitjor rat-
xa del curs (tres empats i dues de-
rrotes entre les jornades 36 i 41)
han evitat un final amb una mi-
llor posició.

RENOVACIONS
La bona feina, doncs, ha tingut el
premi de les renovacions d’alguns
dels pesos pesants de la plantilla
i del cos tècnic. De moment, el ca-
pità Ricky Alcántara i el tècnic So-
livelles ja han ampliat la seva re-
lació contractual amb l’entitat,
però pròximament s’anunciaran
més renovacions.

» Les de Robert Cuesta necessiten una ensopegada del Guardés
» El sènior masculí tanca l’ASOBAL rebent el Sinfín demà a la tarda

La Segona Catalana s’acaba
per als equips de la comarca

FUTBOL4El partit que el primer
equip del CF Mollet jugarà demà
passat a les 12 del migdia a Pre-
mià de Mar serà intranscendent
de cara a la classificació final de
la lliga. I és que diumenge passat
els rojos no van fallar contra la
UD Parc (2-1) i van segellar la
seva classificació matemàtica
per al play-offd’ascens a Primera
Catalana. Els maresmencs, a
més, no s’hi juguen res en aques-
ta darrera jornada del campionat.

Així, els de Jordi Gallardo
(que han guanyat els últims set
partits) pensen ja en l’encre-

uament contra algun dels millors
segons dels altres grups (Besca-
nó o l’Escala, CF Martorell, Cal-
des, Berga o Joanenc, Artesa de
Segre o el Catllar). La Molleten-
se, en el millor dels casos, pot ar-
ribar a la vuitena posició.

Per la seva banda, al grup 4,
el CF Parets necessita només un
punt per ser campió i pujar di-
rectament, tot i que l’equip tam-
bé podria aconseguir-ho si els
seus perseguidors no sumen.
Els paretans tancaran la lliga
demà passat contra un dels clàs-
sics del futbol català, la Grama.

La temporada de l’equip és històrica. Foto: BMG

Foto: ECG
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Visita el Museu del Disseny
El Museu del Disseny, a Barcelona, renova la seva exposició
permanent. Amb la incorporació de 36 noves peces, l’expo-
sició de disseny de producte ‘Del món al museu. Disseny de
producte, patrimoni cultural’ passa a mostrar 250 objectes
representatius de les etapes més significatives del disseny a
casa nostra, des de l’època del GATCPAC fins avui. Entre les
noves peces que s’exposen hi ha autors consagrats com ara

Gemma Bernal i Javier Mariscal i d’altres que fins ara no
eren presents a la col·lecció. Aquestes noves peces enri-
queixen el discurs de l’exposició, inaugurada el 2015. 

La cantant madrilenya Marta Sánchez havia d’actuar
per primera vegada a Badalona el passat 18 de maig.
En un concert emmarcat dins del Dia Internacional
Contra l’Homofòbia, Sánchez tenia l’objectiu de de-

mostrar perquè va ser tota una diva musical els
anys 80 i 90, però tot es va torçar davant d’una si-
tuació força desagradable per a la vocalista. Mem-
bres del públic van començar a llençar ous contra
l'artista, fent que abandonés l'escenari. L'escena ha

tingut una repercussió enorme a les xarxes socials, on
Sánchez ha rebut mostres de suport i s'ha acusat els
autors de la gamberrada d'odiar Espanya. El llança-
ment dels ous ha estat per a molts relacionat amb

una polèmica actuació on la cantant va posar lletra a
l'himne d'Espanya, fet que hauria despertat l'animad-
versió de part dels assistents. "Rojo, amarillo, colores

que brillan en mi corazón y no pido perdón" eren alguns
dels versos compostos per la coneguda artista.

M A R T A  S Á N C H E Z
Ser una cantant d’èxit dels anys 80 i 90

Va saltar a la fama amb Olé Olé i va continuar en solitari

Famosos

Li van llençar ous a Badalona
Havia d’actuar en un concert contra l’homofòbia

Titllen d’intolerants els autors de l’atac
Polítics i artistes han criticat el seu “odi a Espanya”

QUÈ LI HA PASSAT?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

ÉS FAMOSA PER...

Zoo torna més solidari i compromès
que mai amb la seva nova cançó i vi-
deoclip, Palestine. El tema va néixer du-
rant el setembre del 2018, quan el
grup valencià va viatjar a Palestina per
participar en el Festiclown, un festival
itinerant que recorre diferents pobles i
camps de refugiats per compartir mú-
sica i experiències amb els palestins.

Palestine
Zoo

L’activista italiana Silvia Federici mostra
la seva cara més persuasiva, apassiona-
da, compromesa i clara a Tornar a en-
cantar el món. El feminisme i la política
dels comuns.Al llibre, l’autora qüestio-
na les condicions socials que exigeixen
que uns morin perquè altres puguin
viure, la divisió del treball com una for-
ma de governar mitjançant la mort.

Tornar a encantar el món
Silvia Federici

| Team Sonic Racing
De la mà de la factoria Sega arriba aquest joc de conducció que

proposa curses esbojarrades amb personatges com Sonic o Shadow.

Com ha passat en altres pel·lícules de
ciència ficció, la saga Hellboy també
tindrà el seu remake. David Harbour es
converteix en aquest poderós dimoni
que, en els nostres dies, treballa per a
l’Oficina d’Investigació i Defensa Para-
normal. La seva gran missió serà evitar
que Nimue, una bruixa medieval, ata-
qui la Terra i destrueixi la humanitat.

Hellboy
Neil Marshall

Torna un dels èxits de la temporada
passada, amb la magistral direcció de
Sílvia Munt i la posada en escena de
Cristina Genebat, Marta Marco i Clara
Segura. Aquesta emotiva comèdia par-
la de l’amistat i dels llaços que tres
noies creen quan entren a l’espai de lli-
bertat que és el seu pis d’estudiants.
A La Villarroel de Barcelona.

Les noies de Mossbank Road
Amelia Bullmore

QUI ÉS?
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AVUI 24 DE MAIG
17:30 Assumpció Fontcuberta i Josep Melgarejo
seran els encarregats de la sessió d’aquesta
tarda de Fastgood: cuina tradicional i ràpida.
/ Centre Cívic Palou.

AVUI 24 DE MAIG
Tot el dia Avui serà l’últim dia en el qual es po-
drà visitar la mostra Rigoberta Menchú, una
repassada per la trajectòria professional d’a-
questa activista de Guatemala. / Centre d'In-
formació i Recursos per a Dones (CIRD).

DIMECRES 29 DE MAIG
18:30 En el marc de les activitats del Dia Mun-
dial Sense Tabac està prevista la xerrada
Què cal saber del tabac?, on es donaran eines
de prevenció i s’alertarà als fumadors dels ris-
cos que corren. / Institut Mollet.

DILLUNS 27 DE MAIG
MONTORNÈS Dilluns a la tarda es farà una nova
sessió de les jornades del Voluntariat per la
Llengua, amb materials i recursos per qui vul-
gui practicar el català (15:30). / Biblioteca Mu-
nicipal.

DIJOUS 30 DE MAIG
LA GARRIGA Les doctores Mariona Violan,
Edda Marimon i Dolors Borau seran les res-
ponsables d’una xerrada sobre la meno-
pausa emmarcada en el cicle Cercle de Dones
(17:30). / Can Raspall.

AVUI 24 DE MAIG
SANTA PERPÈTUA Aquesta tarda s’inaugura-
rà l’exposició Entre Natures, una mostra de pin-
tures de l’artista Emili Batlle (20:00). / Espai
2 de la Granja.

DEMÀ 25 DE MAIG
PARETS El Niu d'Art Poètic ha preparat  un re-
cital que servirà per fer un homenatge a Bep
d’Utxí. A la sessió, poetes i rapsodes recita-
ran versos del poeta (18:00). / Sala Serra de
la Cooperativa.

DEMÀ 25 DE MAIG
GRANOLLERS Torna un clàssic: demà a la tar-
da se celebrarà una nova edició del Trofeu de
l’Ascensió de natació (15:30). / Instal·la-
cions del CN Granollers.

LES FRANQUESES La 7a Trobada de
Cors reunurà Cor Petits Cantors Amics
de la Unió i Cor Infantil de l’EMM Lli-
nars. / Teatre Auditori de Bellavista.

Tot a punt per a la setena 
edició de la Trobada de Cors

Demà 25 de maig a les 18:00

El músic Xavi Malacara serà l’encarre-
gat d’animar aquesta tarda amb un
concert amb melodies de la tradició
musical nord-americana. / Centre de
Serveis El Lledoner.

Xavi Malacara porta la 
seva música al Lledoner
Avui 24 de maig a les 19:00

Nova crida a la solidaritat dels grano-
llerins. El Banc de Sang i Teixits ins-
tal·larà una unitat mòbil dilluns que
ve per recollir donacions. / Hall de la
primera planta de l’Hospital General.

L’Hospital General organitza
una marató de donacions
Dilluns 27 de maig a les 10:00

MOLLET El CHP Bigues i Riells i el Club
Molina Sport Gran Canaria es jugaran
la primera Copa d’Espanya de Roller
Derby. / Pavelló Riera Seca.

Mollet acull la primera Copa
d’Espanya de Roller Derby
Diumenge 26 de maig a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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