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La 20a Setmana Sense Fum va
començar el 25 de maig i va
culminar divendres passat, coin-
cidint amb el Dia Mundial Sen-
se Tabac. L’objectiu de la inicia-
tiva va ser sensibilitzar la ciuta-
dania sobre la importància que
té per a la salut el fet de no ini-
ciar-se en el consum de tabac o
abandonar-lo i poder gaudir
d’un ambient lliure de fum. El
Vallès Oriental no va ser una ex-
cepció i es va promoure la ini-
ciativa amb diversos actes als
municipis de la comarca. 

GRANOLLERS, LLIURE DE FUM
El tabac continua present tant
en l’àmbit privat com en els in-

drets públics. Per limitar el seu
impacte negatiu, des de fa anys
es duen a terme iniciatives al res-
pecte. Un dels exemples més
destacats és l’Hospital de Gra-
nollers, que el passat 29 de maig
va revalidar el nivell or de la
Xarxa Internacional d’Hospi-
tals Sense Fum. Juntament amb
el Clínic de Barcelona, l’Hospi-
tal de Granollers va ser l’únic de
tot l’estat que va rebre el guar-
dó, el qual premia aquells cen-
tres mèdics que realitzen im-
portants avenços en les políti-
ques de control del tabac. 

Joana Guerrero, metgessa
de treball del Servei de Preven-
ció de Riscos Laborals i Medi
Ambient de l’Hospital de Gra-
nollers, ha explicat a Línia Vallès
que “ha disminuït el nombre de
treballadors que fumen, perquè
des de fa un any s’ha posat més

èmfasi en les actuacions amb els
professionals de l’hospital”. 

D’altra banda, la capital de la
comarca també va celebrar la
Setmana Sense Fum amb di-
verses activitats als centres edu-
catius del municipi. La principal
proposta va ser el programa En-
torn sense Fum, el qual consis-
teix a vetllar perquè a l'espai
d'entrada dels edificis no s'hi
fumi i promoure hàbits saluda-
bles entre la comunitat educati-
va. Segons l’Ajuntament, s’hi
van sumar una quinzena d’es-
coles i instituts de la ciutat.

Per descomptat, no només
Granollers va afegir-se a les jor-
nades contra el consum de tabac.
Altres exemples van ser Mon-
tornès, que també va desplegar
la campanya Entorn sense Fum,
i Santa Perpètua, on es van fer di-
verses activitats relacionades.

El Vallès diu no al tabac
» La comarca celebra la 20a Setmana Sense Fum amb activitats contra el consum de tabac

» Premien l’Hospital de Granollers amb el ‘nivell or’ de la Xarxa Internacional d’Hospitals Sense Fum

Les mesures contra els efectes del consum de tabac, com els espais sense fum, s’estenen per la comarca. Foto: Pexels

GENERALITAT4La darrera
enquesta de salut de Cata-
lunya (ESCA) provinent del
Departament de Salut mostra
que el consum de tabac ha ex-
perimentat un lleuger aug-
ment a Catalunya després
d'anys de descensos. Concre-
tament, el 2018 hi va haver un
repunt en la prevalença de fu-
madors diaris i ocasionals,
que va passar del 24% al
25,6%, trencant una tendèn-
cia a la baixa que es mantenia
des de feia anys. L’estudi tam-
bé mostra que el grup d’ho-
mes més jove (entre 15 i 44
anys) és el que té una major

prevalença de consum. Com
que no existeixen dades es-
pecífiques del Vallès Oriental,
l’única estadística sobre el
consum de tabac és en àmbit
català. 

En una conferència sobre
la matèria divendres passat, la
consellera de Salut, Alba Ver-
gés, va anunciar noves mesu-
res contra el consum de tabac.
Vergés va explicar que elabo-
raran una nova llei d’addic-
cions que prohibirà fumar en
instal·lacions esportives a l'ai-
re lliure, a l'exterior de para-
des de transport públic i a dins
dels vehicles privats.

Salut anuncia noves lleis 
davant el repunt de consum

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per Jaume Martorell

Municipis de progrés republicà

Els resultats de les darreres eleccions
municipals possibiliten que a Parets
del Vallès es pugui formar un govern re-
publicà i de progrés: 5 regidors d'Es-
querra, 3 regidors de Sumem i 1 de
JxCat. Tots 9 possibiliten que, 80 anys
després de l'assassinat dels alcaldes re-
publicans de Parets, puguem tornar a te-
nir un batlle republicà. Però el dilema no
és una qüestió de noms, sinó de pro-
grama. Pocs exemples més clars d'un
PSC allunyat d'un bloc de progrés hi ha
que el del PSC que fa més de 36 anys que
governa Parets. Només cal
observar el programa del
bloc de progrés guanyador
de les últimes eleccions, ERC
i Sumem. Els dos coincidei-
xen a avançar el PSC per l'es-
querra en temes clau de de-
mocràcia, sostenibilitat i igu-
altat d'oportunitats.

No podem menystenir l'oportunitat
d'un govern progressista que vulgui avan-
çar allà on el PSC ha bloquejat, que vul-
gui contribuir a fer un govern més de-
mocràtic en un sentit ampli. Emancipant
i incorporant entitats, donant estabilitat
i seguretat, creant hotels d'entitats i espais
per acollir-les, fent una festa major més
participativa, creant consells i institucions
on la ciutadania pugui participar. Un go-
vern compromès amb un Parets més verd,
que recuperi el riu Tenes per a la ciuta-
dania, que el converteixi en el centre de
Parets i el miri d'enllaçar amb una ane-

lla verda que connecti amb el Besòs, que
per fer-ho es comprometi a aturar el Pla
urbanístic actual de l’antiga Bendix. 

Un govern compromès amb un Parets
que garanteixi la igualtat, auditant la des-
pesa municipal i gestionant amb rigor per
tal de rebaixar l'IBI, assegurant-se una lo-
calització adequada per a l'Institut La Sí-
nia, apostant per la tarifació social per ac-
cedir a serveis públics, per a cine-clubs per
a la ciutadania de Parets i per revisar els
Plans d'ocupació per tal que repercutei-
xin de forma positiva en el municipi i en

la trajectòria laboral dels participants. En
totes aquestes propostes coincideixen els
programes electorals d'ERC i Sumem. 

En totes aquestes propostes, quan les
han intentat desplegar l'anterior legisla-
tura s'hi han trobat el PSC en contra. El
progrés social, la defensa de la sosteni-
bilitat i la d'un govern municipal més in-
clusiu no són els únics llocs on ERC i Su-
mem s'han trobat junts la darrera legis-
latura. L'1 d'Octubre hi havia militants de
Sumem a les taules electorals, regidors de-
fensant les escoles. I cal destacar que, a
diferència d'altres llocs on l'espai dels co-
muns s'ha caracteritzat pels dubtes i vo-

ler mirar cap a un altre costat, el com-
promís de Sumem amb els presos polí-
tics i en especial amb la llibertat d'en Jor-
di Turull ha estat clar i explícit.

La disjuntiva que trobem a Parets és
clara. Si algú tingués la temptació de pac-
tar amb el PSC potser obtindria quotes
més grans de poder, però seria tirant per
la borda un projecte de canvi, progressista
i republicà que representa fidelment el
tomb que la ciutadania de Parets va vo-
ler donar al seu municipi el passat 26 de
maig. Aquesta disjuntiva també existeix

a Barcelona i a milers de
municipis del país. A Lleida,
a Tarragona, els resultats
electorals també deixen albi-
rar un tomb republicà i de
progrés en ciutats que van es-
tar governades pel PSC du-
rant dècades.

A Parets, a Barcelona, a Tarragona,
a Lleida, arreu de Catalunya. Allà on es
pugui sumar, el municipalisme s'ha de
convertir en una força de progrés re-
publicà que faci tirar el país endavant.
Afrontant els grans reptes que entomem
com a societat: garantir el dret a l'ha-
bitatge, a un treball digne enfront del ca-
pitalisme d'algoritmes, a l'emancipació
plena i en igualtat d'aquells que tenen
un gènere, opció sexual, o ètnia mino-
ritzada; des del compromís amb els
drets civils i polítics i els consensos que
traven la societat catalana: república, ab-
solució i autodeterminació. 

A Parets no podem menystenir
l’oportunitat d’un govern progressista
que avanci allà on el PSC ha bloquejat

Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-

embarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-

veres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos

la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del

23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando

BM Granollers
Una de les primeres cites de la celebra-
ció del 75è aniversari del club serà un

partit entre el sènior masculí i un com-
binat de figures que, en algun moment
del passat recent, n’han format part. 

Se celebrarà demà al Palau d’Esports.
pàgina 29

Els semàfors

Hospital de Mollet
L’Hospital de Mollet ha començat a ofe-

rir parts a l’aigua per a les dones que
així ho desitgin. Aquesta tècnica causa
menys dolor en el procés de part i la

disminució de l'estrès del nadó, ja que
passa d’un medi aquós a un altre.

pàgina 12

RACC
El RACC ha demanat unitat per aconse-
guir la renovació de la Fórmula 1 al Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya, obviant
que hi ha partits i entitats contràries a
la continuïtat d’aquest esdeveniment,

com No ens vendreu la moto. 
pàgina 22
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ERC Mollet no sap perdre
per Mireia Dionisio (PSC Mollet)

Vull agrair a tots els molletans i
les molletanes que van anar a vo-
tar el passat 26 de maig i als ga-
irebé 8.000 molletans i molle-
tanes que van triar la papereta
del PSC, fent que fóssim la pri-
mera força a Mollet amb una di-
ferència de 3.000 vots amb el se-
güent partit i que guanyéssim a
tots i cadascun dels col·legis
electorals amb molta diferència
de vots respecte de la resta dels
partits polítics. El reconeixe-
ment a la nostra feina durant
aquests anys per part dels veïns
i veïnes no fa més que refermar-
nos en la nostra voluntat de
continuar transformant Mollet.

El passat 26 de maig, la ciu-
tat de Mollet va afirmar que vol
continuar tenint Josep Monràs
com a alcalde, obtenint el PSC
fins i tot més vots en l'àmbit mu-
nicipal que europeu.

Aquesta victòria incontesta-
ble no canviarà la nostra forma
de fer política: el diàleg, la nego-
ciació, el consens i el treball des
de la humilitat continuarà sent la
identitat del PSC durant tot
aquest mandat. Com sempre
hem dit, des de l'inici de la cam-
panya electoral, parlarem ara i
sempre amb totes les forces que
volen sumar per Mollet, per con-
tinuar avançant en el progrés d'a-
questa fantàstica ciutat.

Ara bé, i com a tot arreu
passa, sempre hi ha algú incapaç
d'acceptar la realitat. I en aquest
cas, tornem a tenir ERC Mollet

incapaç d'assumir el seu fracàs
polític i de dir honorablement
que no són els resultats esperats
per a ells i que la ciutat ha de-
manat que sigui el PSC qui ha de
liderar els pròxims 4 anys des del
govern de la ciutat.

ERC Mollet torna a no ac-
ceptar els resultats de les elec-
cions, demostrant que no saben
perdre. No van acceptar els re-
sultats del 2015 i no han accep-
tat els resultats del passat 26 de
maig. El seu candidat, Oriol Ló-
pez, tot i haver perdut 3 eleccions
seguides (2011, 2015 i 2019),
continua obsessionat per arribar
al poder a qualsevol preu i de
qualsevol manera. Ho vàrem
veure durant la campanya, quan,
per exemple, per intentar gua-
nyar vots va amagar les seves as-
piracions independentistes, i
també la veiem ara, quan pú-
blicament s'apropia dels vots
aconseguits per altres partits.

No trairem la voluntat de la
ciutadania i continuarem tre-
ballant amb pas ferm pel bé d'a-
questa ciutat. El PSC és un
partit municipalista i portem
Mollet al nostre ADN, així que
per a nosaltres Mollet sempre
estarà al capdavant de qualse-
vol fita personal o electoralista.
Acceptem el mandat sortit de
les urnes i treballarem incan-
sablement, com ho hem fet
sempre, per posar al capdavant
de cada decisió el benestar dels
molletans i les molletanes.

Les claus
Les millors
perles

Mor un home després de calar-se foc davant de la Casa Blan-
ca. Arnav Gupta, veí de Washington DC, es va immolar da-
vant de l’emblemàtica residència oficial del president dels

Estats Units. Els motius es desconeixen, tot i que suposadament
hauria estat per una voluntat d’activisme i denúncia.

Kit Harington, conegut per la seva interpretació de Jon
Snow a Joc de Trons, ingressa en una clínica de rehabilita-
ció per solucionar problemes d'estrès i addicció a l'alcohol.

L'actor britànic va començar a tenir trastorns per la pressió que
suposa haver estat una de les figures més populars de la sèrie.

Troben matèria orgànica extraterrestre a Sud-àfrica. El residu ha
estat descobert en una roca sedimentària de fa 3.300 milions
d’anys. “És la primera vegada que trobem una evidència real

de carboni extraterrestre a roques terrestres”, va explicar la investi-
gadora Frances Westall a New Scientist.

El parc temàtic National Enquirer Live ha estrenat una polè-
mica atracció que simula el fatídic accident en el qual va
morir Lady Di. La instal·lació, ubicada a Tennessee (els

EUA), recrea amb tot luxe de detalls el recorregut de la princesa
Diana de Gal·les en cotxe per París fins al desenllaç final.

Creen una intel·ligència artificial que detecta qui ha copiat en
un examen. Investigadors danesos han desenvolupat Ghos-
twriter, un software que detecta amb un 90% de fiabilitat

quins alumnes han copiat en un examen. Els creadors han ideat
aquesta IA a partir de 130.000 exàmens d'estudiants danesos.

Deia Aristòtil que allunyar-se
de l’error és apropar-se a la ve-
ritat. Ara es vol endegar una llei
per tal que no es pugui fumar
conduint. La idea esdevé justi-
ficada davant les distraccions
al volant, però, i dic jo com a
exfumador, per què no prohibir
també les discussions familiars
al cotxe? Són moltes les oca-
sions on un bada conduint per
culpa d’una disputació amb la
dona, la sogra o els fills. Potser
ens estem tornant massa teò-
rics i poc lògics amb certes de-
cisions. De fet, cap geperut es
veu el seu gep. És més, plagiem
massa el que fan portes enfora
i no ens adonem que tenim lò-
gica pròpia per tal de millorar el
nostre entorn. Ja fa dècades
que el que fan estats forans, so-
bretot els Estats Units, formen
part de les nostres decisions fu-
tures. I si deixem de plagiar a
l’estranger per evitar els seus
errors? Si errar ens fa humans,
el contrari ens fa inhumans.
Les excuses són de perdedors.
Mentre les veus autoritzades
mai no troben ressò ni espai en
la presa de decisions.

Fum al volant
per David Rabadà

@aldgateh: Sobre aquest Liverpool mediocre,
quan ens va passar per sobre, molts van es-
criure que davant d’un prodigi de la natura
com aquell poca cosa es podia fer.

@Jaumeasens: Hay que exhumar al fran-
quismo, no solo del Valle de los Caídos,
sino de la mente de fiscales y jueces del Tri-
bunal Supremo.

#PresosPolítics

@eduardvoltas: Un dels dos pactes implica
que el llaç groc no tornarà a la façana de l’A-
juntament. També implica que Colau estarà
en mans de Valls en cada votació.

#CruïllaBarcelonina #FinalAvorrida

A les xarxes
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Granollers

FIRA4Granollers va celebrar la
Fira de l’Ascensió el cap de set-
mana passat amb la popular ba-
rreja de gastronomia, música, tu-
risme, oci, indústria, ramaderia
i cultura popular. Diumenge va
ser la cloenda d’una de les èpo-
ques de l’any més especials per
a la ciutat; l’Ascensió, que barreja
festa i activitat comercial. 

El Parc Firal de Granollers va
tornar a ser el punt central de la
Fira de l’Ascensió i on es van
concentrar les diverses activitats.
Els 180 expositors d’aquesta
edició van oferir tota mena de
productes i serveis per als visi-
tants. Un dels punts més visitats
de l’espai va ser la Mostra Gas-
tronòmica, on van participar
nou restaurants de la ciutat ofe-
rint degustacions amb produc-
tes de la comarca.

UN BON DEBUT
Una de les grans novetats d’en-
guany era l’espai dedicat al vi i

l’enoturisme de la carpa multi-
sectorial. Amb tasts, degusta-
cions i la possibilitat de comprar
ampolles i caixes de vins, va ser
una de les zones més concorre-
gudes durant els dies de fira. 

D’altra banda, dissabte va
ser el clímax de la part festiva de
l’Ascensió amb la Passada. Amb

el títol Ressons, de la contem-
plació a l'acció, ja es podia pre-
veure el que va succeir: un acte
carregat de música i moviment.
Fins a vuit grups musicals van
engrescar els granollerins en
una jornada que va representar
a la perfecció el rebombori i
l’activitat de l’Ascensió.

El Parc Firal va tornar a ser el centre neuràlgic de la Fira. Foto: Ajuntament

La Fira de l’Ascensió omple 
el parc firal d’activitats i públic

» Granollers va dir adeu a la Fira de l’Ascensió diumenge passat
» El nou espai dedicat al vi i l’enoturisme va atraure molts visitants

Adif licita la redacció del
projecte de cobriment de vies
INFRAESTRUCTURA4Adif ha
licitat recentment la redacció
del projecte de cobriment de
vies a Granollers entre els carrers
Josep Umbert i Agustí Vinya-
mata. El pressupost de licitació
és d'1.324.982,6 euros i té un ter-
mini d'execució de 14 mesos. Les
conseqüències d'aquesta obra,
segons Adif, es preveuen que si-
guin la integració total del sis-
tema ferroviari amb l'espai urbà,
la permeabilitat de les vies i una
millora considerable de segure-

tat en el trajecte. A més, el co-
briment ajudarà a reduir l'im-
pacte acústic i visual de la cir-
culació de trens.

A banda del cobriment de
vies, Adif també contempla el
trasllat de les instal·lacions de
manteniment de l'estació de
Granollers Centre a un lateral.
Allà es construiran nous edifi-
cis destinats als equips de
manteniment de via, electrifi-
cació i instal·lacions de segu-
retat i comunicacions.

MEMÒRIA HISTÒRICA4Grano-
llers va commemorar fins diu-
menge passat el 81è aniversari
del bombardeig feixista a la ciu-
tat durant la Guerra Civil. L’ac-
te central es va celebrar diven-
dres al cementiri de Granollers,
on es van recordar les 224 vícti-
mes mortals i l’impacte que va
tenir en la ciutat.

La trobada va comptar amb
la presència de Josep Mayoral,
alcalde en funcions de Grano-
llers, i la participació en l'ofrena

floral dels municipis de Cano-
velles, la Roca del Vallès i les
Franqueses del Vallès. També hi
va assistir Jordi Font, director
del Memorial Democràtic, i Ma-
nel Vila, director general de Co-
operació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

TESTIMONIS COLPIDORS
Des de l’Ajuntament es van fer
diversos actes i es van compar-
tir entrevistes amb alguns dels
supervivents. Un dels exemples

és Maria Assumpció Ruera, la
qual va perdre la seva mare en el
bombardeig amb només 9 anys.
“Recordo dos terrabastalls molt
forts, una cosa terrible. Es van
obrir les finestres de bat a bat,
van caure les persianes i es van
trencar els vidres”, explica Rue-
ra. D’altra banda, Feli Miyares
recorda que “aquell dia arribava
tard a la feina i van caure les
bombes quan baixava les escales
de casa”. “Si hagués estat pun-
tual, no ho estaria explicant”.

El tram de vies entre Josep Umbert i Agustí Vinyamata. Foto: Google Maps

Unanymés,nooblidem

Educació | Mayoral rep el fòrum d’adolescències
L’alcalde en funcions, Josep Mayoral, va rebre dimecres a la Sala de Plens els
membres de l’Arrel, el fòrum de les adolescències. Estudiants d’entre 12 i 16
anys van compartir reflexions durant el curs sobre igualtat, salut i cultura.
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Judit Neddermann presentarà
disc a l’Obert x Vacances

CANTATA4Cantània, el projec-
te educatiu dedicat a preparar i
interpretar una cantata, va arri-
bar divendres passat al  Teatre
Auditori de Granollers i es re-
presentarà fins aquest diumen-
ge. Més de 4.500 alumnes del
Vallès Oriental participen en
aquesta activitat, que enguany
està dedicada al poeta Joan
Brossa i es titula A de Brossa. 

La representació musical ex-
plica la història de la Blanca i la
Bruna, dues noies que viatgen al
món brossià de la màgia, el joc
i les paraules gràcies a unes
ulleres molt especials. Les disset
funcions previstes estan orga-
nitzades com cada any pel Tea-
tre Auditori de Granollers i l’As-
sociació Cultural Granollers.

Cantània arriba
amb l’univers 
de Joan Brossa

COMUNICACIÓ4Els periodistes
Josep Cuní, Gemma Nierga i Ri-
card Ustrell seran els grans pro-
tagonistes de la 20a edició del
Mercat Audiovisual de Catalun-
ya (MAC), que se celebrarà di-
mecres que ve al recinte Roca
Umbert Fàbrica de les Arts. Tots
tres participaran en una taula ro-
dona “intergeneracional” que
analitzarà l’impacte que el món
digital ha tingut en el periodisme.

Aquesta és una de les més
de 30 sessions, activitats i ta-
llers que integren el programa
del MAC 2019. A banda, també
destaca la xerrada Comunicar
amb perspectiva de gènere per
fer més visible la veu de les do-
nes. Tot plegat en una edició
marcada pel 20è aniversari del
certamen, que reunirà una cin-
quantena de ponents i 32 em-
preses del sector.

Cuní, Nierga i
Ustrell, a la 20a
edició del MAC

CULTURA4L’espai cultural Roca
Umbert iniciarà una nova edició
de l’Obert x Vacances el pròxim
17 de juny amb grans noms.
Fins al 18 de juliol Judit Ned-
dermann, La Fura dels Baus,
Joan Miquel Oliver, David Ca-
rabén i Sílvia Soler seran al-
guns dels artistes que participa-
ran en aquesta temporada d’es-
tiu de Roca Umbert.   

A més, el públic podrà gaudir
de novetats en el programa, amb
activitats obertes a tothom i
també específiques per als pro-
fessionals del sector. Els espais
també canviaran, amb una zona
de gandules on els assistents

podran gaudir de les activitats a
l’aire lliure.

NOVETATS MUSICALS
La cantautora vilassarenca Judit
Neddermann serà una de les
principals artistes d’aquesta edi-
ció de l’Obert x Vacances. L’ar-
tista hi presentarà el seu darrer
disc, Nua, el pròxim 4 de juliol.
Per la seva part, Joan Miquel Oli-
ver portarà l’àlbum Elektra a
Roca Umbert l’11 de juliol. Cesk
Freixas també presentarà Festa
Major el 18 de juliol.

A banda de les actuacions
musicals, l’Obert x Vacances
també oferirà diverses activi-

tats relacionades amb el sector
artístic i cultural. Un dels exem-
ples és la xerrada del 3 de juliol
sobre el procés d’escriure per a
diferents mitjans amb l’escrip-
tora Sílvia Soler i el músic David
Carabén (Mishima). D’altra ban-
da, la Fura dels Baus portarà l’es-
pectacle Manes, un dels seus
clàssics, a la nau de Dents de Se-
rra. La companyia teatral també
oferirà un taller gratuït de teatre
físic per a tots els públics.

Una de les grans novetats en-
guany serà la nit de curtmetrat-
ges fantàstics i de terror, orga-
nitzada pel Cinema Edison i
Fantàstik Granollers. Neddermann serà una de les principals artistes. Foto: ACN/Pere Francesch
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PACTES4L’escenari postelecto-
ral a Mollet està molt obert quan
falta una setmana per a la cons-
titució dels ajuntaments. Oriol
López, cap de llista d’Ara Mollet
ERC, està en plena negociació
amb Mollet en Comú, Podem i
Junts per Mollet per formar go-
vern. Amb els resultats del 26-M
presents, la suma d’aquestes for-
ces seria de 13 regidors, l’equador
de la majoria que faria alcalde Ló-
pez i desbancaria Monràs.

En declaracions a Línia Va-
llès, López explica que “ara ma-
teix hi ha 11 regidors compro-
mesos amb el canvi”, fent refe-
rència a Mollet en Comú i Junts
per Mollet. Tot i que encara no
es pot donar res per tancat, Ló-
pez també afirma que les con-
verses amb aquestes formacions
“estan molt avançades”. 

Per la seva part, la candida-
ta de Mollet en Comú, Marina
Escribano, avança a Línia Vallès
que proposarà “una trobada en

persona entre els quatre grups”.
A més, Escribano és taxativa
amb Monràs: “Nosaltres no el
farem alcalde”. 

PODEM PODRIA SER DECISIU
La clau de les negociacions per
a un govern municipal alterna-
tiu al PSC de Josep Monràs,
doncs, sembla que queda en
mans de Podem. El grup liderat
per Xavier Buzón encara no s’ha
sumat al principi d’acord de
canvi al consistori. Des del par-

tit lila han demanat que es re-
conegui la legitimitat política
del seu grup municipal, una pe-
tició que ja ha correspost López.
Buzón, però, remarca a Línia
Vallès que “els comuns i Junts
per Mollet encara no ho han
fet”, cosa que per ara dificulta les
converses.

I mentrestant, què fa Mon-
ràs? Línia Vallès ha parlat amb
Mireia Dionisio, primera secre-
tària del PSC, la qual assegura
que “no hi ha preocupació”.

Un moment de l’última roda de premsa dels republicans. Foto: Ara Mollet ERC

Oriol López: “Hi ha 11 regidors
compromesos amb el canvi”

» Les converses per un govern alternatiu “estan molt avançades”
» Podem vol que es reconegui el seu grup municipal per sumar-s’hi

Gallecs obre les seves portes
amb Benvinguts a Pagès

MÓN RURAL4Gallecs va obrir
les seves portes diumenge pas-
sat en una nova edició de Ben-
vinguts a Pagès, una iniciativa
dedicada a donar a conèixer i
promocionar el món rural, agrí-
cola i ramader català. Entre al-
tres activitats, la proposta oferia
visitar la vida pagesa, tastar els
productes de la terra i veure
tota mena d’animals propis de
l’activitat rural.

La jornada va començar amb
un taller familiar a l’hort del

Rave Negre, on els participants
van poder plantar plantes aro-
màtiques i medicinals. A mig
matí els assistents van poder
gaudir d’un esmorzar molt es-
pecial: l’ecoentrepà de truita
amb aliments cultivats a l’espai
natural. 

Finalment, el públic va des-
cobrir d’on procedien els ous de
la truita que van degustar en la
seva visita a la granja de galli-
nes ecològiques l’Ou de Ga-
llecs de Can Castellà.

Benvinguts a Pagès va mostrar el món rural al públic. Foto: Consorci Gallecs

SANITAT4L’Hospital de Mollet
ofereix des de fa pocs dies la pos-
sibilitat de tenir un part a l’aigua.
La nova alternativa permet a la
mare tenir el nadó dins de l’ai-
gua, quan abans només podia fer
servir la banyera de la sala de
parts durant el procés de dilata-
ció. La iniciativa forma part del
compromís de la humanització
del procés d’atenció al part de la
Fundació Sanitària Mollet.

Segons el centre mèdic, exis-
tia una demanda creixent de

dones que demanaven poder
tenir un part amb aquestes ca-
racterístiques. L’hospital ja ha
creat el protocol i ha format l’e-
quip de professionals per per-
metre el naixement a l’aigua.

Des del centre mèdic, afir-
men que aquesta modalitat de
part té diversos avantatges, com
una satisfacció més gran per al
nucli entre pares i nadó, un ma-
jor empoderament de la dona,
menys dolor en el procés de
part i la disminució de l'estrès del

nadó, ja que passa d’un medi
aquós a un altre.

CESÀRIES ACOMPANYADES
D’altra banda, l’Hospital de Mo-
llet també ha inclòs la possibili-
tat que les embarassades puguin
tenir cesàries acompanyades de
la persona que vulguin. A banda,
també s’evita la separació de la
mare i el nadó després de la in-
tervenció, i iniciar l’alletament
matern i el pell a pell dins de la
mateixa sala de parts.

Parts a l’aigua

Habitatge | La Policia frustra un intent d’ocupació
La Policia Municipal de Mollet del Vallès va evitar dimarts passat

l’ocupació d’un habitatge. La intervenció va arribar arran d’una alerta ciutada-
na. Els ocupants de l’immoble van abandonar l’habitatge i es va tapiar l’entrada.
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Les catifes del Corpus 
omplen Mollet de flors

CULTURA4Les tradicionals ca-
tifes de flors van omplir Mollet
diumenge passat per celebrar el
Corpus. Al llarg de la rambla de
la ciutat es van situar catifes de
diverses entitats i associacions,
amb temàtiques dispars. 

L’activitat, organitzada pel
Casal Cultural de Mollet, va co-
mençar a les set del matí, quan
es van començar a col·locar les
primeres ornamentacions flo-
rals. El públic va poder apreciar
les cuidades obres fins a les 20h,
quan al son del Toc d'inici, les
Colles del Ball de Gitanes de
Mollet van desfer les catifes ba-
llant-hi per sobre.

TEMES DIVERSOS
Els motius de les catifes d’en-
guany van ser força variats.
L’ANC de Mollet va ser-hi pre-

sent amb una obra que deia
“Som muralla humana”. També
n’hi va haver d’altres demanant
la llibertat dels presos polítics.

D’altra banda, la Colla Mo-
rada va celebrar els 25 anys
d’activitat, mentre que altres
participants van voler dedicar
una catifa a la biodiversitat. Una
de les peces més especials va ser
la del Servei de Català de Mollet,
que va commemorar els 30 anys
del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. La catifa re-
presentava uns mots encreuats
sobre el paper del servei. 

A banda de les catifes florals,
també va haver-hi lloc per a al-
tres activitats. La trobada de
puntaires va compartir la ram-
bla amb les flors, així com di-
verses actuacions musicals i ta-
llers de temes variats.

COMERÇ4Mollet és Fira es va
haver de celebrar aquest cap de
setmana de forma concentrada.
Segons l’Ajuntament, aquest
format obligat va atraure una
gran afluència de públic i acti-
vitat comercial en només dos
dies. En principi, Mollet és Fira
havia de dividir-se en diversos
caps de setmana. Mollet és
Gurmet i Mollet és Motor ha-
vien de celebrar-se els dies 18 i
19 de maig, però la pluja va pro-
vocar que es postposessin fins
dissabte i diumenge passat. 

Amb la unió de les fires
Gurmet, Motor i Comerç i Qua-
litat de Vida, Mollet va bullir
d’activitat comercial. Prop de
350 comerços i serveis es van
implicar en la celebració de
l’esdeveniment, i es van poder
visitar 164 estands relacionats
amb l’alimentació, el motor, el
comerç i els serveis de benestar
i qualitat de vida.

ELS COMERCIANTS, SATISFETS
Tant des de l’Ajuntament com
des dels comerços valoren molt
positivament l’èxit d’aquesta
edició de Mollet és Fira. En
aquest sentit, la regidora de
Comerç, Mercè Pérez, afirma
que “l’alta participació conso-
lida aquest projecte, que és una

mostra molt representativa del
comerç i els serveis de la ciutat”.
A més, segons el consistori, als
comerciants els ha agradat molt
l’efecte que ha tingut la con-
centració de l’esdeveniment co-
mercial en un sol cap de set-
mana. 

Per a l’Ajuntament, l’aug-
ment de visitants és una de les
proves d’aquesta bona acollida.
Una de les xifres que la de-
mostraria és la quantitat de
butlletes que la gent va omplir
per participar en els diversos
sortejos de Mollet és Fira. Es

van recollir 20.000 butlletes,
tant a comerços participants
com durant els dos dies.

Més enllà del vessant co-
mercial, Mollet és Fira també
va oferir un ampli ventall d’ac-
tivitats lúdiques, participatives
i demostratives per a totes les
edats i interessos. Contes i
animació infantil, activitats
esportives, exhibicions, tallers,
xerrades, jocs i moltes altres
propostes que van animar en-
cara més un dels caps de set-
mana més concorreguts de
l’any a la ciutat.

Mollet és Fira va omplir la ciutat d’activitat comercial. Foto: Ajuntament 

Mollet és Fira triomfa amb el
format d’un sol cap de setmana
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Tot a punt per a la mostra 
de teatre ‘La Bambolina’

TEATRE4La Mostra de Teatre
de Parets, més coneguda com La
Bambolina, torna un any més
per enriquir l’escena cultural de
la ciutat vallesana amb tota
mena de propostes teatrals. La
Bambolina tindrà lloc del 17 al
20 de juny al Teatre Can Rajoler,
de la mà de l’Ajuntament i l’As-
sociació Escena Educativa. L’en-
titat ha fet un curs als actors de
la mostra.

També hi participaran les
escoles Els Vinyals, Sagrera, Pau
Vila, Can Butjosa, Les Llisses i El
Jardí. A banda de les actua-

cions infantils, també hi haurà
representacions d’adults.

LA IMPORTÀNCIA DEL TEATRE
Els organitzadors volen que es
valori el paper del teatre com a
forma d’expressar-se i connectar
amb tothom. En aquest sentit,
Alfred Rodríguez, coordinador
d’Escena Educativa, assegura
que “el teatre és una activitat que
potencia les capacitats comuni-
catives”. Ho demostraran les 17
representacions teatrals que es
podran veure durant la mostra
teatral de la Bambolina.

PACTES4El 26-M va deixar Pa-
rets amb la possibilitat d’un go-
vern alternatiu al del PSC de
Francesc Juzgado. Amb Jordi
Seguer, cap de llista d’Ara Parets
ERC, liderant les negociacions,
la possibilitat d’un pacte per
desbancar Juzgado està viva. El
candidat republicà necessitaria
el suport de Junts per Parets i

Sumem Esquerres a Parets, amb
els quals sumaria els 9 regidors
necessaris per obtenir la majo-
ria absoluta i ser alcalde. 

Seguer ha parlat amb Línia
Vallès i ha explicat que “encara no
hi ha res tancat, però amb Junts
per Parets les negociacions estan
molt avançades”. Sobre Sumem,
la peça que faltaria, Seguer diu
que “cal desencallar l’acord amb

ells”. “Sumem és qui té la clau:
acabaran decidint si volen el can-
vi”, afegeix. La idea del republi-
cà és un govern amb regidors de
les tres formacions.

SUMEM ESPERA
Des de Sumem Esquerres a Pa-
rets encara no han decidit si
permetran governar a Juzgado

o buscaran el canvi amb Se-
guer. Casandra García, la seva
cap de llista, diu a Línia Vallès
que estan “parlant amb tothom”
i que van “dia a dia i encara no
hi ha res tancat”. En tot cas, el
més probable és que les nego-
ciacions s’allarguin fins al 15 de
juny, data en què es constituei-
xen els ajuntaments. 

Jordi Seguer votant en les eleccions municipals del 26-M. Foto: ERC Parets

Jordi Seguer busca l’acord amb
Sumem per arribar a l’alcaldia

Medi ambient | Dilluns es presenta ‘Parets amb flors’
El projecte Parets amb flors es presentarà dilluns al Casal de Ca n’Oms. A les

17h es donarà la benvinguda a aquesta iniciativa que busca utilitzar la jardineria
com a nexe d'unió entre la població i transformar els espais públics.

La Bambolina omplirà Parets de teatre. Foto: Ajuntament/Sílvia Ferran

Un pacte entre Ara
Parets ERC, Sumem i
Junts per Parets faria
alcalde Seguer

Parets
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Martorelles |Sant Fost

L’estació meteorològica 
de Les Pruneres tindrà relleu
MARTORELLES4La crida a la
ciutadania perquè algú s’enca-
rregui de l’estació meteorològi-
ca de l’escola Les Pruneres ha
tingut èxit, segons ha pogut sa-
ber Línia Vallès a través de
Montse Rubió, la directora del
centre. Rubió va explicar ahir
que “un veí de Martorelles es farà
càrrec de l’estació”. 

També va confirmar que el
servei meteorològic començarà
l’1 de juliol i l’encarregat col·la-
borarà amb l’escola durant
l’horari actiu del centre educa-
tiu. Quan sigui horari extraes-

colar, el veí se’n farà càrrec en
solitari. 

A PUNT DE SER RETIRADA
L’Ajuntament va demanar als
veïns del municipi que s’enca-
rreguessin de l’estació. El Servei
Meteorològic de Catalunya havia
comunicat a l’escola que retira-
ria la instal·lació si ningú se’n feia
càrrec. Anteriorment, del man-
teniment de l’equipament s’en-
carregava Josep Torrents, veí
de Martorelles. Però des de la
seva mort va quedar deserta i
sense ningú al càrrec. 

SOCIETAT4Els Mossos d’Es-
quadra han informat recent-
ment que la dona desaparegu-
da a Sant Fost dissabte passat ja
està localitzada i en bon estat.
Maria Roser, de 74 anys, va
desaparèixer en una zona bos-
cosa del municipi. La Roser
pateix alzheimer, fet que enca-
ra va agreujar més la urgència
per trobar-la. 

Els Mossos van donar la veu
d’alarma a través de les xarxes
socials, demanant la col·labora-
ció ciutadana i afegint una des-

cripció detallada de l’aspecte de
la desapareguda. A les 11:30h de
diumenge el cos policial va donar
la bona notícia: la Roser havia es-
tat trobada en un bosc proper a
Sant Fost i estava en bon estat. 

OPERACIÓ CONJUNTA
La cerca de la veïna desapare-
guda va començar dissabte amb
un dispositiu conjunt entre Mos-
sos, Bombers, la Policia Local de
Sant Fost i Protecció Civil del
municipi. Més endavant també
es va desplegar un helicòpter
dels Bombers per trobar la Ro-
ser i rescatar-la. 

Hores més tard s’hi van su-
mar  diversos equips de Protec-
ció Civil de Montmeló i Vilano-
va del Vallès. Finalment, Pro-
tecció Civil de La Llagosta i San-
ta Perpètua de Mogoda també
s’hi van afegir. L’èxit de l’opera-
ció va radicar en la col·laboració
ciutadana i entre cossos, i la ra-
pidesa d’actuació.

La dona va ser trobada en una zona boscosa de Sant Fost. Foto: Ajuntament

Troben la veïna de Sant Fost
desapareguda dissabte

Successos | Mor Jaume Rifà, l’historiador de Sant Fost
Jaume Rifà, estudiós de la història de Sant Fost, ha mort recentment amb 75

anys. Rifà era un veí molt conegut per la tasca divulgativa sobre el municipi al
qual va dedicar la seva vida i va publicar diversos llibres i articles relacionats.

La desapareguda
pateix alzheimer, fet
que encara va fer més
urgent la seva cerca

Josep Torrents s’encarregava de l’estació meteorològica. Foto: Ajuntament
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La Llagosta

L’Agrupació Alborada 
celebra la Festa Galega

TRADICIÓ4L’Agrupació Cultu-
ral Galega Alborada va celebrar
aquest cap de setmana la 22a
Festa Galega de La Llagosta. Di-
vendres passat va començar la ce-
lebració a l’Ajuntament, on es va
hissar la bandera gallega en ho-
nor a la comunitat local.

El Parc Popular va ser el cen-
tre de les activitats durant la fes-
tivitat i es va omplir dissabte
amb diverses propostes.  La pae-
lla popular va atraure molta gent,
que després va poder gaudir de
l’actuació del Centro Galego de
Santa Coloma de Gramenet.

L’Associació Rociera Andaluza de
la Llagosta i Toxos e Xestas de
Barcelona també van participar
en l’acte. L’Orquestra Pensilvania
va tancar la jornada.

Diumenge va concloure la
Festa Galega amb la 4a Con-
centració de cotxes i motos clàs-
sics. També va tornar a haver-hi
actuacions amb Cova da Serpe de
Barcelona, la Casa de Andalucía
de la Llagosta, la Irmandade a
Nosa Galiza de Mollet i Airiños
Galegos de l’Alborada. La jor-
nada es va tancar amb un es-
pectacle pirotècnic. 

MÚSICA4La sevillana Rocío Se-
rrano va vèncer en la final del
36è Concurs Nacional de Cante
Jondo Ciutat de La Llagosta,
celebrada dissabte passat. Se-
rrano debutava al concurs, or-
ganitzat per la Casa de Andalu-
cía de La Llagosta, i va aconse-
guir el primer premi valorat en
1.200 euros. 

El Centre Cultural del muni-
cipi va ser l’escenari on els ar-

tistes van demostrar la seva
qualitat vocal en aquest cant
tan sentimental i profund. 

Els participants de l’esdeve-
niment van comptar amb la in-
estimable ajuda de l’acompan-
yament del guitarrista oficial
del concurs, David Jiménez. La
segona posició va ser per a Is-

mael Cabrera, que ja va ser fi-
nalista en la darrera edició. Per
la seva part, Antonio Peña, un
dels habituals del concurs, va
tancar el podi. 

DEDICAT A ‘EL MONO’
Aquesta edició estava dedicada
al cantaor de Jerez José ‘El
Mono’ Vargas, una de les figures

més estimades del Cante Jondo.
L’artista, mort l’any 2006, va ser
recordat en la final i es va dedi-
car la trobada al seu honor. 

El concurs va començar el
passat 26 d’abril i va comptar
amb la participació total d’una
vintena d’artistes de tot l’estat,
fent de l’esdeveniment tot un re-
ferent del cante jondo.

Rocío Serrano actuant a la final. Foto: Concurs Cante Jondo de La Llagosta

Rocío Serrano guanya 
el 36è Concurs de Cante Jondo

Pintura | Inauguren l’exposició de la Casa del Pueblo
El Centre Cultural de La Llagosta inaugura avui l’exposició de fi de curs de l’Es-
cola de Pintura de la Casa del Pueblo. L’acte tindrà lloc a les 19 h i s’hi podran

veure els quadres realitzats durant el curs per l’alumnat del centre pictòric.

El Centre Cultural 
de La Llagosta va ser
l’escenari on els artistes
van celebrar la final
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Bona afluència a la cloenda
del cicle de centres cívics

SOCIETAT4Les jornades de por-
tes obertes de la Xarxa de Cen-
tres Cívics van acabar diven-
dres passat amb una tarda d’ac-
tivitats a la plaça de la Vila que
va reunir prop de 800 veïns, on
van poder gaudir amb diferents
exhibicions, participar en acti-
vitats o fer consultes a les carpes
informatives. Més endavant al-
guns d’ells van participar en el
Sopar de germanor, organitzat al
parc Municipal.

Aquestes dues propostes van

servir per posar el punt final a les
300 activitats que el consistori va
preparat entre els dies 20 i 31 del
mes passat.

Tota la programació d’aquest
cicle acabarà definitivament
avui, que serà l’últim dia hàbil
perquè els veïns votin les pro-
postes fetes per a la nova pro-
gramació de la Xarxa de Centres
Cívics. Està previst que la cap de
Relacions Ciutadanes, Carme
Marsal, valori els resultats la
setmana que ve.

MOBILITAT4Nou prototips de
vehicles elèctrics construïts pels
alumnes dels graus de formació
professional de diferents ciu-
tats del país participaran, durant
el dia de demà, en la sisena edi-
ció de l’Electrocat. Com és ha-
bitual, el circuit urbà del Recin-
te Firal serà l’escenari d’aques-
ta competició. De forma pa-
ral·lela a les curses, l’Ajunta-
ment ha preparat diferents ac-
tivitats per als espectadors.

La gran novetat d’aquest any
és la participació de dos centres:
els alumnes de l’Institut Mollet

del Vallès i els estudiants de
l’Institut Andreu Nin del Ven-
drell representaran les seves
institucions per primera vegada
en aquesta prova.

Al marge d’aquestes dues
estrenes, repetiran presència a
l’Electrocat el Centre Tècnic Va-
llès, de Les Franqueses, el Cen-
tre d’Estudis Roca i Monlau Es-
tudis Professionals, de Barcelo-
na, l’Escola Tècnica de Girona,
l’Institut Castellarnau, de Sa-
badell i l’Institut Palau Ausit, de
Ripollet, al marge de la repre-
sentació local, dels alumnes del

Centre de Recursos del Vehicle
Elèctric (CREVE).

Demà es faran diferents pro-
ves per avaluar les prestacions,
les característiques, el disseny
dels prototips i aspectes més
tècnics com la resistència, men-
tre que diumenge, entre les qua-
tre i les set de la tarda, està pre-
vist que es concentrin les curses
i les activitats paral·leles.

El traçat del Recinte Firal. Foto: Ajuntament

El circuit urbà del Recinte 
Firal acull el sisè Electrocat 

Cultura | El Museu en Família acomiada la temporada
Una desena de propostes han completat la programació 2018-2019 del Museu en
família, proposades per l’Ajuntament. La regidoria de Cultura ha valorat de forma

positiva la temporada i ha anunciat que enguany s’han complert els objectius.

Enguany, per primera
vegada, participaran
en el concurs els joves 
de l’Institut Mollet

Santa Perpètua
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Montmeló

CIRCUIT4El RACC va demanar
divendres passat consens i uni-
tat d’acció a totes les adminis-
tracions i al món empresarial per
aconseguir la renovació de la
Fórmula 1 al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. El club d’auto-
mobilistes va emetre el comuni-
cat en un moment de total in-
certesa sobre la continuitat de
l’F1 a Montmeló, ja que encara no
s’ha renovat la presència de la
cita en el gran circ. El RACC as-

segura que la renovació “és una
decisió estratègica a nivell em-
presarial, econòmic i esportiu” i
per això “cal trobar amb urgèn-
cia la millor solució”, explica.

Concretament, l’associació
apunta a la Generalitat, a l’estat
espanyol, a la resta d’adminis-
tracions i al món empresarial. El
RACC demana “col·laboració,
consens, solidesa i unitat d’acció”
per aconseguir la, segons ells,
desitjada continuitat de l’F1.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha presentat recentment l’a-
vantprojecte de la construcció
del nou tanatori municipal de
Montmeló. L’equipament esta-
rà situat al carrer del Raiguer,
molt proper a la rotonda homò-
nima i s’edificarà adjacent al

riu Congost. De fet, la localitza-
ció és un dels elements clau de
l’obra, ja que en l’esborrany del
tanatori es poden apreciar ele-
ments arquitectònics i mediam-
bientals d'integració amb l'en-
torn fluvial. 

El projecte de l’equipament
compta amb una superfície de
400 metres quadrats aproxi-

madament. L’espai incorporarà
dues sales de vetlles, una sala co-
muna, un oratori amb capacitat
per a unes 80 persones i diver-
sos serveis necessaris per aten-
dre els difunts i els seus familiars.

UN EQUIPAMENT ESPERAT
La construcció del tanatori mu-
nicipal ha estat una demanda
recurrent dels veïns de Mont-
meló, així com un projecte se-

guit per l’Ajuntament. Des del
consistori afirmen que  “la con-
creció d'aquest equipament ha
estat una feina laboriosa de
molts mesos” i “ha requerit
estudis, avantprojectes i una
modificació del Pla d'Ordena-
ció Urbana Municipal per tro-
bar el millor emplaçament”.
Pròximament es publicarà la li-
citació del concurs per obra i
servei de la instal·lació.

L’avantprojecte comptarà amb dues sales de vetlles. Foto: Ajuntament

Presenten l’avantprojecte 
del tanatori municipal

El RACC demana unitat 
per mantenir l’F1 al Circuit

Teatre | Acaba l’edició més multitudinària del FITKAM
El festival de teatre infantil i juvenil FITKAM va omplir Montmeló el cap de set-
mana passat en la seva 7a edició, la més multitudinària. Les 23 funcions de 20

companyies professionals van superar el 85% d’assistència general.

MUSICAL4La Remençada, el
gran musical històric del Vallès
ja és una cita marcada en el ca-
lendari cultural de Montornès, i
aquest dissabte ho va tornar a
demostrar. Unes 1.500 persones
van gaudir de la representació
basada en la Guerra dels Re-
mences que es va lliurar a Mon-
tornès el 4 de gener de 1485.

Amb aquest rerefons, la pla-
ça dels Remences, la dels Ge-
gants i la plaça de Pau Picasso
van retrocedir més de 500 anys
enrere gràcies a l’espectacle ide-
at per Xavier Bertran. La músi-
ca de Xavier Baurier i la direcció
teatral de Toni Figuera van en-
riquir encara més el musical. En
total, la celebració de La Re-
mençada va involucrar més d'un
centenar d'actors, actrius i per-
sones col·laboradores.

MOLT MÉS QUE UN MUSICAL
La Remençada ha esdevingut
tot un símbol per als montorne-
sencs i per al Vallès Oriental, ja
que inclou elements únics de la

cultura pròpia i el record de la
història del poble vallesà. 

Tot i que està impulsat per
l’Associació La Remençada, la
importància de l’espectacle mu-
sical es té en compte tant des de
l’Ajuntament com des de les
empreses i establiments de Mon-

tornès. Fins i tot, en aquesta edi-
ció es van poder degustar dues
postres inspirades en l'especta-
cle de la mà del pastisser local
Jaume Viñallonga. 

La Remençada es manté així
com un dels moments estrella de
l’any a Montornès.

La Remençada va reviure la història del poble. Foto: Twitter (@BCNmoltmes) 

La Remençada transporta
Montornès cinc segles enrere 

MontornèsSocietat | Diumenge torna la Mostra d’Entitats
La 2a Mostra d’Entitats de Montornès arriba diumenge de 9h a 14h a la plaça de
Pau Picasso. Hi participaran una vintena d’entitats socioculturals i esportives
del municipi, i hi haurà activitats variades, com tallers fotogràfics i actuacions.

INDÚSTRIA4L’empresa ale-
manya de productes químics
Henkel va inaugurar dimarts
passat a Montornès el seu nou
hub europeu per a la indústria
aeroespacial. Amb una inversió
d’uns 35 milions d’euros, la com-
panyia busca donar resposta a
l’augment de demanda en solu-
cions de la indústria aeroespacial
mundial. Per aconseguir-ho,
Henkel contractarà una setan-
tena d’empleats per a la planta.

L’empresa desenvoluparà i
subministrarà materials d’en-

ginyeria com adhesius i tracta-
ments de superfícies per a fa-
bricants d’avions internacionals.
Algunes de les solucions que
s’investigaran al centre són l’a-
lleugeriment dels aparells, l’efi-
ciència en l’ús de combustible i
l’automatització de processos. 

L’alcalde  en funcions, José
Antonio Montero, va assistir a la
inauguració del centre industrial,
que serà tot un referent al con-
tinent. L’àrea total de les ins-
tal·lacions industrials ocupa
14.000 metres quadrats.

Henkel inaugura una planta
per a la indústria aeroespacial

El tanatori tindrà una
superfície de 400
metres quadrats i serà
al carrer del Raiguer
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Instal·lació imminent d’una
nova antena de telefonia

LLIÇÀ D’AMUNT4A finals del
mes passat el consistori va anun-
ciar que ha arribat a un acord
amb l’empresa Telxius Torres
España per instal·lar una nova
antena de telefonia mòbil on hi
ha els dipòsits d’aigua del carrer
Creu de Baduell, a Palaudàries.

Telxius és la filial Telefónica
que s’encarrega de la construc-
ció i la gestió de les infraestruc-
tures de suport d’antenes de
l’empresa. L’antic dipòsit s’ha
convertit en la plataforma sobre
la qual es col·locarà l’antena.

Els pilars del dipòsit ja ser-
vien com a contenidors de les
antenes de l’empresa Eurona i de
la Policia Local, però la instal·la-
ció d’aquesta nova farà que
aquestes dues es desplacin a la
part superior del recinte.

Amb això, el consistori es-
pera resoldre les demandes dels
veïns que viuen en aquesta part
del poble. El que falta ara és la
presentació del projecte per do-
nar la llicència d’obres i que es
puguin iniciar les tasques en les
pròximes setmanes.

LLIÇÀ DE VALL4Des del mes
passat, una unitat mòbil del De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat s’ha
instal·lat al poble per fer una ava-
luació de la qualitat de l’aire
que respiren cada dia els veïns.
El vehicle s’estarà a l’avinguda de
Montserrat (al davant de la bi-
blioteca) i recollirà dades que
serviran per conèixer els nivells
dels principals contaminants at-
mosfèrics com ara el diòxid de
nitrogen (NO2) o les partícules
en suspensió (PM10).

La contaminació atmosfèri-
ca és un dels determinants més
importants de la salut de les
persones i es considera el prin-

cipal risc ambiental per a la sa-
lut a nivell mundial. De fet, se-

gons dades de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), du-
rant el 2012 van morir de forma
prematura uns tres milions de
persones arreu del món per cul-
pa d’aquesta contaminació. D’a-
quests casos, prop de 6.900 van
passar a l’Estat espanyol.

L’exposició a aquesta és dià-
ria i afecta tothom, tot i que
l’OMS considera població més

sensible la gent gran, les emba-
rassades, les persones amb ma-
lalties a l’aparell respiratori o que
pateixin dolències cardíaques o
els nadons i els infants en edat de
preescolar.

Un cop hagi acabat aquest se-
gon mes, els responsables de Te-
rritori i Sostenibilitat faran arri-
bar els resultats obtinguts al go-
vern municipal.

Una unitat mòbil com aquesta és a la vila. Foto: Aj. de Lliçà de Vall

Continua l’avaluació de 
la qualitat de l’aire al poble

Lliçà de Vall | Jornada d’adopció d’animals
Demà passat, l’Associació de Defensa i Protecció d’Animals de
la vila organitza una nova jornada d’adopció de gats. El Casal
de Joves el Kaliu serà l’escenari on hi haurà tots els animals. 

La unitat mòbil es va
instal·lar el mes passat 
i recollirà dades també
durant aquest mes

La plataforma on s’instal·larà l’antena. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall



25 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 7 de juny del 2019 líniavallès.cat



7 de juny del 2019líniavallès.cat

| 26

S’acaba el cicle d’activitats
per cuidar el medi ambient

CULTURA4Un acte doble cele-
brat divendres passat va servir
per posar en marxa la vuitena
edició del Cicle de Jazz de l’A-
metlla. La inauguració de l’ex-
posició fotogràfica de l’AFA Jazz
i més, que retrata les darreres
edicions del cicle i la música en
general, i el concert de Roger
Santacana Trio a Can Draper van
ser les dues primeres propostes
del cicle, que s’allargarà fins al
dia 28 d’aquest mes.

Els plats forts, però, comen-
çaran a servir-se avui. De fet, la
proposta d’aquesta nit arriba
de la mà del Roger Mas trio &
Laia Cagigal, que actuaran a
partir de les vuit del vespre a la

Residència Millet Park. El genial
pianista presentarà el seu darrer

projecte, anomenat The call
from the past, acompanyat a
l’escenari de Tom Warburton al
contrabaix i de Marc Ayza a la
bateria. Laia Cagigal posarà la
veu en les composicions de Mas.

Les propostes musicals con-
tinuaran durant tots els diven-
dres d’aquest mes i permetran
que els veïns del poble i els
amants del jazz de la comarca i

del país puguin gaudir d’actua-
cions de primer nivell com la de
la setmana que ve, que fusiona-
rà el jazz i el flamenc de la mà
d’Aurora, d’un concert el diven-
dres 21 amb Magnolia, que pre-
sentarà This joint’s too hip for
meo d’una proposta de Toni Sai-
gi, conegut artísticament com a
Tronik, que presentarà el primer
disc amb la seva nova banda.

El pianista Roger Mas actua aquesta nit. Foto: La Línea

L’Ametlla ja gaudeix 
amb el seu vuitè Cicle de Jazz

L’Ametlla | El Tapametlla fusiona música i gastronomia
El gran certamen gastronòmic del poble, Tapametlla, tornarà a celebrar-se demà.
Entre les set de la tarda i la mitjanit, els veïns podran degustar les tres propostes
especials que s’han preparat mentre gaudeixen d’actuacions musicals en directe.

El pianista Roger Mas
presentarà el seu últim
treball, anomenat 
‘The call from the past’

LA GARRIGA4Fomentar pràc-
tiques sostenibles, sensibilitzar
els veïns de la importància de
conservar i protegir l’entorn.
Aquest triple objectiu és el que
ha portat l’Ajuntament de la
Garriga a organitzar la Festa
del medi ambient i l’energia,
una sèrie d’activitats que van po-
sar-se en marxa a principis del
mes passat i que arribaran a la
seva fi demà, amb la darrera de
les seves quatre propostes.

La jornada serà eminent-

ment familiar, ja que tant a les 11
com a les 12 del migdia es farà
l’espectacle de teatre de carrer
anomenat Segueix la pista a la
bombeta Marieta, que coordi-
narà Gecko con Botas, i que tin-
drà el seu punt de partida a la
plaça de Can Dachs.

Entremig de les dues actua-
cions, al mateix escenari, Mixité
s’encarregarà del taller familiar
anomenat Les pastanagues i
bombetes. Repensem el poble
des de l’eficiència energètica.

La Garriga | L’Ametlla
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L’Escola Municipal de Música
encara la recta final del curs

LES FRANQUESES4L’Escola
Municipal de Música (EMM)
Claudi Arimany ha posat el punt
final al curs 2018-19 amb molt
bones sensacions. En una nota
publicada per l’Ajuntament, els
responsables del centre expli-
quen que durant aquests darrers
mesos han aconseguit superar la
barrera dels 100 matriculats. 

A més, durant la primavera,
els responsables del centre han
volgut que els alumnes puguin
mostrar els seus progressos en di-
ferents concerts i exhibicions al

carrer, com les de la programa-
ció de la Festa Major.

La direcció de l’EMM també
ha apuntat que, de cara al curs
que arrencarà el mes de setem-
bre, vol consolidar el model edu-
catiu d’enguany i ampliar enca-
ra més les activitats obertes als
veïns. Aquesta oferta comença
pels més petits amb grups per a
nadons. També hi ha grups des
de sensibilització musical fins a
aprofundiment, oberts a totes
els edats i classes d'instruments
i veu individuals i grupals.

COMERÇ4vmb el lema Viu la
màgia del comerç a Canovelles,
durant tot el dia d’avui l’asso-
ciació de comerciants Comerç
Actiu Canovelles ha preparat la
tradicional festa anomenada Ca-
novelles de 10 a 10.

Com passa sempre per
aquesta altura de l’any, els boti-
guers donaran el tret de sortida
a la temporada estival amb

aquesta jornada que anirà gai-
rebé de sol a sol i que està acom-
panyada de propostes divertides
que busquen la participació dels
veïns en les activitats que s’or-
ganitzen, de forma individual per
part de cadascun dels comerços,
o de l’associació.

Aquesta proposta d’activi-
tats serà variada; entre les qua-

tre i les set de la tarda es faran di-
versos espectacles itinerants de
màgia i circ: màgia i malabars al
carrer Diagonal i pallassos al ca-
rrer de la Indústria.

CONCURS D’APARADORS
Canovelles de 10 a 10 també tin-
drà presència a les xarxes socials;
de fet, per incentivar la imatge
dels comerços i promocionar

l'associació a les xarxes socials,
els responsables han organitzat
un concurs d’aparadors a Insta-
gram obert a tothom. 

Amb aquesta jornada, Co-
merç Actiu Canovelles pretén di-
namitzar el comerç de proximi-
tat i alhora que fa difusió dels va-
lors dels seus associats, qualitat,
tracte personalitzat i compromís
amb el poble i el medi ambient.

Un detall del cartell promocional. Foto: Aj. de Canovelles

Canovelles celebra avui 
un dia maratonià de comerç

Canovelles | Arrenca un curs per a adolescents
Construim nous models de masculinitat serà el nom del taller 
de tres sessions que es posarà en marxa dimarts que ve. Està 
pensat per a nois adolescents que tinguin entre 14 i 17 anys.

Pallassos, malabars 
o màgia seran algunes 
de les propostes
paral·leles a les compres

L’auditori de l’escola. Foto: Aj. de les Franqueses
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Esports

“Toca aixecar-nos i deixar-nos la
pell a casa” o “No hi ha res im-
possible. Anem amb tot!”.
Aquests missatges, publicats a les
xarxes socials, resumeixen l’es-
perit amb el qual el CD la Con-
còrdia ha d’afrontar el partit de
tornada del play-off per pujar a
Primera Divisió de futbol sala.

El conjunt de Dani Mosteiro
va perdre a Ourense contra el Ci-
dade de as Burgas per un clar 6-
0, de manera que caldrà una re-
muntada en una tarda que podria
ser èpica al Turó. El partit es po-
sarà en marxa a dos quarts de sis
de la tarda i el club ja ha fet cri-
des perquè l’afició torni a omplir
el pavelló.

I és que independenment de
quin sigui el resultat, les blavetes
encadenen dues temporades con-

secutives dominant la categoria
de forma clara i quedant-se a to-
car de l’ascens (el curs passat no
el van jugar per una decisió po-
lèmica de la RFEF i falta veure
com acaba aquesta temporada),
de manera que la feina que s’es-
tà fent des de la part esportiva i
que acaba plasmant-se a la pis-
ta té continuïtat.

Les llagostenques voldran
mostrar una imatge diferent de
la que es va poder veure a Galí-
cia; malgrat les intervencions de
Jess en el primer tram del partit,
la resistència blaveta va acabar al
minut 15. La Concòrdia va en-
caixar tres gols poc abans del des-
cans i els altres tres cap a la
meitat del segon temps. 

Passi el que passi, la temporada de l’equip ha estat excel·lent. Foto: CDLC

El CD la Concòrdia busca la
proesa al Turó per poder pujar
» Les de Dani Mosteiro van perdre a Galícia per 6 a 0, però poques

hores després de la derrota ja deien que lluitarien per l’eliminatòria

Mingote, a punt per encarar
la recta final del seu repte

ESCALADA4Si res no canvia,
Sergi Mingote torna demà pas-
sat cap a la serralada del Gas-
herbrum per afrontar, ara sí, la
recta final del seu repte esportiu
solidari 3x2x8000.

El paretà, que ha passat unes
setmanes a casa per recuperar-
se físicament i anímicament de
les seqüeles de la pujada al Lhot-
se de fa poc més de tres setma-
nes (fissura a les costelles i la trà-
gica notícia de veure com una al-
tra escaladora moria a les seves
mans durant un rescat), ho

anunciava en una piulada diu-
menge passat. “Ja tenim al sarró
quatre vuit mils... només em
falten dos més per a aconseguir
un nou Rècord Guinness. Mar-
xem al Gasherbrum I i el Gas-
herbrum II en una setmana”, va
explicar l’escalador.

Mingote va tornar a fer exer-
cicis d’entrenament a finals del
mes passat, de manera que ara
necessitarà una nova etapa d’a-
daptació a l’altura (el cim del
Gasherbrum I supera per poc la
frontera dels 8.000 metres).

Futbol americà | Catalunya convoca tres joves del Fènix
Rubén Beltrán, Mario Pérez i Oriol Zayas, del Fènix Vallès, han estat seleccionats
per jugar un partit de futbol americà amb Catalunya. La selecció cadet ha escollit

un rival de nivell per a l’enfrontament de demà: el combinat nacional francès.

Pau Arriaga
LA LLAGOSTA

BÀSQUET4Entre avui i demà
passat, el pavelló Plana Lledó i el
Centre Municipal d’Esports i Sa-
lut Ca n’Arimon de Mollet seran
els dos escenaris del primer Tor-
neig de Minibàsquet organitzat
per la Fundación Aíto García
Reneses. La fundació va signar
un conveni amb el CB Mollet
l’any passat, però ha estès la re-
lació amb el club a la ciutat.

Així, està previst que durant
aquests tres dies, més de 300
nois i noies de 32 equips (com l’S-

natt’s Sant Adrià, la UE Mataró
o el Joventut de Badalona, entre
altres) siguin a Mollet per de-
mostrar les seves habilitats. Les
dues categories del campionat se-
ran preminibàsquet i minibàs-
quet, amb nens i nenes d’edats
compreses entre els 8 i els 11
anys. “És el moment ideal per co-
mençar a transmetre’ls els valors
de l’esoport”, va explicar Joan Ta-
llada, director i coordinador de la
Fundación Aíto, durant la pre-
sentació de la cita.

L’alcalde de la ciutat i res-
ponsable de l’àrea d’Esports, Jo-
sep Monràs, va dir que espera
que amb el pas dels anys el tor-
neig es converteixi en “un gran
referent a Catalunya en aquestes
edats, de 8 a 11 anys” i ha desta-
cat el fet que la Fundación Aíto
hagi escollit la ciutat per posar-
lo en marxa.

Paral·lelament, demà a la
tarda es faran dos clínics per a
entrenadors, coordinats per Ós-
car de Paula i Mireia Capdevila.

Bàsquet en petites dosis
Mingote, en una imatge d’arxiu. Foto: SM
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Figures com Gonza-
lo Pérez de Vargas,
Marc Cañellas, Fer-
ran Solé, Álvaro Ca-
banas o el suec Nick-

las Grundsten tornaran al Palau
d’Esports per competir. Aquests
són alguns dels noms que ja es-
tan confirmats per al partit de ce-
lebració del 75è aniversari del Ba-
lonmano Granollers, que es ju-
garà demà a dos quarts de nou del
vespre al Palau d’Esports.

El club ha convidat alguns
dels jugadors més importants de
la seva història recent i que encara
estiguin en actiu per conformar
un All Star i enfrontar-los al sè-
nior masculí. Aquesta serà la pri-
mera gran cita del programa
d’actes de celebració dels tres
quarts de segle de vida del BMG.

De fet, l’entitat vol que la jor-
nada sigui una festa oberta a
tota l’afició i, per això, obre les
portes del Palau d’Esports de
forma gratuïta. Per controlar l’as-

sistència, però, el club ha posat al
seu portal web un sistema perquè
tothom qui vulgui gaudir de la cita
faci la sol·licitud de les entrades.

EL CADET MASCULÍ, CAMPIÓ
Aquesta última oportunitat per
veure el sènior aquesta tempo-
rada arriba després del darrer èxit

del planter. El cadet masculí de
Sergi Ginesta, Mamadou Gas-
sama i Pablo Larrumbide va pro-
clamar-se campió d’Espanya de
la categoria diumenge passat.

Els granollerins van arrodonir
el seu campionat perfecte derro-
tant el Gran Camping Zarauz
ZKE a la final (30-35).

Dia de retrobaments: el BMG
s’enfrontarà contra exjugadors

El Llerona rep l’AEM en 
els quarts de final de la Copa

El Llerona és la sor-
presa més agradable
d’aquest primer tram
de la Copa Catalunya

femenina. El conjunt de les Fran-
queses, que es va quedar a dos
punts de la promoció per pujar a
la Preferent femenina, ha acon-
seguit plantar-se a la ronda de
quarts de final d’aquesta com-
petició i, demà passat a les sis de
la tarda, es jugarà l’accés a les se-
mifinals contra l’AEM de Lleida.
Barça i Espanyol estan classifi-
cats per a la ronda de semifinals.

Està previst que el camp de
futbol de la parròquia de Santa
Maria de Llerona s’ompli per
acompanyar les jugadores de
Marc Torres, que van superar la

primera ronda contra el Vilade-
cans (5-1), van quedar exemptes
de jugar la segona eliminatòria i
diumenge passat van superar
els vuitens a la tanda de penals
contra les veïnes de Santa Maria
de Palautordera (1-1 i 2-4 a la tan-
da de penals). L’única nota ne-
gativa d’aquest últim partit va ser
el cop al cap que va patir la fran-
quesina Yavila Rincón.

El repte, però, és majúscul, ja
que al davant trobaran un dels
equips que ha aconseguit l’ascens
a la Primera B. Les lleidatanes
van tancar la seva temporada a
Segona amb 48 punts (els ma-
teixos que el Collerense), tot i que
en els partits a domicili acostu-
maven a rendir pitjor que a casa.

El CH Caldes tanca la lliga
perdent contra el Liceo
Una altra temporada
que ja forma part dels
llibres d’història. El CH
Caldes va tancar l’e-

xercici 2018-19 amb una derro-
ta contra el poderós Liceo (3-6).
Aquest resultat fa que el saldo fi-
nal de l’equip en aquesta edició si-
gui de 39 punts, amb els d’Eduard
Candami en setena posició. Així,
els calderins tornaran a Europa
la temporada que ve.

El Caldes ha aconseguit 11 vic-
tòries, ha signat 6 empats i ha
perdut 13 enfrontaments durant
aquesta campanya; ha marcat
78 gols i, malgrat les actuacions
de Cesc Campor sota pals, n’ha
encaixat 99. Álvaro Giménez,

amb 16 gols, ha estat el màxim ar-
tiller del conjunt de Candami,
mentre que per darrere d’ell han
contribuit, amb 13 dianes per
barba, Ferran Rosa i Xavi Rovi-
ra. Més enrere en aquesta classi-
ficació hi ha Pol Galbas o Roger
Acsensi, entre altres.

DIA DE COMIATS
A banda de pel resultat, l’en-
frontament contra el conjunt co-
runyès va tenir la part trista del
comiat de tres peces de la primera
plantilla: Pol Galbas i els dos
porters Cesc Campor i Víctor
Sierra. Els tres jugadors van po-
der rebre l’aplaudiment de l’afi-
ció per darrera vegada.

» Ferran Solé, Gonzalo Pérez de Vargas o Nicklas Grundsten són
alguns confirmats per al partit especial del 75è aniversari del club

L’ascens, difícil per al Caldes 
i assequible per al CF Mollet

FUTBOL4Demà i diumenge es
jugaran els dos partits de torna-
da de les promocions d’ascens a
Primera Catalana per als dos
equips de la comarca que enca-
ra estan en competició. El Caldes
és qui ho té més complicat, per-
què ha de remuntar un 0-2 des-
favorable al Catllar, mentre que
el CF Mollet defensarà el 0-1 de
l’anada a Artesa de Segre al Ger-
mans Gonzalvo.

El conjunt calderí no va po-
der superar la poblada defensa
dels tarragonins, que a més van
donar dos cops brutals els minuts

52 i 65 de partit. El segon partit,
on els blaugrana buscaran la re-
muntada, serà demà passat a
les 12 del migdia.

Més fàcil, sobre el paper, ho
té el CF Mollet, que va tornar
d’Artesa de Segre amb un botí
molt valuós, un gol a favor i la
porteria a zero. D’aquesta ma-
nera, qualsevol triomf i qualse-
vol empat permetria que els ro-
jos tornessin a Primera Catalana.
El municipal Germans Gonzalvo
s’omplirà demà a les sis de la tar-
da per tornar a convertir-se en el
jugador número 12.

El de demà serà l’últim partit del curs. Foto: X. Solanas / BMG
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Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència so-

bre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per

un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les en-
trades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i

que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,

la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Mi-

lošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a ca-

sos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víc-
times d’abusos contra els drets humans a tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?

La fitxa

|MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopics d’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher
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DIMARTS 11 DE JUNY
17:00 El CNL ha preparat una tarda de partides

d’scrabble en català per poder practicar la llen-
gua d’una forma divertida. / Centre de Nor-
malització Lingüística del Vallès Oriental.

DEMÀ 8 DE JUNY
Matí-Tarda Entre les 10 del matí i les 2 del mig-

dia i les 5 de la tarda i les 9 de la nit es farà
una jornada doble de donacions de sang org-
tanitzada pel Banc de Sang i Teixits. / Plaça
Fiveller.

DIUMENGE 9 DE JUNY
12:00 Coincidint amb el segon diumenge d’a-

quest mes, al punt del migdia es farà una nova
edició del Directe al carrer, un concert de mú-
sica en viu amb l’actuació de Proyecto Piha-
ro. / Plaça de Catalunya.

8 I 9 DE JUNY
VALLÈS ORIENTAL Un any més, aquest cap de

setmana se celebrarà una nova edició del Ral·li
d’Autobusos Clàssics, que porta els vehicles
des de Barcelona fins a Caldes. La caravana
passarà per diversos pobles.  

DIMARTS 11 DE JUNY
CANOVELLES L'Ajuntament organitza, juntament

amb Ahige, un taller de tres sessions sobre
nous models de masculinitat adreçat, prio-
ritàriament, a nois adolescents d'entre 14 i
17 anys (18:00). / El Local.

AVUI 7 DE JUNY
MONTORNÈS L'Espai Cultural Montbarri acull l'ac-

tuació de final de curs de l'Aula Municipal de
Teatre, que representaran les obres Mystery
i Rebeldes. L’entrada és gratuïta (18:30). / Es-
pai Cultural Montbarri.

AVUI 7 DE JUNY
LA GARRIGA El cronista Albert Benzekry farà una

xerrada per donar a conèixer qui va ser i què
va fer Josep Maurí i Serra. (19:00). / Funda-
ció Maurí.

AVUI 7 DE JUNY
GRANOLLERS En el marc dels actes del 75è ani-

versari del club, avui es juga un partit entre
exjugadors del club i l’actual sènior mascu-
lí (20:30). / Palau d’Esports.

PARETS L’Associació Fotogràfica Parets
ha preparat la setena edició del festi-
val FOTOGraphic, amb mostres i po-
nències. / Diferents punts de la ciutat.

Parets celebra la setena 
edició del FOTOGraphic

8 i 9 de juny

La teoría del todo, que repassa la vida
personal i professional d’Stephen
Hawking, serà la pel·lícula del pròxim
Cinefòrum. / Centre de Serveis per a la
Gent Gran El Lledoner.

‘La teoría del todo’ arriba
al centre El Lledoner

Diumenge 9 de juny a les 18:30

Un dels professionals del Gremi
d’Hostaleria de la comarca coordina-
rà aquesta sessió pensada per apren-
dre a cuinar aquestes joies gastronò-
miques. / Biblioteca Can Pedrals.

‘De la llavor al plat. Cuina el teu 
platet de verdures’ al Bibliolab

Demà 8 de juny a les 10:00

LA LLAGOSTA Segon partit del play-
off d’ascens a Primera Divisió de fut-
bol sala entre la Concòrdia i el Cidade
de as Burgas. / CEM El Turó.

La Concòrdia necessita 
una remuntada al ‘play-off’

Demà 8 de juny a les 17:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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