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MOLLET ÉS FIRA pàg 19
La ciutat celebrarà
aquest cap de setmana
totes les mostres sectorials

L’ASCENSIÓ pàgs 10, 12, 14 i 16
La infermera Carme Climent
dona el tret de sortida a quatre
dies de festa i fira a Granollers

Poques sorpreses
4El PSC suma el 27% dels vots en les municipals 
a la comarca i torna a guanyar a Granollers i Mollet

4Esquerra se situa com a segona força i s’imposa
en 14 municipis, relegant JxCAT a la zona nord-est

Eleccions 

26-M

PSC
ERC
JxCAT
Comuns

Altres

1. Aiguafreda 
2. Bigues i Riells
3. Caldes de Montbui 
4. Campins 
5. Canovelles
6. Cànoves i Samalús
7. Cardedeu
8. Figaró-Montmany
9. Fogars de Montclús
10. Granollers
11. Gualba
12. L'Ametlla
13. La Garriga
14. La Llagosta
15. La Roca
16. Les Franqueses 
17. Lliçà d'Amunt
18. Lliçà de Vall
19. Llinars 

20. Martorelles
21. Mollet
22. Montmeló
23. Montornès
24. Montseny
25. Parets
26. Sant Antoni de Vilamajor 
27. Sant Celoni 
28. Sant Esteve de Palautordera
29. Sant Feliu de Codines
30. Sant Fost de Campsentelles 
31. Sant Pere de Vilamajor
32. Sta. Eulàlia de Ronçana
33. Sta. Mª de Martorelles
34. Sta. Mª de Palautordera
35. Tagamanent
36. Vallgorguina
37. Vallromanes
38. Vilalba Sasserra
39. VilanovaEspecial eleccions municipals 2019 · pàgs 3, 8, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 32 i 34
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Les eleccions municipals de diu-
menge al Vallès Oriental es van
convertir en un pols municipi a
municipi entre el Partit dels So-
cialistes de Catalunya i Esquerra
Republicana. Finalment, el PSC
va ser el vencedor final en nom-
bre de vots, amb 52.225 sufragis
socialistes a tota la comarca,
cosa que suposa un 26,93% dels
vots totals. 
La competició amb Esquerra

Republicana va ser molt ajusta-
da en diversos consistoris valle-
sans, i els republicans van seguir
de prop els socialistes en la ba-
talla dels vots. En total, ERC va
obtenir 47.713 paperetes favo-
rables en el conjunt de la co-

marca, el que representa el
24,6% dels vots. 
En la lectura per municipis,

ERC va superar àmpliament els
socialistes, i va ser la llista més
votada en més consistoris. De les
39 localitats vallesanes, els re-
publicans van vèncer en 14,
mentre que el PSC ho va acon-

seguir en 7. Les victòries socia-
listes, però, van ser —entre d’al-
tres— als dos municipis més po-
blats del Vallès Oriental: Gra-
nollers i Mollet. 
El cas de la capital de la co-

marca és molt esclaridor: 11.974
granollerins van votar Josep
Mayoral, candidat socialista, en-
front dels 4.206 vots d’ERC.
Sense tenir en compte Grano-
llers, la victòria en vots a la co-
marca hauria estat dels republi-
cans. Així, els bons resultats del
PSC en aquests dos feus socia-
listes van decantar definitiva-
ment la balança dels sufragis al
seu favor.

JXCAT VENÇ EN 10 POBLES
Tanmateix, la batalla entre re-
publicans i socialistes també va
deixar espai a altres forma-
cions en alguns ajuntaments. La
tercera força va ser Junts per
Catalunya, que va aconseguir
29.259 sufragis, el 15,09%. Mal-
grat haver quedat lluny dels
dos primers partits en xifres to-
tals, JxCat va ser la llista més

votada a 10 municipis. Per la
seva part, l’espai dels Comuns
i de Podem –es presentessin
junts o per separat– va obtenir
18.244 vots, un 9,41% del con-
junt de sufragis. Aquests resul-
tats van suposar dues victòries
en consistoris de la comarca:
Montornès i Santa Maria de
Martorelles. 
Altres candidatures van

aconseguir 16.361 paperetes —el
8,44% del total— i han guanyat
a 7 ajuntaments. En aquesta ca-
tegoria hi figuren els partits sen-
se representació al Parlament de
Catalunya i les candidatures lo-
cals que només es presenten en
l’àmbit municipal. 

SENSE GUANYAR ENLLOC
La resta de forces polítiques no
van aconseguir la victòria en
cap consistori vallesà i s’han

quedat amb poques opcions de
governar en la majoria d’ells,
com és el cas de Ciutadans. El

partit taronja es va situar amb
el 6,42% dels vots, 12.449 en
tota la comarca. La CUP també
forma part d’aquesta darrera
categoria, amb 9.212 vots totals
que representen el 4,75% del
conjunt. 
Finalment, el Partit Popular

tanca aquesta classificació al
Vallès Oriental amb un total de
5.070 sufragis, un discret 2,61%
dels vots dels vallesans.

El PSC i ERC s’enforteixen
Els resultats de cada partit en el global de la comarca. Infografia: Línia Vallès

El bon resultat dels
socialistes a Granollers
i Mollet, clau en la
victòria per vots

Ciutadans, la CUP i el
Partit Popular no han
guanyat en cap localitat
del Vallès Oriental 

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

» El PSC va ser la força més votada al Vallès Oriental en les eleccions municipals del 26 de maig
» ERC va ser segona força i va guanyar en 14 municipis de la comarca, superant els 7 del PSC
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Els semàfors

Aj. de Granollers
Des de Vallès Oriental Vol Acollir 

denuncien les traves que es posen els
ajuntaments de la comarca per a l’em-
padronament de persones migrants.

L’Ajuntament de Granollers ha 
començat a impulsar més facilitats. 

pàgina 8

Mollet és Fira
Després que les primeres mostres secto-
rials s’haguessin d’ajornar per la pluja,

Mollet és Fira arriba aquest cap de setma-
na amb una bateria de propostes dedicades
a impulsar l’economia molletana i treure
els millors productes i serveis al carrer.

pàgina 19

Fira de l’Ascensió
La Fira de l’Ascensió torna a Granollers
per 69a vegada. Els visitants hi poden

trobar diversos espais dedicats al motor,
el turisme, l’agricultura i la indústria,
entre altres. La infermera Carme Cli-

ment ha fet el pregó d’inici de les festes.   
pàgines 10, 12, 14 i 16

La lupa

per Francesc Reina 

La naturalesa com a metàfora 

Les ciutats posseeixen la virtut de ser una
de les obres més important realitzades
a través del pensament humà. Així ha es-
tat també la democràcia. Té molt a
veure amb la gestió dels béns comuns,
amb eines gairebé sempre conduïdes
pels moviments socials. Però si la ciutat
és el món que l'ésser humà ha creat, és
també el món en el qual està condem-
nat a viure. Així doncs, indirectament i
sense un sentit nítid, en fer ciutat hem
convertit l'ésser en un dret
col·lectiu abans que indivi-
dual. La construcció d'una
ciutat justa i igualitària és in-
separable de la democràcia,
de les reformes urbanes i les
rurals, del treball humà pel
territori.
Al costat de les bones intencions, mai

l'onada consumista i el culte del "jo, pri-
mer", havien causat tants estralls. Por-
tats per un màrqueting provat, com un
món en col·lapse, es fa difícil entendre
el que no es coneix i per això la infor-
mació i l'educació segueixen sent grans
pilars per construir un futur ple. Davant
el feixisme dels pesticides i herbicides,
dels transgènics, de l'ecocidi i la bio-
perversitat, caldrà que planti cara una
mena de psicogeografia -la necessària
conciliació de l'aire i el paisatge-, aques-
ta profunditat de la mirada que argu-
mentava l'anarquista Elisée Reclús fa

més d'un segle per advertir en el seu lli-
bre ‘L'home i la Terra’ de la decadència
de les ciutats’.
La millora de la convivència és un tre-

ball constant, quotidià i tossut. Això,
que sens dubte sembla tan senzill i co-
herent, suposa un dels aprenentatges més
rellevants de l'educació política. Però és
molt complicat, gairebé impossible, mo-
dificar la inèrcia d'intervencions frag-
mentades perquè es produeixin iniciati-

ves alineades en estratègies comunes,
com ho exigeix el sentit fraternal que ens
aporta la natura. No és cosa fàcil. Un er-
ror de la tradició ha estat relacionar l'ac-
ció social amb allò marginal, amb la po-
bresa i l’exclusió,  quan el fonamental, si-
gui el tema que sigui, és que la societat
s'entengui com un conjunt global on
tothom està implicat. El barri és una re-
alitat millorable en el conjunt de tota la
ciutat, mai separada.
Incorporar la dimensió conciliado-

ra al desenvolupament local en res és aliè
al verd. En si mateix, el fet veïnal és una
metodologia relacional que facilita la tro-

bada respectuosa d'interacció positiva i
solidària. En condicions complexes com
aquest outside, el mètode ha de tenir la
capacitat de construir relacions col·la-
boradores entre tots els protagonistes:
la ciutadania, els estaments tècnics,
sota el lideratge del govern, responsable
de la cohesió.
Els moviments vindicatius han de

planificar avui dia amb sentit intel·ligent,
on les seves entitats pensants obrin es-

pais de deliberació que can-
viïn ritmes cap a velocitats
molt més pausades que con-
vidin a una reflexió espe-
rançadora. És absolutament
necessari perquè els mal pa-
rats sempre han estat els
mateixos al llarg de tots els

temps. Abans que a la boca, la demo-
cràcia està a les orelles. La veritable jus-
tícia és un acte que no està en els ora-
dors sinó en els oients i consisteix en el
dret a parlar deixant parlar a les altres.
Democràcia significa més democràcia i
ara que és temps de vots, és quan cal re-
clamar en nom dels rius contaminats,
dels mars ferits, dels arbres talats, en fi,
d'una naturalesa venuda. Caldrà tenir
més cura del jardí. Cap veritat ha de ser
aixafada, ja que la miopia redueix les ex-
pectatives i augmenta la sensació de no
representar, de què només hi ha ulls,
oïdes i veu, per als primers de la fila.

La veritable justícia és un acte que no està 
en els oradors sinó en els oients i consisteix 
en el dret a parlar deixant parlar els altres

Per tal de perjudicar-
nos a Carles Puigde-
mont i a mi, suspenen

les acreditacions de tots els eurodi-
putats (MEPs) espanyols. És a dir, mo-
difiquen el procediment vigent fins ara.
I de pas discriminen tots els MEPs es-
panyols en relació als de la resta de pa-
ïsos. Bingo!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Glovo dice que el chico
fallecido no era repar-
tidor suyo (aunque lo

asumirán todo blabla), que utilizaba la
cuenta de otro. La cosa es, Glovo sirve
de subterfugio para migrantes sin pa-
peles que no tienen muchas más op-
ciones. Y esto, es sabido dentro de la
empresa desde hace MUCHO.

@ivanngutierrez

El dia que el Grup de
l’ONU sobre Deten-
cions Arbitràries demana

la llibertat dels presos polítics, la fiscalia
manté les acusacions de rebel·lió i
malversació. Exigim que el govern de
l’Estat es comporti com una democrà-
cia europea i retiri les acusacions i els
posi en llibertat. 

Més de la meitat dels
migrants morts al món
aquest 2019 ho han estat

creuant la Mediterrània. El dolor, però,
també el provoca la indiferència amb
què es llegeixen aquestes xifres i la
manca de debat polític que han ge-
nerat en el cicle electoral que acabem
de passar.

@ignasicalbo@elsa_artadi@toni_comin
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líniavallès.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Camil Ros, sobre l’Hospital de Granollers:
“Està en estat d’emergència”1

2 Victòria ajustada del PSC a Parets

Monràs guanya la batalla de Mollet a López

Aturen a Mollet un desnonament 
que estava previst per a avui

De Sant Fost al desert marroquí: 
el ral·li del jove Raúl Ortiz

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Parlem de l’escalfament d’emo-
cions que s’està produint en el
Poder Judicial, entre els polítics,
als partits, al Congrés i al Senat,
inclòs als mitjans informatius i
les xarxes socials. 
Insults, faltes de respecte,

notícies falses i altres fets fan
que es pugui dir que s’han per-
dut les formes correctes de dis-
cutir amb els contraris, que no
els enemics. La competició en-
tre alguns polítics per veure qui
és més espanyol, patriota i més
unionista està arribant als límits
de la ridiculesa. Si no en teníem
prou amb el vergonyós espec-
tacle del judici del Tribunal Su-
prem pel procés, ara s’hi afegeix
l’esbroncada, pròpia d’una ta-
verna de baixa estofa, al Con-
grés i al Senat amb diputats i
senadors de la dreta, molt de
dreta i d’extrema dreta, picant
de peus contra el terra i de mans
contra la bancada per rebre a
l’hemicicle als nostres polítics
empresonats. 
Veure la cara d’Albert Rivera,

organitzant un xou demanant la
paraula per vomitar tot un regu-
itzell d’amenaces a la presidenta
Meritxell Batet i als presos polí-
tics, fou un espectacle lamenta-
ble. Una portaveu de Vox trac-
tant-los de criminals, sense que
hi hagi sentència. Al Senat, Ra-
fael Hernando, interrompent
Raúl Romeva, execrant un “que
es foti”. I Carmen Calvo donant
per segur que seran exclosos. 
Fins on pensen arribar en

aquesta disbauxa? Esperem que
des d’Europa almenys s’anotin la
deriva antidemocràtica que està
prenent la política espanyola. Es-
tan quedant ben retratats!      

A por ellos
per Jordi Lleal 

Espanya reprimeix Catalunya
per Jordi Oriola

Espanya és percebuda com un
país europeu amb estat de dret
i separació de poders. Però és
un país que va tenir una dicta-
dura molt sagnant, nacionalista
i de dretes, de 1936 a 1975 i de
la qual no ha pogut sortir-ne
amb una veritable transició a la
democràcia. Segueix tenint la
mateixa estructura de poder i
els mateixos valors, tot i que
s'ha dotat d'una capa de pin-
tura moderna i democràtica. 
Només aflora la seva veri-

table personalitat en casos pun-
tuals, com quan Podem sem-
blava que podia guanyar. Van
activar contra aquest partit la
guerra bruta però ràpidament
va baixar en les enquestes. En
canvi, la guerra bruta segueix
contra el moviment per a la in-
dependència de la nació cata-
lana, una nació històrica, que es
mobilitza per aconseguir una
veritable democràcia i deixar
enrere aquesta postdictadura
espanyola. 
Va ser coneguda, a nivell in-

ternacional, la repressió policial
espanyola contra el referèndum
d'autodeterminació de Cata-
lunya  del 2017. Aquest refe-
rèndum intentava que Espanya
no seguís ignorant aquest mo-
viment que portava anys orga-
nitzant manifestacions de mi-
lions de persones. Però la res-
posta d'Espanya va ser: no ne-
gociar res, criminalitzar el mo-
viment i perseguir-lo usant la

llei com a arma política. Tot i
això, els catalans segueixen
votant massivament als partits
independentistes. 
En les eleccions espanyoles

del 28 d'abril ha guanyat el
PSOE de Pedro Sánchez (igu-
alment nacionalista i contrari
a dialogar sobre el dret d'auto-
determinació dels catalans),
però a Catalunya no ha guanyat
el PSOE sinó ERC, un partit in-
dependentista d'esquerres. I
ara se celebraran les eleccions
europees i tornarà a haver-hi
un triomf independentista. 
La Junta Electoral Central

(JEC) va intentar impedir que
el President de Catalunya,
Carles Puigdemont, destituït fa
dos anys pel govern espanyol,
es pogués presentar. Puigde-
mont viu exiliat a Bèlgica per
no ser empresonat i injusta-
ment jutjat com ho estan sent
altres membres del govern ca-
talà que van confiar en la jus-
tícia espanyola. La JEC el va
intentar vetar, però davant
l'escàndol judicial, finalment el
Tribunal Suprem espanyol va
haver de desautoritzar la JEC.
Tot sembla indicar que, a Ca-
talunya, l'expresident Puig-
demont tindrà un vot massiu.
Europa i el món no haurien de
tolerar que Espanya repri-
meixi aquest moviment polí-
tic tan legítim com qualsevol
altre. Necessitem respecte als
drets humans i polítics.

Les millors
perles

Una aficionada del Barça entra en sostenidors a l’estadi Benito
Villamarín per veure la final de la Copa del Rei. La Policia Na-
cional li va negar l’accés al camp per dur una samarreta que

deia “Llibertat presos polítics”. Davant la situació, la seguidora blau-
grana no va tenir cap altra opció que treure’s la peça de roba.

Moren vuit escaladors mentre feien cua per pujar l’Eve-
rest. La gran afluència de visitants ha provocat que els
camins d’arribada al cim més alt del planeta s’omplin,

dificultant-ne la circulació. A més, s’ha arribat a la xifra rècord
de 200 alpinistes coronant la muntanya en un sol dia.

Aconsegueix ser regidora amb 95 anys. María del Rosario o
Charito, com la coneixen a Patones, és una àvia que ha acon-
seguit entrar a l’Ajuntament del poble després del 26-M. Sota

la candidatura d’Abuelas por Patones, Charito s’ha convertit en la re-
gidora més gran escollida en aquestes eleccions municipals.

Malàisia retornarà 3.000 tones de residus de plàstic als
països d'origen. La ministra de medi ambient del país
asiàtic ho ha anunciat dient: "si envies brossa al nostre

país, te la tornarem sense pietat". La política fa referència a 60
contenidors de residus que havien estat importats il·legalment.

Polèmica per un missatge de Vox a Twitter que diu “Ya hemos
pasao”, fent referència a l’entrada dels ultradretans a l’Ajunta-
ment de Madrid en les eleccions municipals. La frase prové

d’un conegut xotis franquista de la postguerra que es burlava de
l’emblemàtic ‘no passaran’ antifeixista.

A les xarxes

@jfalbertos: La extrema derecha euro-
pea sistemáticamente obtiene peores re-
sultados en las capitales que en el resto
del país. En España es al revés.

@xbundo: És impressionant l’esforç a tots
nivells per fer Ada Colau alcaldessa. Par-
ticularment dels qui la volien fora fa una
setmana.

#MunicipalsBCN

@boixerra: Eleccions europees a Catalu-
nya: l’independentisme a 0,2% de la mei-
tat dels vots. El tic tac demogràfic s'està
accelerant.

#BonsResultats #SpainIsDifferent
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Granollers

El festival Musik N Viu
ja té el cartell definit

MÚSICA4El festival de música
Musik N Viu ja ha presentat el seu
cartell definitiu. Les quatre jor-
nades del festival, que arrencarà
el 28 de juny, presenten una
oferta de grups eclèctica pensada
per a diferents públics.
La inauguració del 28 de

juny tindrà lloc al Parc Torras Vi-
llà i actuaran Aldarull, Zapato  y
Cordón i, com a caps de cartell
Crim. L’endemà, al mateix parc,
serà l’hora de Nologo, Psycho-
tropic Swamp, Golíat i dels dos
caps de cartell, que seran Isla
Iglú i Ljubliana & The Seawolf.
La segona part del festival es farà

el 12 i 13 de juliol al Parc Firal.
Els dos principals grups d’a-
quests dos dies seran Auxili i
Adala & The Same Song Banda.
Abans de tot això, però, el 15

de juny se celebrarà, a la plaça de
l’Església, la versió infantil del
festival. L’estrella de la jornada
serà Lali Be Good, que presen-
tarà el seu nou disc ‘Futur-Oh! i
el nen que portes dins’, amb
cançons que transiten pel funky,
el kid-hop, el country, el reggae,
el folk, el rock, el pop, la cúmbia
i la música balcànica. També hi
haurà un taller musical i un al-
tre de batucada i percussió.

Denuncien les dificultats dels
migrants per empadronar-se
SOCIETAT4La plataforma Vallès
Oriental Vol Acollir va organit-
zar dimarts un acte a l’Ateneu de
Granollers per reclamar als ajun-
taments de la comarca que s’im-
pliquin en la cerca de solucions
per tal que les persones mi-
grants tinguin més facilitats a
l’hora d’empadronar-se.
Durant l’acte, la plataforma

va denunciar les traves que so-
vint es troben els migrants per
empadronar-se. L’advocada de la
plataforma, Laia Costa, va afir-
mar que els consistoris “dema-
nen massa papers o uns requisits

d’habitatge que a vegades els mi-
grants no tenen”. Costa també va
demanar que en els casos que no
hi hagi un domicili fix se’ls re-
gistri en un edifici públic. De fet,
aquesta pràctica l’ha començat a
impulsar l’Ajuntament de Gra-
nollers, mentre que el de la Ga-
rriga ja fa temps que ho fa. En
l’últim mes, a Granollers, s’han
tirat endavant cinc casos d’a-
quest tipus. 
Des de la plataforma també

recorden que “el padró no ho so-
luciona tot però ens iguala a
tots com a ciutadans”.

Política | ERC vol que es torni a posar el llaç groc a l’Ajuntament
Esquerra Republicana-Acció Granollers ha reclamat aquesta setmana que, un cop celebrades les
eleccions municipals, que es torni a col·locar el llaç groc al balcó de l’Ajuntament. Els republicans

diuen que el llaç groc és “l’única mostra de sensibilitat” del govern municipal cap als presos polítics. 

26-M4Josep Mayoral, alcalde
de Granollers, va ser el gran
vencedor de les eleccions muni-
cipals de diumenge a la capital
del Vallès Oriental. El candidat
del PSC va obtenir 14 regidors —
un més que en els darrers co-
micis del 2015—, els quals am-
plien la majoria absoluta socia-
lista. Amb el 43,12% dels vots
(11.974 en total), Mayoral podrà
tornar a ser alcalde del munici-
pi, càrrec que ostenta des de l’any
2004. 
Després de conèixer els re-

sultats de la nit electoral, el ven-
cedor va parlar des de la seu del
PSC a Granollers. Mayoral va dir:
“Mai podré tornar a la gent de
Granollers tot el que m’ha do-
nat”. A més, tenir paraules per
als votants: “Gràcies als que ens
heu fet confiança, als que com-
partiu aquest projecte col·lectiu
i que voleu seguir transformant
Granollers amb nosaltres”.

ERC SE SITUA SEGONA
La segona posició al consistori va
ser un frec a frec entre Esquerra
Republicana i Junts per Grano-
llers, que van empatar a quatre
regidors. Finalment, la balança
dels vots es va decantar a favor
d’ERC. Concretament, els re-
publicans van aconseguir 4.206
vots, el 15,15% del total. JxG es
va quedar en 3.600 sufragis,
que suposen el 12,96%, però
conserva el mateix nombre de
regidors que en les anteriors
eleccions. 
Per la seva part, des d’ERC ja

van aprofitar per començar a ac-
tuar com a caps de l’oposició. Els
de Núria Maynou van demanar
dimarts passat que es torni a po-

sar el llaç groc en suport dels pre-
sos polítics a l’Ajuntament, i
que es va retirar durant la cam-
panya electoral. 
D’altra banda, Ciutadans va

mantenir els dos regidors de
l’anterior mandat, malgrat haver
augmentat en nombre de vots
respecte de la darrera elecció. Els

de la formació taronja repre-
senten el 9,14% de l’electorat i
van aconseguir 2.538 vots. 
Una de les sorpreses de la jor-

nada electoral va ser Primàries
Granollers, que va entrar al con-
sistori amb una regidora, Mòni-
ca Ribell. Amb 1.477 vots (el
5,32%), la nova candidatura in-

dependentista va superar la CUP
i la va deixar sense representa-
ció a l’Ajuntament.

JXCAT GUANYA LES EUROPEES
A banda de les eleccions muni-
cipals, el 26-M coincidia amb la
celebració dels comicis euro-
peus. Junts per Catalunya va
ser la candidatura més votada a
Granollers, superant per poc el
PSC. 
La formació liderada per Car-

les Puigdemont va obtenir 7.649
vots, el 27,77%. Per la seva part,
els socialistes van apropar-se
als sobiranistes amb 7.044 su-
fragis, el 25,58% del total. ERC-
Ara Repúbliques va ser la terce-
ra força més votada en clau eu-
ropea, aconseguint el 20,11% de
la representació, 5.539 vots en
total. En aquest sentit, Grano-
llers va seguir la tònica de la res-
ta de Catalunya, on JxCat tam-
bé va guanyar, seguits del PSC i
ERC-Ara Repúbliques. 

Mayoral arrasa i amplia 
la majoria absoluta

» El PSC guanya clarament a Granollers i obté 14 regidors
» Mayoral tornarà a ser alcalde, càrrec que ostenta des del 2004

ERC guanya la pugna
per la segona posició 
a JxG, però empaten 
a quatre regidors
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ASCENSIÓ4Granollers torna a
posar-se de gala per celebrar la
seva festa més esperada: l’As-
censió. Gastronomia, música,
turisme, oci, indústria, rama-
deria, cultura popular i molt
més es trobaran un any més al
Parc Firal i als carrers de la ciu-
tat fins diumenge.
Tot i que les festes van arren-

car dimarts amb el pregó, el
plat fort de la celebració es con-
centra aquest cap de setmana,
amb especial èmfasi en l’esde-
veniment central de la festa: La
Passada, que tindrà lloc dissab-
te. Però el poble podrà gaudir la
resta de dies d’algunes de les ac-
tivitats que ja s’han transfor-
mat en una tradició durant l’As-
censió, com la Mostra Gastro-
nòmica, el Fem un llibre i la Fira
Jugar per Jugar, entre altres.

MENJAR I BEURE
Des d’ahir i fins diumenge es
pot visitar una nova edició de la
Mostra Gastronòmica, un dels
punts més visitats de l’Ascensió.
En aquesta edició, la mostra està
organitzada pel Gremi d’Hosta-
leria del VO i hi participen nou
restaurants de Granollers i co-

marca, entre els quals hi ha Os
Galegos, SanFrancisco, Sant Mi-
quel Gastronòmic, Il Capriccio
Italiano i El 19, entre altres.
La Mostra presenta dues no-

vetats importants: cada restau-
rant ofereix un plat a 3 euros, el

preu més econòmic de l’oferta.
A més, els coberts, plats, tova-
llons i gots que es faran servir se-
ran de bioplàstic.

EL GRAN LLIBRE IL·LUSTRAT
Avui és el dia que nens i nenes
participen en una de les activitats
més celebrades i tradicionals de
la festa: el Fem un llibre. Els més
petits del poble ajuden a fer un
llibre gegant i col·lectiu, el qual
és il·lustrat per artistes que hi po-
den les imatges als contes que
imaginen.
L’activitat es durà a terme a

la plaça la Porxada i està orga-

nitzada pel Casal del Mestre i la
Llibreria La Gralla, amb la col·la-
boració de l’institut C.Bellera.

EL JOC ES CONSOLIDA
La tradicional Fira Jugar per
Jugar cobra força en la seva 13a
edició. La intenció d’aquesta
mostra és fer conèixer els millors
jocs d’ara i de sempre als gra-
nollerins i les granollerines, amb
l’ajut dels voluntaris i voluntàries

de l’associació benèfica Ayudar
Jugando, que proposen a cada
visitant el joc que més pot agra-
dar de la seva enorme ludoteca.
La fira va començar ahir i du-

rarà fins al diumenge. A més,
comptarà amb activitats espe-
cials, com la final del XII Concurs
Ciutat de Granollers de Creació
de Jocs, que es farà dissabte i
diumenge; el VII Campionat de
Catalunya de Catan, dissabte; i el

XIII Torneig de Circus Maxi-
mus 3D, entre altres.

UNA FIRA ACCESSIBLE
Com cada any, l’Ajuntament de
Granollers posa a disposició dels
visitants a la fira un servei d’au-
tobusos gratuïts, cada deu mi-
nuts, per fer el desplaçament fins
al Parc Firal. A més, els visitants
trobaran també un aparcament
vigilat per a bicicletes.

Torna l’Ascensió, torna la festa
» La Fira de l’Ascensió reuneix gastronomia, música, comerç i cultura popular aquest cap de setmana
» Tornen alguns dels actes més aclamats: la Mostra Gastronòmica, Jugar per Jugar i Fem un llibre

Com cada any, la Fira de l’Ascensió reuneix milers de persones a Granollers. Foto: T. Torrillas / Ajuntament

Cada restaurant que
participa en La Mostra
Gastronòmica ofereix
un plat a 3 euros
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L’enoturisme i les activitats
d’oci agafen força a la Fira

FIRA4Enguany, la carpa multi-
sectorial de la Fira de l’Ascensió
compta amb un nou espai dedi-
cat al vi i a l’enoturisme. L’espai
té diverses denominacions d’o-
rigen, com les de l’Empordà,
Alella i Bodegas Enate de So-
montano (Huesca). A més, tam-
bé hi ha una variada oferta tu-
rística de la mà de la Diputació
de Lleida i Top rural, pàgina web
per trobar cases rurals.
L’espai dedicat al vi està ubi-

cat en una carpa de 2.000 me-
tres quadrats. Els visitants poden
comprar estades, visites i altres
productes enoturístics. També hi
ha degustacions i es poden com-
prar ampolles o caixes de vi.

SCAPE ROOM I ART MURAL
Dins el Parc Firal tenen lloc
també diverses activitats d’oci,

com el campionat de minifutbol,
la pista d’steeps, l’estació de seg-
ways, el taller de bombolles, els
ponis i moltes més.
A més, en aquesta edició

també hi ha un escape room
ambientat en la segona Guerra
Mundial i a on es viuen les ex-
periències d’un gos de rescat: l’S-
moky. L’activitat està organit-
zada pel Grup de Recerca i Res-
cat Caní de Granollers i s’ha de
fer amb un gos que forma part
de l’equip.
L’Ajuntament, a més, ha pre-

parat per enguany la creació de
tres murals a l’estand municipal.
Els murals aniran a càrrec del
pintor Ivan Floro, qui els pinta-
rà durant els dies de la Fira da-
vant de tots els visitants. Les pin-
tures versaran sobre el mercat
del dijous de Granollers.

FIRA4El parc Firal de Grano-
llers torna a ser enguany el punt
neuràlgic del municipi durant la
Fira de l’Ascensió. Un total de
180 expositors de diverses em-
preses de productes i serveis
omplen els 30.000 metres qua-
drats de l’entorn firal per a la 69a
edició de la mostra, que va arren-
car ahir i s’allargarà fins a aquest
diumenge.
La Fira acull diferents sectors

com el motor, el comerç, el tu-
risme, l’oci, la indústria, l’agri-

cultura i la ramaderia. A més,
enguany s’afegeixen les pro-
postes d’oci familiar, com la 15a
Mostra Gastronòmica i la 13a
Fira Jugar x Jugar.

COMERÇ LOCAL
El sector comercial de Granollers
té representació a la carpa mul-
tisectorial. En  aquesta edició hi
participen les associacions del
Rec al Roc, Gran Centre i Comerç
de Dalt. Aquesta darrera entitat

ofereix diverses activitats com
l’espai Tastem l’EcoGra, amb
expositors singulars del món de
l’ecologia, així com la possibilitat
de visitar en realitat virtual les bo-
tigues associades a l’entitat.
L’associació del Rec al Roc té

una carpa amb moda de petits
creadors i tallers emergents.

AUTOMOCIÓ I RAMADERIA
Com a altres edicions, els cotxes,
l’agricultura i la ramaderia són
alguns dels punts d’especial in-
terès de la fira. En aquesta línia,
els cotxes i vehicles de motor tor-

nen  a ser presents a la fira. Els
visitants poden veure de prop ve-
hicles nous, de km 0 i d’ocasió de
les principals marques que hi ha
al mercat.
Com a novetat, l’espai agrí-

cola i ramader incorpora en-
guany activitats del Parc de les
Olors del Serrat, de Santa Eu-
làlia de Ronçana. A més, avui es
fa una jornada tècnica a Can
Muntanyola sobre compostatge
en sistema de llit-compost en
vaquí de llet, organitzat per
l’IRTA, organisme adscrit al
Departament d’Agricultura.

L’entorn firal té 30.000 metres quadrats. Foto: Ajuntament

La 69a Fira de l’Ascensió
reuneix 180 expositors locals

La Fira acull diferents
sectors com el motor, el
comerç, el turisme, l’oci,
l’agricultura i ramaderia
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Triple sessió musical amb 
La Principal de la Bisbal

CULTURA4Més enllà de la Pas-
sada, a la Festa de l’Ascensió hi
ha més música. L’orquestra La
Principal de la Bisbal serà l’en-
carregada de fer ballar tothom
avui amb una triple sessió de
concerts.
La cobla farà un primer es-

pectacle de Sardanes a la plaça
de l’Església. Al final de la tarda
tornaran a tocar, aquesta vega-
da a la plaça de la Porxada, on
oferiran un concert variat per
acabar amb el ball amb l’or-
questra, que es farà a la nit a la
mateixa plaça.
Però la música no acabarà

aquí. Després de La Principal de
la Bisbal es farà un sopar amb Dj
als Jardins de Lluís Companys,
amb el qual es tancarà la jorna-
da d’avui.

Per tancar les activitats del
cap de setmana, el diumenge co-
mençarà amb la trobada caste-
llera a la plaça de la Porxada, on
participaran les colles de Mollet
i Caldes de Montbui, els Man-
yacs de Parets i els de casa, els
Xics de Granollers.
Els més petits podran gaudir

del concert infantil de Jaume Ba-
rri a la fàbrica de les arts Roca
Umbert també el diumenge. I la
jornada acabarà amb una acti-
vitat molt especial: les Havane-
res en femení.
Després d’aquest cap de set-

mana es faran algunes activitats
més, com per exemple la V Dia-
da de Diables i l’Ascensió en
Dansa, que tindran lloc el 8 de
juny a la plaça de la Corona i de
la Porxada respectivament.

TRADICIÓ4Les activitats de
cultura tradicional de la Festa de
l’Ascensió ja estan en marxa.
Però no serà fins demà que
arribarà el punt àlgid de la fes-
ta: la Passada, que enguany
tindrà la música com el seu eix
vertebrador.
Sota el nom de ‘Ressons, de

la contemplació a l’acció’, la
desfilada tradicional de la Fes-
ta de l’Ascensió tindrà vuit for-
macions musicals que desfilaran
des de la plaça de la Corona i fins
a la Porxada, on tindrà lloc el fi-
nal de les actuacions.
Al final de la festa hi partici-

paran les bandes musicals Sound
de Secà, Mckensy’s Clan Band,
Les Enfants, Sidral Brass Band,
Taraf Goulamas, Acousteel

Gang, Karl Tuba i Zampone
Brass Band. La jornada la tan-
carà  l’Always Drinking Mar-
ching Band, que oferirà l’espec-
tacle ‘Una passada de concert’.

L’edició d’enguany de la Pas-
sada és especial, ja que se’n
compleixen 20 del nou format
que va adoptar l’any 2000: una
desfilada enfocada a mostrar la
cultura i el folklore popular. 

CARME CLIMENT, PREGONERA
Dimarts es va fer a la Sala Fran-
cesc Tarafa el pregó de les festes,
a càrrec de Carme Climent, in-
fermera granollerina amb una
trajectòria professional de més de
40 anys en els camps assistencial,
de gestió i direcció sanitària, així
com en l’àmbit acadèmic.
Climent actualment està ju-

bilada i fa un voluntariat de su-

port a la criança per a pares i
mares novells. La pregonera va
ser rebuda per part dels repre-
sentants municipals a l’Ajunta-
ment, on va signar el llibre
d’honor. 
Abans del pregó es va fer la

cercavila amb els gegants Es-
teve i Plàcida, que van acom-
panyar la comitiva fins a la
Sala Tarafa. La pregonera va
parlar dels seus inicis laborals,
del seu pas per la gestió i di-
recció sanitària a l’ICS, on va
viure en primera persona la
transformació de la sanitat pú-
blica, i dels seus records de
l’Ascensió de la seva infantesa.

Una imatge de la darrera edició de la Passada. Foto: Ajuntament/T.Torrillas

Imatge d’arxiu d’un concert de La Principal de la Bisbal. Foto: Guisasola N./ACN

Granollers es prepara per 
a una Passada molt musical

8
formacions musicals
participaran en
l’edició d’enguany de
la tradicional Passada
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Un jove del CDR de Mollet pot 
enfrontar-se a 15 anys de presó

PROTESTA4Un jove de 26 anys
de Mollet, integrant del CDR lo-
cal, podria enfrontar-se a una pe-
tició de 15 anys de presó després
d’haver participat, el passat 1 de
febrer, en un acte de protesta a
la presó de Lledoners.
El jove va ser identificat pels

Mossos d’Esquadra després de la
protesta, durant la qual es va ta-
llar la carretera per mirar d’im-
pedir que la policia pogués tras-
lladar els presos independentis-
tes fins a Madrid.
En declaracions a Som Mo-

llet, el jove ha explicat que quan

els Mossos van anar a identificar
els integrants de la protesta, ell
va cridar “vergonya”. Ara expli-
ca que la policia els acusa de des-
ordre públic, atemptat contra
l’autoritat, robatori amb força, le-
sions i bloquejar la circulació del
tràfic. Les penes de presó que su-
men totes aquestes acusacions
s’enfilen fins als 15 anys.
“El més increïble de tot és

que els Mossos, que són un cos
que depèn de la Generalitat, ens
acusin. Estem vivint una injus-
tícia i una retallada de drets fla-
garant”, afirma el jove.

UGT va atendre 441 migrants
al municipi durant el 2018

SOCIETAT4Les oficines de l'As-
sociació d'Ajuda Mútua d'Immi-
grants a Catalunya (AMIC – UGT
de Catalunya) de Mollet van aten-
dre, durant l’any passat,  un total
de 441 persones migrants, de les
quals la majoria eren dones.
Les xifres les va presentar di-

vendres passat el secretari co-
marcal de la UGT del Vallès
Oriental, Vicenç Albiol. Albiol va
estar acompanyat de David Pa-
piol, president d’AMIC-UGT de
Catalunya i Mohammed Daouieb,
responsable d’AMIC al Vallès
Oriental.

Albiol va explicar que la ma-
joria de persones que es van
atendre fa més d’una dècada
que viuen a Catalunya. Tot i
això, afegia David Albiol, “hi ha
casos d’irregularitat sobrevin-
guda, persones que malgrat fer
anys que viuen aquí, amb fills es-
colaritzats i que estan ben arre-
lades, perden la feina i, per tant,
els drets de ciutadania”.
Els principals països origi-

naris de les persones que van ser
ateses són, per aquest ordre, el
Marroc, Paraguai, Espanya, Bo-
lívia i el Senegal.

Reivindicació | Neix Espai Gos Mollet 
Un grup de veïns del municipi han creat recentment la plataforma Espai Gos Mollet del
Vallès, que té com a objectiu reivindicar una “normativa justa” per als propietaris dels
gossos i els mateixos animals. Des de la plataforma reclamen més espais per als gossos.  

Imatge de la protesta de l’1 de febrer. Foto: Laura Busquets/ACN

26-M4Josep Monràs es va im-
posar de forma contundent a
Oriol López en la batalla per
Mollet de les eleccions munici-
pals. Els candidats del PSC i
Ara Mollet ERC, respectivament,
van ser els protagonistes de la
campanya electoral després de
mesos de picabaralles i conflic-
tes que fins i tot van arribar als
tribunals. Finalment, el candidat
socialista va ser el vencedor amb
el 34,87% dels vots, 7.920 en xi-
fres absolutes. Els resultats es
tradueixen en 10 regidors –3
més que les anteriors eleccions–,
però el PSC es queda a 3 de la
majoria absoluta.
Mireia Dionisio, primera se-

cretària del PSC a Mollet, ha va-
lorat els resultats a Línia Vallès:
“Estem molt satisfets, la ciuta-
dania ha parlat clar”. Davant
d’un possible pacte liderat per
ERC contra Monràs, Dionisio
diu que “sempre estan amb la
mateixa cantarella. Des del 2015
que ERC no accepta els resultats”.
Per la seva part, Ara Mollet

ERC també millora els resultats
respecte del 2015, però perd la pug-
na directa amb els socialistes.
Oriol López ha aconseguit 6 regi-
dors, un més que l’anterior man-
dat. 5.230 vots (un 23,03%) els han
situat com a segona força del mu-
nicipi i amb opcions de governar.

ELS COMUNS VENCEN PODEM
El 26-M a Mollet va estar mar-
cat per diverses batalles. A ban-
da de la ja esmentada entre so-
cialistes i republicans, els mo-
lletans arribaven a les urnes
amb una altra disjuntiva: Mollet
En Comú o Podem. La divisió
entre ambdues formacions, que

es van presentar juntes el 2015,
també va estar marcada pels re-
trets i les acusacions durant la
campanya electoral.
Els resultats van ser favora-

bles a Mollet En Comú, amb 4 re-
gidors i el 13,50% dels vots (3.067
en total). Per la seva part, Podem
va haver-se de conformar amb
dos regidors provinents dels 1.756
vots, que representen el 7,73% de
l’electorat. En sentit matemàtic,
la divisió resulta en la pèrdua d’un
regidor entre ambdues forma-
cions, ja que en l’anterior mandat
comptaven amb 7 de forma con-
junta i ara en sumen 6.

L’HORA DELS PACTES
Amb tot, l’aritmètica sorgida del
26-M no ha garantit l’alcaldia a
Monràs. De fet, des d’Ara Mollet-
ERC ja estan treballant per in-
tentar articular una majoria ab-
soluta alternativa a Monràs.
En declaracions a Línia Vallès,

López explica que aposten “per un

govern de canvi i progressista”.
“Ja hem parlat amb la resta de
grups i som molt optimistes per-
què la població demana canvi”,
diu, remarcant que el d’ERC és
“un grandíssim resultat” perquè
han “pujat més de 2.000 vots”.
Amb tot, el candidat republi-

cà fa referència a un possible
pacte amb Mollet en Comú, Po-
dem i Junts per Mollet. La suma
resultaria en 13 regidors, la des-
itjada xifra de la majoria absolu-
ta que faria alcalde López.
Ara bé, només que un d’a-

quests tres partits no se sumi al
pacte i no hi hagi una majoria ab-
soluta alternativa, Monràs pot
ser investit alcalde sense necessi-
tat de pactar amb ningú, en tant
que llista més votada. Tanmateix,
l’actual alcalde podria optar per in-
tentar arrencar un acord a Mollet
En Comú que li permetria tenir a
ell la majoria absoluta o reeditar
els acords de governabilitat amb
Cs i JxM, amb qui també sumaria.

Josep Monràs guanya la
batalla de Mollet a Oriol López
» El PSC guanya les eleccions municipals i passa de 7 a 10 regidors
» Monràs no té garantida l’alcaldia, ja que López podria sumar
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COMERÇ4El mal temps va obli-
gar a suspendre Mollet és Motor
i Mollet és Gurmet, les dues
parts de Mollet és Fira que s’ha-
vien de celebrar durant el cap de
setmana del 18 i 19 de maig. Això,
però, ha provocat que demà i diu-
menge es concentri tota l’activi-
tat comercial de la setena edició
de Mollet és Fira, quan només
s’havia de celebrar Mollet és
Qualitat de vida i Comerç.
Així, els espais de la plaça de

Prat de la Riba, el carrer de Bar-
celona, les rambles i el parc de les
Pruneres, bulliran d’activitat
amb aquestes tres fires. L’acti-
vitat gastronòmica es concen-
trarà a la plaça Prat de la Riba,
el parc de les Pruneres dividirà
el seu espai entre els expositors
de motor i de qualitat de vida,
mentre aquesta darrera també
ocuparà part de les rambles i del
carrer de Barcelona.
Com és habitual, una de les

característiques destacades del
model firal és la dinamització
que es fa al voltant dels exposi-
tors, on s’habiliten activitats or-
ganitzades per les botigues i em-
preses participants pensades per
a tota la família. Un altre dels

clàssics que tampoc pot faltar
són els sortejos; el sorteig públic
es farà demà passat a les set de
la tarda, a l’escenari que es mun-
tarà al parc de les Pruneres.

UN CAP DE SETMANA FRENÈTIC
Entre les 11 del matí i les 9 del
vespre, els tres escenaris es con-
vertiran en l’epicentre de l’acti-
vitat comercial. A les 11, de for-
ma simultània en tots els esce-
naris, obriran els expositors,
mentre que les activitats que
està previst que s’organitzin de
forma paral·lela a la Fira s’aniran
succeint.
D’aquesta manera, en el cas

de Mollet és Qualitat de vida i Co-
merç durant els dos dies es podrà
participar en propostes com ac-
tivitats infantils coordinades per
Kids & US, en sessions de reiki i
tarot gestionades per Avalon i es
podrà fer un canvi de look de la
mà dels professionals de la pe-
rruqueria Montse Casellas. Altres
propostes per al dia de demà se-
ran un entrenament funcional a
la una del migdia, una jornada lú-
dica infantil de la qual s’encarre-
garà Abacus a partir de les sis de
la tarda o una exhibició de dan-

sa urbana una hora més tard
amb la SQS Team Dance School.
Algunes de les propostes de demà
passat seran una sessió de pin-
tacares al matí o un taller de ri-
soteràpia a la tarda.
Al parc de les Pruneres, al

voltant dels expositors de Mollet
és Motor, durant tot el cap de
setmana es podran veure expo-
sició d’autocars i transports an-

tics de la companyia Sagalés o de
cotxes de competició i gaudir
amb simuladors de conducció de
la mà de Baix Vallès Motor.
Demà al matí es farà l’activitat
L’alcohol i la conducció no són
bons amics i durant tot el cap de
setmana, Pit Crew deixarà pro-
var els seus patinets.
Per últim, Mollet és Gurmet

serà la proposta per als més si-

barites; demà, a dos quarts de sis
de la tarda, està prevista una ses-
sió anomenada El pa pren vida,
organitzada pel forn i pastisseria
Prat, mentre que de cara a diu-
menge hi haurà un curs de cui-
na mediterrània amb Txus Zu-
beldia, un taller de coques de
Sant Joan amb El Graner de
l’Àvia o una degustació de fideuà
a la carpa del Mercat Municipal.

Dos dies intensos de Fira
» La plaça de Prat de la Riba, les rambles i el parc de les Pruneres seran l’epicentre de les activitats
» El mal temps va obligar a suspendre Mollet és Motor i Mollet és Gurmet els dies 18 i 19 de maig 

Dues imatges de la Fira de l’any passat. Fotos: PSC Mollet
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Parets
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El desdoblament de l’R3 entre
Parets i la Garriga fa un nou pas
INFRAESTRUCTURES4Adif ha
adjudicat recentment les obres
per tal d’adaptar les instal·la-
cions de seguretat relacionades
amb el desdoblament de la línia
R3 entre les estacions de Parets
i la Garriga.
L’adjudicació inclou diferents

treballs previs al desdoblament
i inclou la redacció del projecte,
les obres i el manteniment dels
sistemes. Des d’Adif han explicat

que un cop el projecte estigui aca-
bat, podran augmentar el nom-
bre de trens que circularan entre
els dos pobles, el temps de viat-
ge  i es millorarà la seguretat i la
fiabilitat de les instal·lacions.
El desdoblament de l’R3 en

aquest tram, que inclou les esta-
cions de Granollers-Canovelles i
les Franqueses, també permetrà
eliminar els passos a nivell de
Granollers i la Garriga.

L’ERO de Gráficas de Prensa
Diaria es tanca amb acord

LABORAL4La plantilla i la di-
recció de Gráficas de Prensa Dia-
ria van segellar la setmana passada
un acord sobre l’ERO pel tanca-
ment de la planta de Parets del Va-
llès de Grupo Zeta, que es pro-
dueix avui.
Finalment la indemnització

pactada equivaldrà al 80% de l’a-
comiadament improcedent, se-
gons el comitè d’empresa, que ce-
lebra la millora de condicions
respecte a la proposta inicial de

mínims de GPD. Abans de l’acord,
la cinquantena de treballadors
havia pressionat la direcció amb
diversos dies de vaga, alguns dels
quals van provocar que El Perió-
dico de Catalunya i l’Sport no
arribessin als quioscos.
Ara l’edició en castellà d’El

Periódico s’imprimirà a Cre-A Im-
presiones de Catalunya, del Grup
Godó, i l’edició en català i l’Sport
es faran a Impressions Interco-
marcals de Prensa Ibérica Media.

Urbanisme | Obres a la plaça de Joaquim Guasch
Les obres per reurbanitzar la plaça de Joaquim Guasch estan en marxa des de di-
lluns. Les obres han de permetre millorar la imatge actual de la plaça, fer-la més

accessible i funcional i integrar-la a la resta del centre històric del municipi.

26-M4El PSC va guanyar les
eleccions municipals de diu-
menge passat a Parets. Els so-
cialistes, liderats per Francesc
Juzgado, van aconseguir 7 regi-
dors (un menys que en les da-
rreres eleccions). En total van
obtenir 3.398 vots, un 37,05%.
La principal amenaça a l’al-

caldia de Juzgado és Ara Parets
ERC, que va escalar fins a la se-
gona posició amb 5 regidors. Els
2.295 vots (un 25,02%) són la

base des d’on Jordi Seguer as-
pira a trencar gairebé 40 anys
d’hegemonia socialista. Seguer
ja va assegurar durant la nit
electoral a Vallès Visió que vo-
lia formar “un govern republi-
cà, d'esquerres i en defensa
dels drets catalans”.

UN ESCENARI INCERT
Davant de la manca d’una ma-
joria absoluta socialista, Ara Pa-
rets ERC podria pactar amb Su-
mem Esquerres a Parets, que va
repetir els tres regidors del 2015
en aquestes eleccions. Tot i això,
els republicans també necessi-
tarien el suport de Junts per Ca-
talunya. Aquests últims també

van mantenir els mateixos re-
sultats respecte de les darreres
eleccions i podrien donar suport
a Seguer amb el regidor que
van obtenir.  
Finalment, Cs, que no entra

en les negociacions d’Ara Parets
ERC i tampoc pot assegurar l’al-
caldia a Juzgado, va tornar a
aconseguir un regidor.

La possibilitat de pacte 
amarga la victòria socialista

Ara Parets ERC busca 
el pacte amb Sumem
Esquerres a Parets i
Junts per Catalunya
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Martorelles |Sant Fost

Candela tornarà a ser alcalde
de Martorelles amb majoria
26-M4Marc Candela, alcalde
de Martorelles, revalidarà el seu
càrrec després de la victòria per
majoria absoluta d’ERC diu-
menge passat. Els republicans
van obtenir el 54,10% dels vots,
1.320 sufragis que van servir
perquè ERC aconseguís els 7
regidors necessaris per governar
Martorelles sense el suport de
cap altre grup municipal. Els de
Candela passen així d’haver

aconseguit tres regidors el 2015
a més del doble enguany. 
El PSC, per la seva banda, va

ser la segona força més votada
i va passar d’un a dos regidors.
El gran derrotat va ser Units per
Martorelles, que va dir adau als
tres regidors que tenia des dels
anteriors comicis i es va haver
de conformar amb un. Marto-
relles en Comú Podem també va
obtenir un regidor.

26-M4Independents Units per
Sant Fost va revalidar la victòria
de les anteriors eleccions amb els
mateixos 6 regidors que el 2015,
quedant-se a un de la majoria
absoluta.  L’alcaldessa, Montse-
rrat Sanmartí, va rebre el suport
del 43,23% dels electors, 1.897
en total. Aquesta vegada, però, la
victòria de Sanmartí ha estat
més ajustada, ja que la segona
força més votada l’ha seguit de
molt a prop. 
La coalició entre ERC i Junts

per Sant Fost va aconseguir 5 re-
gidors després d’obtenir 1.465

vots, el 33,39% del total. La co-
alició els va servir per passar de
3 regidors per separat el 2015 a
5 en conjunt enguany.
Molt més enrere van quedar

el PSC, que va aconseguir un re-
gidor gràcies a 380 vots (un
8,66%), i Sant Fost en Comú-Po-
dem, que també va obtenir uns
resultats similars que es van
traduir en un regidor. 

PSC I COMUNS DECIDIRAN
Amb tot, Sanmartí en té prou
amb el suport del PSC o de Sant

Fost en Comú per assegurar-se la
majoria absoluta i evitar sor-
preses en el Ple d’investidura. Tot
i això, si ERC-JxSF, PSC i Sant
Fost en Comú no pacten, l’actual
alcaldessa revalidarà el seu càrrec
en tant que llista més votada en-
cara que no aconsegueixi el su-
port de cap altre partit. Tot apun-
ta que seguirà governant.

IUSF guanya a Sant Fost amb
Esquerra trepitjant-li els talons

Martorelles | Pas a pas triomfa al New Talents
L’escola de dansa Pas a pas va triomfar en la seva participació del 19 de maig al
concurs New Talents Barcelona. El grup de ball martorellenc va rebre cinc me-

dalles al concurs de dansa escolar en les categories de jazz i dansa urbana.  

Si ERC-JxSF, PSC i Sant
Fost en Comú no
pacten, Sanmartí
revalidarà l’alcaldia
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La Llagosta

CULTURA POPULAR4La Festa
Major no se celebrarà fins a la
primera setmana de setembre,
però com passa cada any, quan
ens acostem a l’estiu comença a
escalfar motors.
El primer que cal decidir,

però, és el disseny del cartell, per
al qual ja hi ha tres finalistes; di-
marts passat el jurat va anunciar
que ja ha escollit les seves tres
propostes favorites (es van rebre
un total de 13 candidatures)

perquè els veïns les puguin vo-
tar. Aquest procés de votació po-
pular es posarà en marxa dilluns
que ve i s’allargarà fins al di-
vendres 21 de juny.
Aquest procés serà electrònic

(encara que també es podrà vo-
tar a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania) i estarà obert a tots
els veïns del poble que tinguin
més de 16 anys. El resultat de la
votació s’anunciarà el 25 de juny
en un acte a la sala de Plens.

Inici imminent de la votació
per triar el cartell de la Festa

Santa Perpètua

Feina | Obre la convocatòria per a llocs de treball temporals
L’Ajuntament ha anunciat l’obertura de la convocatòria per cobrir diferents llocs de treball
temporal. Tots aquests són de jornada completa i són per cobrir vacants en la brigada de
neteja (calen dues persones), d’agents cívics (dues vacants) i de tasques de disseny gràfic.

Lleure | L’Street Art Food Friends combina art i gastronomia
L’Escola Municipal de les Arts tornarà a sorprendre amb Street Art Food Friends, 
una proposta cultural i d’oci a l’aire lliure on actuaran els combos de l’escola. Es farà
demà a la tarda al parc Central, on també s’instal·laran diferents food trucks.

POLICIA LOCAL4Més de tres
anys després de l’obertura del
cas (es va posar en marxa el mes
de  gener del 2016), divendres
passat es va conèixer que la Fis-
calia ha demanat el tancament i
l’arxivament de la causa contra
nou membres de la Policia Local
sobre els quals hi havia una de-
núncia per la presumpta comis-
sió de cobrament indegut de
plusos per la seva feina.
Segons una nota feta públi-

ca pel consistori la setmana pas-
sada, el Ministeri públic “ha es-

timat acreditat que no hi ha ha-
gut en cap moment una con-
ducta penalment il·lícita per
part dels agents investigats i
que en cap cas s’ha originat un
perjudici econòmic a l’Ajunta-
ment”, cosa que ha fet que la Fis-
calia sol·liciti el tancament de la
causa al jutjat que la porta.
L’alcaldessa Isabel García i la

regidora de Seguretat Ciutadana,
Olga Valenzuela, van valorar po-
sitivament aquesta decisió i van
lloar el “compromís” dels agents
“durant tot el procediment”.

Demanen arxivar la causa
dels presumptes sobresous

26-M4El PSC va arrasar en les
eleccions municipals del 26-M i
va engolir bona part dels seus ri-
vals electorals. L’alcalde del mu-
nicipi, Óscar Sierra, es presen-
tava als comicis amb 7 regidors
i en minoria al consistori. Res a
veure amb la situació després de
la contundent victòria: Sierra
compta ara amb 13 regidors i
majoria absoluta per als socia-
listes. Concretament, el PSC va
obtenir el 65,44% dels vots,
3.931 en total. 
L’altra gran notícia de la jor-

nada electoral va ser la catas-

tròfica derrota de La Llagosta en
Comú. Els morats van passar de

5 regidors a un, obtenint 383
vots. Lluny quedaven els 1.618
sufragis que els van convertir en
segona força l’any 2015. 
Aquesta posició la va rescatar

ERC, l’únic partit a banda dels so-
cialistes que va millorar resultats

en comparació amb les ante-
riors eleccions. En concret, va
passar d’un a dos regidors.
Per la seva banda, Ciutadans

també va retrocedir en la nit elec-
toral del 26-M, i va passar de dos
a un regidor.

L’allau socialista de Sierra
conquereix la majoria absoluta

26-M4Isabel García, alcaldessa
de Santa Perpètua de Mogoda,
va guanyar les eleccions muni-
cipals al municipi vallesà de for-
ma clara. La candidata de San-
ta Perpètua en Comú no va arri-
bar a la majoria absoluta, però
els 9 regidors obtinguts l’apro-
pen molt a l’alcaldia. García es va
quedar a només dos regidors d’a-
conseguir la supremacia al con-
sistori.
Els comuns van aconseguir el

35,61% dels vots, 3.951 en xifres

absolutes. Malgrat perdre un
regidor respecte de les darreres
eleccions, són la primera força  i
tenen l’aritmètica molt a favor
per repetir govern.

PACTES INVIABLES
Les altres posicions es van re-
petir respecte de l’actual mandat.
ERC va ocupar la segona plaça
del consistori, amb 5 regidors i
2.459 vots (un 22,16%). Els re-
publicans van guanyar un regi-
dor, però queden lluny de poder
optar a l’alcaldia. 

D’altra banda, el PSC també
va obtenir un regidor més res-
pecte dels darrers comicis i es va
situar amb 4, mentre que Ciu-
tadans també va avançar amb un
regidor més i va aconseguir-ne 3.
Sigui com sigui, sembla in-

viable que aquests tres partits ar-
ticulin una majoria alternativa.

Santa Perpètua en Comú 
torna a guanyar amb claredat

El PSC passa de 7 a 13
regidors, mentre que
La Llagosta en Comú
retrocedeix de 5 a 1

9
regidors van obtenir
els de García, que es
queden a només dos
de la majoria absoluta
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Montmeló

SALUT4Dos dels 35 nous met-
ges residents que han decidit for-
mar-se a la Unitat Docent de l’à-
rea Metropolitana Nord han es-
collit l’Equip d’Atenció Primària
de Montornès-Montmeló. Això
es va conèixer durant la setma-
na passada, en un acte celebrat
al Centre d’Atenció Primària
Sant Fèlix de Sabadell. 
Els dos nous professionals ja

van mantenir una reunió amb
els coordinadors de l’EAP i amb

els que seran els seus tutors, per
començar a familiaritzar-se amb
el que serà el seu nou entorn la-
boral pròximament.
De la mateixa manera, tam-

bé està previst que aquesta pa-
rella de metges residents com-
pletin la seva formació amb cur-
sos en algun dels vuit hospitals
de referència de Catalunya (Vall
d’Hebron o Can Ruti, entre al-
tres) amb diferents cursos du-
rant el pròxim mes de juny.

L’Equip d’Atenció Primària
tindrà dos metges més

Montornès

Mobilitat | En marxa les obres al carrer de Lluís Companys
Millores al centre del poble. Des d’abans-d’ahir estan en marxa unes obres per reparar
el paviment i un tram del carrer de Lluís Companys que obliguen el trànsit a modificar

el sentit de circulació habitual. S’han habilitat dues rutes alternatives, nord i sud.

Cultura popular | La vila viatja al passat amb ‘La Remençada’
Per sisè any consecutiu, Montornès viatjarà enrere en el temps i recrearà  revolta dels pagesos
de remença contra el feudalisme. Enguany, el musical La Remençada, que explica tots aquests
episodis històrics, es representarà durant la tarda de demà en diferents espais del poble.

SUCCESSOS4Per segon cop en
poc més d’un mes i mig s’han
desallotjat dos blocs de pisos del
poble per risc d’incendis. Di-
marts passat l’Ajuntament va
anunciar que “el perill potencial
d’incendi per la reiteració de
connexions irregulars a les xar-
xes de subministraments” va
fer que un operatiu conjunt de la
Policia Local i els Mossos eva-
cués edificis situats al carrer Sa-
grera i al passatge del carrer
Nou. El consistori considera que
la decisió va estar motivada per

un “risc objectiu per a la segu-
retat” dels veïns, ja que els comp-
tadors d’alguns dels habitatges
havien estat manipulats i hi ha-
via risc de sobrecàrrega.
L’Ajuntament va aplicar el

protocol d’assistència i atenció
d’emergència social a les perso-
nes afectades (igual que havia fet
el passat 15 d’abril), que estarà
en marxa mentre durin les ins-
peccions que els tècnics estan
fent durant aquests dies. Quan
tot estigui assegurat, els eva-
cuats podran tornar a casa.

Tornen a desallotjar dos blocs
pel risc de patir incendis 

26-M4Montmeló va tornar a
tenyir-se de vermell socialista
en les eleccions municipals. L’al-
calde i candidat del PSC, Pere Ro-
dríguez, va repetir la victòria del
2015 i els mateixos sis regidors
que el deixen a un de sol de la
majoria absoluta. Concretament,
els socialistes van aconseguir el
38,92% dels vots, 1.867 en total. 
El principal canvi al consis-

tori respecte de les darreres elec-
cions és la fragmentació de l’o-
posició. Canviem va perdre dos
regidors en la nit electoral, i se si-
tua amb quatre. Després de gai-
rebé guanyar els anteriors co-
micis, aquesta vegada va quedar
força enrere del PSC. Amb el
29,31% dels vots (1.406 en xifres
absolutes), Canviem retrocedeix
a l’Ajuntament.

FEM ENTRA I ERC AGUANTA
La sorpresa del 26-M va ser
l’entrada de Fem Montmeló al
consistori amb dos regidors. La

candidatura municipalista va
obtenir el 12,47% dels sufragis.
En una situació similar es

troba Esquerra Republicana,
que va repetir la mateixa repre-
sentació al consistori i es man-
té amb un regidor. 

La clau postelectoral serà si
l’oposició forma un govern tri-
partit contra els socialistes o,
al contrari, la resta de grups
municipals permeten que Ro-
dríguez repeteixi com a alcal-
de de Montmeló. 

Rodríguez repeteix victòria 
i l’oposició es fragmenta

26-M4La nit electoral va ser
agredolça per a Montornès en
Comú. D’una banda, els de José
Antonio Montero van aconseguir
8 regidors i van ser la força més
votada amb claredat. De l’altra,
van perdre un regidor que els su-
posa dir adeu a la majoria abso-
luta amb la qual comptaven.
Els resultats van deixar els co-
muns amb el 37,57% dels vots,
2.762  sufragis en total. 
Pel que fa al PSC, va passar de

3 a 4 representants a l’Ajunta-
ment. 1.581 vots (un 21,50%)
tornen a situar els socialistes
com a segona força del municipi,

tot i que amb la divisió que hi ha
al consistori difícilment podran
discutir l’alcaldia a Montero. 

Per la seva part, Més per
Montornès va aconseguir dos re-
gidors. La recent plataforma
formada per Esquerra Republi-
cana, el Partit dels Comunistes
de Catalunya i membres d’ICV-
EUiA va debutar posicionant-se
com a tercera força més votada
del municipi. 

Ciutadans va retrocedir un
regidor i es queda amb una
sola cadira al consistori. D’altra
banda, el PP manté el regidor
que ja tenia en aquest mandat.
Per la seva part, Primàries va
entrar a l’Ajuntament amb un
regidor i en deixa sense a Junts
per Montornès.

Montero perd la majoria
absoluta per un regidor

La fragmentació que hi
ha al Ple fa impensable
que Montero no
revalidi l’alcaldia
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

ERC i Junts per Lliçà de Vall
podran repetir pacte

26-M4Les forces independen-
tistes de Lliçà de Vall van acon-
seguir tornar a sumar per a la
majoria absoluta en les elec-
cions municipals. ERC (4 regi-
dors i 26,77% dels vots) i Junts
per Lliçà de Vall (3 regidors i
21,48% dels vots) podran repe-
tir així el pacte de govern que ja
van fer després dels darrers co-
micis. L’acord entre les forces
independentistes va suposar

un canvi d’alcalde enmig del
mandat, que podria tornar-se a
acordar.
El PSC va guanyar un regidor

i se situa amb tres a l’Ajunta-
ment. Per la seva part, Ciutadans
va irrompre al consistori amb
dos regidors, mentre que el PP es
queda sense representació. El
gran derrotat de la nit va ser Fem
Lliçà, que va passar de tres re-
gidors a només un. 

26-M4L’alcalde de Lliçà d’A-
munt, Ignasi Simón, tornarà a
ostentar el càrrec. El candidat so-
cialista va imposar-se clarament
en les eleccions municipals i va
obtenir els 9 regidors necessaris
per a la majoria absoluta. La mi-
llora dels resultats dels socialis-
tes els va fer guanyar tres regi-
dors més que el 2015 i van acon-
seguir el 39,92% dels vots (2.864
en total).
L’àmplia victòria socialista va

contrastar amb el retrocés

d’ERC, que va passar de 5 a 6 re-
gidors. 
Els republicans es van que-

dar a més de mil vots dels so-
cialistes (1.812 sufragis) i re-
presenten el 25,26% dels elec-

tors. Lliçà d’Amunt en Comú Po-
dem també va perdre part de la
representació, i es va haver de
conformar amb un regidor quan
el 2015 va obtenir-ne dos. 

EL PP DESAPAREIX I CS ENTRA
La desfeta més contundent al
municipi va ser la del Partit Po-
pular, que va passar de tenir dos

regidors a no comptar amb re-
presentació a l’Ajuntament. Ciu-
tadans va aprofitar la desapari-
ció del PP per entrar amb un re-
gidor al consistori. 
Finalment, Junts per Lliçà

d’Amunt va tornar a repetir el re-
gidor de l’anterior mandat i va
ser l’última força en vots amb re-
presentació al municipi.

Simón guanya i aconsegueix 
la majoria a Lliçà d’Amunt

Lliçà de Vall | Escorcolls de la Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil ha fet recentment diversos escorcolls en habi-
tatges de Lliçà de Vall i Llerona (Les Franqueses).  L’operació

s’ha dut a terme contra una organització criminal.  

9
regidors va obtenir 
el PSC, que permetran
a Ignasi Simón
revalidar l’alcaldia
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La Garriga | L’Ametlla

ERC supera per pocs vots 
Junts per l’Ametlla

26-M4Les eleccions munici-
pals a l’Ametlla es presentaven
com un combat a tres bandes en-
tre ERC, Junts per l’Ametlla i la
candidatura municipalista
Ametlla’t. Finalment, els repu-
blicans es van endur la victòria
amb 4 regidors, producte de
1.238 vots (28,87%). Junts per
l’Ametlla va aconseguir els ma-
teixos regidors, tot i que menys
vots (1.079). Per la seva part,

Ametlla’t va obtenir 3 regidors,
amb el 24,88% dels vots.
Una de les lectures electorals

més rellevants és que la coalició
entre ERC i Ametlla’t, que en les
darreres eleccions municipals
va resultar en quatre regidors,
ara sumaria 7 per separat. 
Lluny de les primeres posi-

cions, el PSC i L’Ametlla en Comú
Podem van repetir resultats i
van obtenir un regidor cadascun.

26-M4Esquerra Republicana va
fer el sorpasso per la mínima a
Junts per La Garriga i va guanyar
les eleccions municipals de diu-
menge. Els republicans van ob-
tenir 6 regidors, els mateixos
que la segona força del municipi. 
Concretament, Esquerra Re-

publicana va aconseguir el
31,38% dels vots, 2.656 en total.

Així, ERC va escalar fins a la pri-
mera posició. Junts per La Ga-
rriga es va quedar molt a prop,
amb 2.519 vots (un 29,76% del
conjunt). 

UN PACTE PROBABLE
L’empat a regidors entre ERC i
Junts per La Garriga deixa ober-
ta la possibilitat de repetir el pac-
te de govern del darrer mandat.

Els resultats electorals donen
la possibilitat als independen-
tistes de repetir acord municipal,
i junts superarien la barrera
dels 9 regidors per obtenir la ma-
joria absoluta. 
D’altra banda, la CUP va

aconseguir repetir els dos regi-
dors del 2015. El PSC també va
aconseguir la mateixa repre-

sentació, malgrat haver rebut
menys vots. Els socialistes van
obtenir dos regidors, un més
que en els anteriors comicis.
En última posició al consis-

tori es va quedar Ciutadans, que
va repetir resultats i reedita la
mateixa representació que en el
darrer mandat, amb un regidor
a l’Ajuntament.

ERC guanya Junts per 
La Garriga per la mínima

La Garriga | Trets al carrer
La Policia Local de La Garriga ha identificat recentment els presumptes
autors de diversos trets contra veïns del municipi. Els autors haurien dis-
parat i ferit en diverses ocasions vianants amb una arma d’aire comprimit. 

ERC i Junts per La
Garriga podrien repetir
el pacte de govern 
d’aquest mandat
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Canovelles |Les Franqueses

Cordero amplia la majoria
socialista a Canovelles

26-M4El PSC, liderat per l’alcal-
de Emilio Cordero, va ampliar la
majoria absoluta a l’Ajuntament
de Canovelles en les eleccions
municipals. Concretament, els
socialistes van conquerir 12 regi-
dors de 17 possibles i se situen com
la força hegemònica al municipi.
Els socialistes van obtenir el
55,88% dels vots, 3.403 en total.
El PSC ja havia aconseguit la ma-
joria absoluta en els comicis de

l’any 2015, però aquella vegada va
ser justament amb 9 regidors, el
límit necessari per assolir-la.
Per la seva banda, Esquerra

Republicana va passar d’un a
dos regidors. En Comú Podem
Canovelles va retrocedir de se-
gona a tercera força. La repre-
sentació del partit d’esquerres va
disminuir, quedant-se amb dos
regidors en total, mentre que Cs
tanca el rànquing amb un.

26-M4L’alcalde de Les Fran-
queses, Francesc Colomé, va
tornar a vèncer en unes eleccions
municipals diumenge passat. El
candidat de Junts per Les Fran-
queses es manté amb 6 regidors
com a primera força en vots i re-
presentació a l’Ajuntament. 
JxLF va aconseguir el 32,97%

dels sufragis, 2.762 en conjunt.
Amb aquest resultat, Colomé se
situa com a clar favorit per re-

petir alcaldia i governar Les
Franqueses en un tercer mandat
consecutiu al capdavant del mu-
nicipi vallesà.

EL PSC ESCALA I IMAGINA CAU
En segona posició es va situar el
PSC, que va passar de 5 a 7 re-
gidors. 2.280 vots (27,22%) van

impulsar els socialistes de la
tercera a la segona força al con-
sistori. 
La coalició d’Imagina Es-

querra en Comú (Imagina, ERC,
i ICV-EUiA) va obtenir tres re-
gidors, lluny de les expectatives
i retrocedint respecte de les da-
rreres eleccions, quan per sepa-
rat van obtenir 6 regidors. 

D’altra banda, van entrar
dues noves forces a l’Ajunta-
ment. Ciutadans va aconseguir
dos regidors, fruit de 799 su-
fragis. La CUP també va acon-
seguir representació amb un re-
gidor. Tant el Partit Popular
com Convergents per Les Fran-
queses van perdre la represen-
tació al ple municipal.

Colomé torna a guanyar 
i manté els mateixos regidors

Les Franqueses | Renoven espais públics
L’Ajuntament va finalitzar dimarts la renovació i intervenció

en diversos espais públics del municipi. S’ha completat 
l'asfaltatge, la instal·lació de nou mobiliari i l’arbrat.

La coalició entre
Imagina, ERC i 
ICV-EUiA es queda 
amb tres regidors
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El CD la Concòrdia afronta, demà
a les quatre de la tarda, el primer
dels dos partits més importants
de la seva història. El conjunt de
la Llagosta viatja a la província
d’Ourense per jugar, demà a les
quatre de la tarda, contra el Ci-
dade de as Burgas, l’equip que va
acabar en segona posició del
grup 1 de la Segona Divisió amb
64 punts (amb 20 victòries, qua-
tre empats i quatre derrotes), que
és la mateixa puntuació que va
obtenir el tercer, l’FSF Ferrol. El
campió d’aquest grup, amb 75
punts, va ser l’FS Bilbo.
Però malgrat que les blavetes

afronten aquest play-off com a
campiones de grup i amb el fac-
tor pista a favor (la sèrie es re-
soldrà al Turó el cap de setmana
de la setmana que ve), no se les

pot considerar les favorites d’a-
questa eliminatòria. De fet, en de-
claracions al diari Som Vallès, el
tècnic Dani Mosteiro deia que les
seves jugadores “ja han superat
totes les expectatives” i que per
a l’entitat “pujar a Primera seria
un premi enorme, però no una
necessitat”.
El poble s’ha bolcat amb el

club i des de l’alcalde, Oscar
Sierra, fins a altres clubs llagos-
tencs com el Joventut Handbol o
l’HC Vallag i, fins i tot, rivals de
la temporada regular com l’Ave-
nida Alagón o l’Intersala Promi-
ses han desitjat, de forma públi-
ca a través de missatges a les xar-
xes socials, els seus millors de-
sitjos per a la Concòrdia.

L’equip afronta el penúltim partit del curs. Foto: FCF

El CD la Concòrdia comença 
el camí cap a Primera a Ourense

» Les llagostenques jugaran demà a les quatre de la tarda 
l’anada de la promoció que podria donar-los l’ascens a Primera

Continua el degoteig de
renovacions a l’EC Granollers

Encara no fa ni dues
setmanes que va aca-
bar la temporada,
però l’EC Granollers

no ha volgut deixar passar les set-
manes per començar a preparar
el curs 2019-20.
Si fa uns dies el club anun-

ciava la renovació de l’entrenador
Jose Solivelles (artífex des de la
banqueta d’una de les millors
temporades que es recorden al
club de la capital de la comarca)
i del capità Ricky Alcántara (le-
sionat de gravetat i absent en la

segona meitat del campionat),
més recentment han estat el la-
teral Guillem Pujol, el porter
Sergio Fernández i el davanter
Oriol Molins els qui han renovat
el seu vincle amb l’ECG per a la
campanya que ha de venir.
Diumenge passat, però, l’en-

titat també va anunciar les dues
primeres baixes d’aquest mer-
cato estival (encara que aques-
ta estació encara no hagi co-
mençat); es tracta del veterà da-
vanter Raúl Torres i del porter
suplent, Álvaro García.

Futbol | El CF l’Ametlla puja a Tercera Catalana 
El Club de Futbol l’Ametlla d’Alberto Manga torna a Tercera Catalana. L’equip torna
a pujar de categoria dos anys després del descens com a vencedor de l’eliminatòria de
promoció d’ascens que ha jugat contra el Montesquiu per un total de 4-2 (3-1 i 1-1).

Pau Arriaga
LA LLAGOSTA

El CB Lliçà d’Amunt ha-
via de remuntar per ac-
cedir a la Final a Quatre
de la Copa Catalunya

masculina i no només és que els
de Romà Cutrina no ho aconse-
guissin, sinó que van tancar la sè-
rie de quarts de final amb una se-
gona derrota contra un sorpre-
nent Maristes Ademar de Bada-
lona, que va tornar a fer saltar la
banca al pavelló d’Esports dis-
sabte passat (65-74). 
Els lliçanencs no van trobar

gaire respostes a la dura defensa
plantejada pel conjunt visitant.
Això va significar que, en aquest
tram inicial del matx, Ramon
Espuña va rebre poques pilotes
clares a prop del cèrcol i que el
conjunt taronja hagués de remar
per eixugar el desavantatge que
els badalonins van aconseguir
gairebé des del salt inicial. El
Lliçà va marxar al descans qua-
tre punts per sota (27-31), resul-
tat que permetia creure.
Però un nou parcial en contra

només tornar dels vestidors va
tornar a complicar el partit. Els lli-
çanencs no van trobar la mane-
ra de baixar de la frontera psico-
lògica dels 10 punts fins als últims
instants del partit (56-63), però
després d’un intercanvi de tirs
lliures, l’equip no va poder evitar
perdre l’eliminatòria i posar el
punt final a un curs excel·lent.
Espuña i Àlex Castro van ser

els referents ofensius del conjunt
de Cutrina, anotant 21 i 16 punts,
respectivament.

Final de curs per al CB Lliçà

El conjunt taronja també va perdre a casa. Foto: Txell Domènech
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El Palau d’Esports
no gaudirà de partits
de competició euro-
pea el curs que ve.
Per primer cop en

temps, el sènior masculí del BM
Granollers no ha aconseguit clas-
sificar-se per a la Copa EHF,
mentre que el primer equip fe-
mení, que ha protagonitzat la
millor temporada de la seva his-
tòria, també s’ha quedat a les por-
tes d’aconseguir-ho.
En el cas del conjunt d’Anto-

nio Rama, només el goal avera-
ge ha evitat que el BMG acabi
quart i que repeteixi presència a
l’EHF. L’Ademar serà qui la dis-
puti després que els dos equips
hagin acabat amb 37 punts la lli-
ga domèstica. Els granollerins
van guanyar per 36-29 contra el
Sinfín en el darrer partit de la lli-
ga, però el triomf dels lleonesos
contra el Guadalajara (28-21) va
deixar les coses com estaven. El
matx va servir perquè l’afició s’a-

comiadés de César Almeida, Víc-
tor Sáez i Vukasin Rakocija, els ju-
gadors de la primera plantilla
que ja se sap que no seguiran al
club. En canvi, ja s’ha anunciat el
fitxatge del jove lateral esquerre
argentí Nicolás Bonanno i les
renovacions de Mamadou Gas-
sama,  Adrià Martínez, Oswaldo
Dos Santos, Ivan Popovic, Marc
Guàrdia, Sergi Franco, Marc Gar-
cía, Edgar Pérez i els tècnics An-
tonio Rama i David Ginesta.

En canvi, el sènior femení va
fer els deures a Castelló (22-32),
però això no li va servir per arri-
bar  a la tercera plaça, l’última que
donava dret a jugar a Europa, que
ha estat per a l’Atlético Guardés,
que ha sumat un punt més (35)
que el BMG (34). Les granolleri-
nes, però, han completat la millor
temporada de la seva història a la
màxima categoria i poden pre-
sumir de la màxima golejadora de
la lliga, Judith Vizuete (34 gols).

Els sèniors del BMG no jugaran
a Europa la temporada que ve

Jordi Aragay, nou president
del Club Hoquei Caldes

“Cada any som una
mica més experts, te-
nim una mica més
d’experiència, però

hem de seguir plantejant-nos
objectius que es puguin complir”.
Aquestes van ser algunes de les
primeres paraules que va pro-
nunciar Jordi Aragay als mitjans
oficials del CH Caldes com a
nou president de l’entitat arle-
quinada, diumenge passat.
El nou màxim mandatari va

admetre que “sempre hi ha coses
que es poden millorar”, però va
presumir de la bona feina que
s’ha fet a l’entitat, des de la base
fins al primer equip, que un cop
més ha aconseguit continuar a
l’OK Lliga sense patiments i, a

més, classificar-se un any més per
a competició europea.

ELS ACSENSI, RENOVATS
Dos dels primers moviments
fets amb Aragay al capdavant de
l’entitat han estat les renova-
cions dels germans Acsensi, Ale-
xandre (el capità) i Roger.
Ells dos i la resta de la plan-

tilla arlequinada tindran l’opor-
tunitat d’acomiadar-se de l’afició
fins a la temporada que ve demà,
a partir de les vuit del vespre,
quan es jugarà el darrer partit de
l’OK Lliga 2018-19, amb tots els
partits alhora.
El Caldes, que serà setè pas-

si el que passi, rebrà el Liceo de
la Corunya a la Torre Roja.

CN Granollers i CN Caldes
triomfen al Trofeu de l’Ascensió
NATACIÓ4Els nedadors del CN
Granollers i del CN Caldes van
ser els grans protagonistes del
5è Trofeu de l’Ascensió, una
cita en la qual es pot gaudir amb
les millors promeses de la na-
tació vallesana de base. En
aquesta ocasió, la cita va acon-
seguir reunir cinc clubs de la co-
marca (el CN Pinetons de Car-
dedeu, el SEK Catalunya de la
Garriga i el CN Parets) a les ins-
tal·lacions del CNG.
Granollerins i calderins van

aconseguir que 16 dels seus es-
portistes pugessin al podi en les
diferents categories. Els neda-
dors del SEK van aconseguir
pujar en quatre ocasions al podi,

mentre que els representants
del Parets van fer-ho tres cops.
Álex Muñoz i Laia López, del

CNG, van obtenir els millors re-
sultats globals entre els nascuts
l’any 2011; Marc Soriano, del Cal-
des, i Ari Pujadas, del CNG, van
guanyar la dels nedadors del 2010;
els millors resultats dels del 2009
van ser per a Aran Oliveira, del
Caldes, i Carlota del Río, del CNG;
els calderins Sergi Ordóñez i Car-
la Gol van destacar entre els ne-
dadors del 2008; Genís Pernía i
Aina Mas van dominar els neda-
dors del 2007; els paretans Alex
Giménez i Norma Rodríguez van
ser els millors del 2006 i Abel Gra-
nero va ser el campió dels veterans.

» Els d’Antonio Rama acaben cinquens i no repetiran a la Copa EHF
» El primer equip femení posa el punt final a una campanya històrica

El Parets guanya la lliga i el
Mollet i el Caldes, al ‘play-off’
FUTBOL4Després d’una última
jornada frenètica a la Segona
Catalana, el CF Parets es va pro-
clamar campió del grup 4 de la
categoria, amb tres punts més
que el Caldes, de manera que els
calderins hauran de jugar la pro-
moció per acompanyar els pare-
tans a Primera Catalana.
El conjunt blaugrana, però,

no serà l’únic que haurà de ju-
gar-se la possibilitat de pujar en
un doble enfrontament, ja que
el CF Mollet també començarà
el seu camí en la promoció
aquest cap de setmana.

El conjunt calderí arrencarà
la sèrie que l’enfrontarà al CE el
Catllar demà a les set de la tarda
al camp de futbol de les Crema-
des. El CFC vol aconseguir un
bon resultat que li permeti afron-
tar la tornada, que es jugarà al
Tarragonès el 9 de juny, amb les
màximes garanties.
Per la seva banda, els rojos

viatjaran a Artesa de Segre, on
demà passat a les sis de la tarda
buscaran començar amb bon
peu l’eliminatòria, que tindran
l’ocasió de rematar davant l’afi-
ció al Germans Gonzalvo.

Les de Robert Cuesta tanquen la lliga en la quarta posició. Foto: BMG
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David Jiménez va estar cobrint gue-
rres, desastres i revolucions durant gai-
rebé dues dècades abans de ser no-
menat director d’El Mundo. El que sem-
blava un repte il·lusionant s’acabaria
transformant en una batalla per la de-
fensa de la independència del diari en-
front d’un establishment polític i eco-
nòmic decidit a controlar-lo.

Llibres

El Director
David Jiménez García 

Teatre

Macaco, el veterà artista barceloní, fu-
siona en el seu desè àlbum tot el que
ha sigut la seva trajectòria durant
aquests anys: tornades a l’estil Bob
Marley; versos de cantautor i bases
reggae o dub. Civilizado como los ani-
males (Sony, 2019), és, resumint, tots
els Macaco en un. Un disc que segur
que convencerà els seus seguidors.

Música Pelis i sèries

Civilizado como los animales
Macaco

El cantant i compositor Álvaro Soler va omplir el
Sant Jordi Club de Barcelona el passat 24 de maig
en un concert de la seva nova gira, Mar de Colo-
res. Més enllà d’haver presentat el seu nou sin-
gle, La libertad, Soler va deixar una bonica imat-
ge en la seva visita a la capital catalana. A tra-
vés de La Vanguardia, el cantant va assabentar-
se de la història de Joan Hidalgo, un jove se-
guidor de Soler que pateix una malaltia dege-
nerativa i ha estat des dels nou anys en una
cadira de rodes. Soler va visitar Hidalgo en
persona i per sorpresa, complint així un dels
grans somnis del fan. Els dos es van trobar i
van compartir un moment molt especial que
va emocionar el músic. Seguidor i ídol van

parlar sobre música, aficions i la vida en gene-
ral. Així, l’emocionant escena va donar tota la

motivació necessària al cantant perquè hores des-
prés conquerís el públic barceloní.

Á L V A R O  S O L E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels cantants de moda del moment
Cançons com ‘Loca’ o ‘La cintura’ l’han fet saltar a la fama 

Famosos

Actuar al Sant Jordi Club de Barcelona
També va visitar Joan Hidalgo, un gran seguidor

Els seguidors agraeixen el detall de Soler
Aplaudeixen la visita a un fan amb una malaltia degenerativa

QUÈ HA FET?

| Blood & Truth
SIE London Studio presenta un shooter en primera persona 
que farà que ens convertim en Ryan Marks, un exmilitar.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Pau Miró i Sílvia Munt porten al teatre
l’adaptació d’aquesta pel·lícula del po-
lèmic cineasta danès. Sota la direcció
de Munt, Bruna Cusí protagonitza
aquesta història sobre l’estreta relació
que hi ha entre el bé i el mal i que es
qüestiona quina força té el poder del
grup sobre una persona.
Al Teatre Lliure de Barcelona.

Dogville: un poble qualsevol
Lars Von Trier

L’última estrena de Disney torna a ser
un remaked’un dels seus clàssics apos-
tant, aquest cop, per un nou títol amb
actors en lloc d’animació. Aladdin és
un carismàtic però desafortunat lladre
enamorat de la filla del Sultà, la prince-
sa Jasmine. El jove troba una llum 
màgica a una cova d’on surt un geni
que promet complir els seus desitjos.

Aladdin
Guy Ritchie

El cinema més compromès
El FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de
Barcelona, arriba a la seva 24a edició amb més força que

mai. Se celebrarà, principalment, a la seu de l’Institut Francès
de Barcelona entre el 6 i el 16 de juny i presenta l’edició més
reivindicativa de la seva història per retre homenatge al 50è
aniversari dels disturbis d’Stonewall, que van donar origen a
la lluita mundial pels drets LGTBI. Durant 10 dies es podran
veure 50 llargmetratges, documentals i curtmetratges de
països com França, Estats Units, Àustria, Colòmbia, Perú, 
Brasil, Noruega, Vietnam o Austràlia, entre molts altres.  

La fitxa
QUI ÉS?
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DEMÀ 1 DE JUNY
12:00 Demà al migdia es farà una jornada de

tast de vins de la Denominació d’Origen
Alella amb maridatge amb diferents pro-
ductes. / Parc Firal.

AVUI 31 DE MAIG
16:00 En el marc de les activitats del Dia Mun-

dial sense Tabac, aquesta tarda se celebrarà
una taula rodona sobre els riscos que aquest
hàbit té per a la nostra salut. / Quiosc de la
plaça de Catalunya.

A PARTIR DEL 4 DE JUNY
Tarda Durant la tarda de dimarts que ve es po-

sarà en marxa l’exposició anomenada Fils i
agulles, fotografies dels treballs resultat del
taller Aprèn a fer mitja d'El Lledoner. / Cen-
tre de Serveis El Lledoner.

AVUI 31 DE MAIG
L’AMETLLA Per tancar el mes es farà una nova

sessió de formació informàtica, que en
aquesta ocasió se centrarà en els programes
del software Microsoft Office (09:30). / Aula
TIC de l’Ametlla.

DIJOUS 6 DE JUNY
LES FRANQUESES Taller oriental a la petita in-

fància, impartit per l'espai materno-infantil
de l'Espai Familiar de Bellavista. Cal inscrip-
ció prèvia (18:30). / Espai familiar del número
4 del carrer de Cardedeu.

AVUI 31 DE MAIG
PARETS Aquesta tarda s’inaugurarà l’exposició

de les obres del taller de pintura del Casal Can
Butjosa, que es podrà visitar durant les prò-
ximes setmanes (19:00). / Sala d’exposi-
cions de Can Rajoler.

DIUMENGE 2 DE JUNY
LA GARRIGA En el marc del vuitè Festival de Jazz

del poble, demà passat es podrà gaudir
amb un concert de l’Ivo Sanz Trio (20:30). /
Sala Serra de Nou Trull.

DIUMENGE 2 DE JUNY
MOLLET L’Ajuntament ha preparat, de cara al

matí d’aquest diumenge, una jornada amb
activitats esportives a l’aire lliure per a tothom
(11:00). / Avinguda de la Llibertat.

MONTORNÈS El poble torna al passat
per reviure, de nou, l’episodi de les re-
voltes dels pagesos de remença con-
tra el feudalisme. / Pl. dels Remences.

Montornès torna al passat per
recordar l’època dels remences

Demà 1 de juny a les 18:00

Una de les primeres propostes cultu-
rals del mes de juny serà la projecció
de la pel·lícula Bohemian Rhapsody,
que explica la història de Freddie
Mercury i de Queen. / Sala Fiveller.

La història de Freddie Mercury
i de Queen, a la Sala Fiveller

Demà 1 de juny a les 18:00

Els alumnes d’Infantil, Primària i Se-
cundària dels centres escolats de la ciu-
tat han preparat l’exposició anomenada
Un mar sense plàstics. / Biblioteca
Can Pedrals.

Dimarts es posa en marxa la
mostra ‘Un mar sense plàstics’

A partir del 4 de juny

CALDES Partit d’anada de l’eliminatòria
d’ascens a Primera Catalana entre el CF
Caldes i el CE el Catllar. / Camp muni-
cipal de les Cremades.

El Caldes rep el Catllar en
l’anada de l’ascens a Primera

Demà 1 de juny a les 19:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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