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MONTMELÓ pàg 22

Cancel·len el Doctor Music
Festival que s’havia de 
fer el juliol al Circuit

ENÈSIM RECONEIXEMENT pàg 12
L’actor i director molletà
Josep Maria Pou guanya 
el premi Jordi Dauder

Enmansdelesassemblees
4Els militants de Podem tenen la clau a Mollet
per investir López (ERC) i desbancar Monràs (PSC)

4Sumem Esquerres a Parets debatia ahir al vespre
si aposta per Juzgado (PSC) o Seguer (ERC) pàgs 3, 12 i 16

Les alcaldies de Mollet i Parets
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Demà es constitueixen els ajun-
taments a tot l’Estat i els muni-
cipis del Vallès Oriental arriben
amb diferents sensacions als
respectius plens d’investidura.
D’una banda, hi ha diversos po-
bles i ciutats amb majories ab-
solutes o tan àmplies que faran
de la sessió constituent de demà
un mer tràmit. D’altra banda,
però, hi ha municipis en els
quals tot està més obert i només
fins a l’hora d’escollir qui serà
l’alcalde o l’alcaldessa es posaran
les cartes sobre la taula. 

TOT PER DECIDIR
En la categoria dels ajuntaments
en els quals encara no hi ha res
clar, els dos principals protago-
nistes són Mollet i Parets. 
El consistori molletà arriba a

la sessió de demà amb un esce-
nari completament incert. Una
opció és el PSC de Josep Monràs,
que busca revalidar l’alcaldia

després de la seva victòria en les
eleccions municipals del 26-M.
Tanmateix, Oriol López (Ara
Mollet ERC) intentarà arrabas-
sar-li la vara de batlle amb un
ambiciós pacte entre el seu grup,
Mollet en Comú, Podem i Junts
per Mollet. Aquest possible go-
vern alternatiu depèn de Po-
dem [veure pàgina 12].
La situació de Parets té cer-

tes similituds amb la de Mollet.
Ara Parets ERC, amb Jordi Se-

guer com a cap de llista, inten-
tarà sumar els suports de Junts
i de Sumem Esquerres a Parets.
El darrer grup municipal, que és
qui té la clau de decidir l’alcalde,
ha deixat en mans de l’assemblea
la decisió [veure pàgina 16].
A Sant Fost la situació tam-

bé és força incerta. Indepen-
dents Units per Sant Fost va re-
validar la victòria de les anteriors
eleccions, però molt igualats
amb ERC-Junts per Sant Fost (6
regidors dels primers contra 5
dels darrers). El PSC i Sant Fost
en Comú, amb un regidor ca-
dascun, podrien decidir qui go-
vernar [veure pàgina 18].

RESPIREN TRANQUILS
L’emoció de la investidura, però,
no arribarà a tots els consistoris.
Granollers n’és un clar exemple.
Josep Mayoral va obtenir una
contundent majoria absoluta

(14 regidors de 25 possibles) en
les eleccions municipals de fa
unes setmanes. Els socialistes
continuen intocables a la capital
de la comarca. 
El PSC també tindrà un dis-

sabte plàcid a La Llagosta, on Ós-
car Sierra va arrasar amb una
clara majoria absoluta, molt
lluny de la resta de grups muni-
cipals. Canovelles, també tenyi-
da de vermell, tornarà a veure
Emilio Cordero com a alcalde del
municipi gràcies a la majoria. Un
altre municipi on un grup mu-
nicipal té la superioritat al con-
sistori és Martorelles. En aquest
cas, però, qui arriba a demà sa-
bent que serà alcalde és Marc
Candela, d’ERC. 
D’altra banda, a Santa Per-

pètua els comuns de l’alcaldes-
sa Isabel García van tornar a vèn-
cer amb claredat. A més, ja han
formalitzat un pacte de govern

amb el PSC per ser investits per
majoria. 
Un tercer grup de municipis

són els que ningú té majoria
absoluta, però l’alcaldable del
partit vencedor ja està virtual-
ment investit. A Montmeló la si-
tuació és semblant, però amb els
socialistes com a guanyadors.
Pere Rodríguez ho té molt a fa-
vor per repetir com a alcalde del

municipi. Montornès en Comú
també revalidarà l’alcaldia de
José A. Montero davant una
oposició molt fragmentada. Ig-
nasi Simón (PSC) a Lliçà d’A-

munt es troba en un escenari
semblant i tot apunta que serà al-
calde.
A Lliçà de Vall i La Garriga es

donen casos molt semblants en-
tre si. En ambdós casos ERC va
vèncer i podria repetir el mateix
pacte de govern anterior amb
Junts, que es va produir als dos
municipis. D’altra banda, la vic-
tòria dels republicans a l’Amet-
lla també els deixa en molt bona
posició per arribar a l’alcaldia. Fi-
nalment, a Les Franqueses,
Francesc Colomé (Junts) podrà
repetir com a alcalde després de
la victòria en les darreres elec-
cions municipals.
En tot cas, demà s’inaugura-

ran els nous mandats a la comar-
ca, fruit dels resultats electorals del
26-M i de les negociacions entre
grups municipals, que encara po-
drien donar alguna sorpresa. Co-
mença el compte enrere.

L’horadels alcaldes
» Demà es constitueixen els ajuntaments i es decideixen els alcaldes dels municipis de la comarca
» Mollet i Parets arriben fins a l’últim moment sense saber amb seguretat qui serà investit alcalde 

Josep Mayoral repetirà com a alcalde de Granollers gràcies a la majoria absoluta que va obtenir el 26-M. Foto: Ajuntament/Toni Torrillas

En alguns
ajuntaments regna la
incertesa i en altres 
tot està decidit

Granollers i La Llagosta
tindran un ple
d’investidura plàcid per
les majories socialistes

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per @Modernetdemerda

Crònica d’una venjança
En un dels passadissos del Suprem,
vestit amb americana i corbata, mirant
per la finestra, amb un sol que l'aca-
rona i amb una mirada perduda al
pati, Josep Maria Brunet s'acaba una
Bicentury. Des d'on soc no n'endevi-
no el gust, però la mastega amb l'a-
vorriment del gest quotidià. S'han
vist abans.
Periodistes i públic estem a punt

d'entrar a sala després del primer re-
cés, i el passadís, ample, pretesament
ostentós, s'omple de gent esperant
l'ordre precisa del personal policial.
L'ambient arquitectònic vol ser se-
nyorial. Però l'harmonia queda tren-
cada per diversos DIN A4 enganxats
a les parets on s'hi llegeix ASEOS. Sota
la paraula, una fletxa feta
amb un Word bàsic i de
mala manera assenyala la
direcció correcta. Hi ha
molts cartells, separats en-
tre ells per massa pocs me-
tres, fixats amb quatre tros-
sets de celo cadascun, un a
cada cantonada del paper.
A fora, els policies porten gorra. Un

cop dins la sala, també te'ls trobes amb
gorra. N'hi ha dos, separant el públic
del judici, i duen gorra. És que duen
gorra. Fa estrany, a missa no s'hi en-
tra amb gorra, però aquí aquest fet en-
caixa amb l'estranyesa de la sala, tan
barroca i tan horrible tota ella. És
aquell barroc barat, mal distribuït, mal
acompanyat, de nou-ric, de demo-
cràcia adolescent amb uns grans de
pus que se la mengen.
Entre el públic, molts periodistes

clàssics (Terribas, Ferreras, Vidal
Folch, Planas, Lasalas, etc.) i un ge-
nerós assortit de feixisme, que avui
ens acompanya representat per nois
que voregen la majoria d'edat, amb
clenxa, camisa rosa arremangada a
mig avantbraç, cara de no saber ben

bé quines accions els pugen i quines
els baixen i una polsera amb la ban-
dera d'Espanya que s'esforcen a fer no-
tar quan passen per davant dels fa-
miliars. La passegen més, quan hi pas-
sen. Fan un gest forçat amb els braços
perquè llueixi. Escolta, tot fos això.
És en aquests moments de movi-

ment, entre actes, quan els presos mi-
ren enrere, s'aixequen una mica, i bus-
quen familiars o amics, a veure qui ha
vingut avui. A veure si hi ha algú nou,
abans que tornin a tancar-me a la
cel·la, abans que acabi el judici i dei-
xi de mirar enrere definitivament per
buscar ningú. Són mirades d'extrema
humanitat, barreja d'esperança i de
derrota.

I, de cop, es reprèn l'espectacle. La
Fiscalia afirma que no cal que hi hagi
violència perquè hi hagi violència,
l'Advocada de l'Estat atenua una mica
la condemna -segur- amb una oratò-
ria demencial, impossible de seduir
cap tribunal del sistema solar, i VOX
sentencia, en l'únic moment de clari-
vidència que se li recorda, que "uste-
des no respetaron a los ciudadanos
españoles en Cataluña".
Però la mofa s'acaba, i el que co-

mença és l'ànsia de tocar-los. Final-
ment ho fem, un cop han desallotjat
la sala per dinar i els traslladen a una
cambra annexa, on descansen una es-
tona. Allà, uns prenen apunts, altres
llegeixen, uns altres esclaten d'alegria
quan veuen que una cara estimada en-
tra per la porta, i jo m'abraço amb el
Raül. No m'hi cap, en l'abraçada, tan

farcit d'idees i de músculs com va. Em
pregunta com estic. Com estic jo.
Com estic jo fora de la presó. En fi, dei-
xem-ho estar. I després parlem de tot
i m'ensenya de tot i m'ho analitza tot
i somia de tot. Fa uns dibuixos que im-
pressionarien Perich. Ha capturat
cada detall del judici, els té guixats en
papers i els té clavats a la ment. Du-
rant tota la conversa, m'atabala la sen-
sació de patir per una persona i d'en-
vejar-la a la vegada. És molest i és fan-
tàstic.
Un home amable ve a buscar-nos

als que hem entrat, ens diu que ja han
passat els cinc minuts. M'acomiado
matusserament del Raül perquè tinc
pendent saludar el Cuixart i l'home

amable ja és aquí. Tot s'ha
precipitat. Sota la seva mi-
rada escrutadora, me'n vaig
cap al Jordi i ens abracem.
És un esclat de persona, tot
és excessiu i gràcies a Déu
que ho és. La trobada és tan
fugaç que, enmig d'aquella

onada alegra, només sé dir-li "Ets un
puto referent". Tan recaragolada la
vida i tan simples les emocions.
El sol va caient. Acaba la sessió i

sortim del Suprem. Allà fora, abans no
ens dispersem, tornem a coincidir
amb les ànimes de VOX, que celebren
la contundència amb què el lleó ha de-
vorat l'esclau enmig del Coliseu. Or-
tega Smith comenta la jugada amb ells
mentre posa per les fotos. Quan pas-
sen uns minuts, uns i altres sabem
que ara els que surten del Suprem són
els presos. Perquè sonen sirenes,
perquè veiem llums blaves, perquè els
cotxes policials passen per davant
nostre amb pressa. I en aquell mo-
ment, amb l'extrema dreta somrient,
amb les famílies resignades, amb els
furgons accelerant, aquell tros de
carrer és un país sencer. 

La Fiscalia afirma que no cal 
que hi hagi violència 

perquè hi hagi violència

En la consulta en torno
a la ruptura con el PSC
participaron 3.800 mili-

tantes de los Comunes. En la de acep-
tar los votos del PSC y Valls para que
Colau sea alcaldesa, 484. Lo pongo
aquí por si cuando te dicen lo del
apoyo masivo de las bases a Colau se
les olvida explicártelo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Putin ha destituido a
los generales policia-
les encargados del caso

del periodista Ivan Golunov. El Krem-
lin parece decir a la ciudadania: es-
cuchamos pero no confieis dema-
siado en vuestra fuerza. Ayer hubo
523 arrestos en la protesta pacífica
por el caso.

@mrsahuquillo

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-
nes. N'hi ha d'altres que

lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

Pues en Londres tie-
ne pinta de que se van
a marcar un ‘hold my

beer’ en toda regla y van a poner al
tontopolla del Boris Johnson a cargo
del imperio. Yo las distopías las ima-
ginaba de otra manera, la verdad. Al
final la única que se acercó en la pre-
dicción fue ‘Idiocracy’.

@Guardiaoscura@valtonyc@gabrielrufian

Els semàfors

MAC
El Mercat Audiovisual de Catalunya 
va tornar a Granollers dimecres amb 
les últimes novetats i tendències del 
sector audiovisual català. Josep Cuní,
Gemma Nierga i Ricard Ustrell van 

protagonitzar la trobada. 
pàgina 11

Danone
L’Ajuntament de Parets ha sancionat
Danone per les contínues emissions de
males olors que afecten el municipi. La
multa inicial de 10.000 euros podria

anar acompanyada del tancament pro-
visional de la planta de la companyia.

pàgina 16

Bora Bora
La discoteca Bora Bora de Granollers ha
tornat a veure’s immersa en una polè-
mica. Aquesta vegada, veïns de Palou
han denunciat que clients de l’establi-
ment van matar deliberadament diver-
sos ànecs de la zona tornant del local.

pàgina 12
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líniavallès.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Jordi Seguer busca l’acord 
amb Sumem per governar Parets1

2
Podem té la clau a Mollet 
d’un govern alternatiu a Monràs

Troben la veïna de Sant Fost 
desapareguda dissabte

El CD la Concòrdia busca 
la proesa al Turó per poder pujar

La Remençada transporta 
Montornès cinc segles enrere

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

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada
Atès que consideren la vio-

lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau pot esde-
venir l’alcaldessa de les “elits”.

#QuatreAnysDesprés #Cs-PP-VOX

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.
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Granollers

CIÈNCIA4Scientific Reports,
una de les revistes científiques
més importants del món, ha pu-
blicat recentment un article li-
derat per investigadors del Mu-
seu de Ciències Naturals de Gra-
nollers i l'Institut Català d'Orni-
tologia que relaciona la sequera
amb la davallada d'ocells i pa-
pallones al Mediterrani. 
A partir de 25 anys de segui-

ment de papallones i 17 anys
d’investigació d’ocells a Cata-
lunya, l’estudi conclou que els
efectes de la temperatura són
menors als de la sequera en els
casos de les dues espècies. La in-
vestigació es basa en les dades
provinents dels programes de
Seguiment d'Ocells Comuns a
Catalunya (SOCC) i el Butterfly
Monitoring Scheme a Catalun-
ya (CBMS).

UNA NOVA EXPLICACIÓ
Constantí Stefanescu (Coordi-
nador de l'Àrea de recerca en Le-

pidòpters al Museu de Ciències
Naturals de Granollers) i Sergi
Herrando (Institut Català d'Or-
nitologia) han participat en la in-
vestigació, que assenyala la se-
quera com a principal motiu de
la disminució d’aquests animals.
Fins ara, es considerava que
aquest fenomen era causat prin-

cipalment per les variacions de
temperatura. 
Stefanescu, coautor de l’ar-

ticle publicat, assegura que
aquest comportament “és par-
ticularment rellevant en siste-
mes mediterranis, fortament
limitats per la quantitat i esta-
cionalitat de les pluges”. 

L’estudi es basa en 25 anys de seguiment a papallones. Foto: MCN/A. Ubach 

‘Scientific Reports’ publica 
un article amb accent granollerí
» El Museu de Ciències Naturals de Granollers participa en l’article
» L’estudi relaciona la sequera amb la davallada d’ocells i papallones

La Setmana de l’Energia
arriba amb un escape room

ECOLOGISME4Granollers ce-
lebrarà la Setmana de l’Energia
de dilluns a divendres de la prò-
xima setmana amb activitats al
voltant de l’eficiència energètica,
les energies renovables i el nou
rol que juga la ciutadania en
aquest àmbit. 
Abans de l’inici oficial de la

setmana, avui a les sis de la tar-
da es farà un escape room a El
Gra, dedicat als efectes del can-
vi climàtic. La premissa de Sea
rise level room és que l’habita-

ció està a punt d’inundar-se pels
efectes del canvi climàtic i la pu-
jada del nivell del mar.
També avui es constituirà el

grup de joves per a l'acció cli-
màtica i l'energia sostenible de
Granollers, en el marc del pro-
jecte europeu EYES (Engaging
Youth in Sustainable Energy
Planning). El projecte busca im-
plementar un mètode per in-
centivar i facilitar la participació
local dels joves en la planificació
energètica i climàtica sostenible.

EDUCACIÓ4La darrera edició
del projecte singular Junts va
arribar al seu final dilluns passat.
En un acte de cloenda al Teatre
Auditori de Granollers, també es
van celebrar els 10 anys de la ini-
ciativa. L’objectiu del projecte és
obrir el món laboral als estu-
diants de tercer i quart d’ESO per
tal de poder orientar-los en la
seva tria de la formació post
obligatòria. 
Un total de 516 estudiants hi

han participat durant aquesta

dècada, conjuntament amb di-
verses empreses que han valorat
l’oportunitat de mostrar-se als
més joves. L’edició d’enguany ha
reunit 80 empreses i 77 alumnes,
dels quals han pogut acabar el
projecte 69. 

D’ESTUDIAR A TREBALLAR
El pas dels estudis obligatoris al
món laboral és sovint complica-
da i ple d’incerteses. Amb el
projecte singular Junts es busca
harmonitzar i guiar aquells que

estan acabant l’etapa a l’ESO.
Molts dels joves que van fer el
tastet d’ofici en un taller mecà-
nic, en una oficina, en una pe-
rruqueria, en un hospital o en un
restaurant són mecànics, admi-
nistratius, perruquers, infer-
mers o cuiners.
A banda de la inserció labo-

ral, la proposta també té un
component clarament relacionat
amb evitar el fracàs i l’abando-
nament escolar, que segons l’A-
juntament ha ajudat a reduir-lo.

Cartell de l’edició 2019 de la Setmana de l’Energia. Font: Generalitat

10 anys de salts al món laboral

Reforma | L’escola Mestres Montaña tindrà nou pati 
L’escola Mestres Montaña comptarà amb un pati amb vegetació, monticles i ai-
gua. La proposta va ser votada als pressupostos participatius i oferirà als nens

del centre educatiu un entorn més agradable i noves possibilitats de joc.
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El MAC analitza el sector
audiovisual català

CONCENTRACIÓ4El final del
judici als polítics i líders socials
per organitzar el referèndum
de l’1 d’octubre va dur als carrers
de Granollers centenars de per-
sones que es van manifestar
contra l’empresonament i el ju-
dici als presos polítics. La plaça
de la Porxada va ser l’escenari on
els manifestants es van con-
centrar sota el lema “Llibertat,
l’autodeterminació és un dret”. 
Partits i entitats sobiranis-

tes com l’ANC i Òmnium van
participar en la protesta. Els
assistents també van dema-
nar que es tornés a posar el llaç
groc a l’Ajuntament, retirat
per la campanya electoral de
les darreres eleccions munici-
pals del 26-M.

Protesta pel final
del judici als 
presos polítics

AUTOMOBILISME4Els apassio-
nats del motor van poder gaudir
dissabte passat de la quarta edi-
ció del Festival del Motor de Gra-
nollers, amb més de 200 vehicles
clàssics al recinte firal de la ciutat.
El principal canvi va ser l’am-
pliació de l’acte, que va disposar
per primer cop de dues grans
zones cobertes de més de 2.000
metres quadrats. El públic va po-
der gaudir de restauracions, ex-
posicions, xerrades i espectacles.
Edgar Torronteras, llegen-

da del freestyle motocross, va
deixar bocabadats els assistents
amb els salts i les acrobàcies
sobre la moto que el caracterit-
zen. També hi va haver un toc so-
lidari amb una subhasta de pe-
ces de grans pilots, la recaptació
de la qual va anar destinada al
Cancer Center Barcelona de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Èxit d’un Festival
del Motor que va
ampliar espai

COMUNICACIÓ4Granollers va
celebrar dimecres la 20a edició
del Mercat Audiovisual de Ca-
talunya a Roca Umbert, un es-
deveniment que ja és un referent
del sector audiovisual català.
Amb una gran diversitat de pro-
postes com ponències, activi-
tats i debats sobre la matèria, el
MAC va servir per analitzar l’ac-
tualitat i veure les perspectives
de futur de la indústria.
Un dels moments més espe-

rats de l’esdeveniment va ser la
xerrada entre Gemma Nierga,
Josep Cuní i Ricard Ustrell. Els
tres periodistes van protagonit-
zar la ponència titulada Nous es-

cenaris audiovisuals, sobre la si-
tuació que es planteja a la ràdio
amb l'arribada de les noves tec-
nologies. Cuní ho va analitzar ex-
plicant que amb les xarxes so-
cials s’activa “una societat de
titulars” i que es tendeix “a fer
surf i no immersió”, perdent
així “la capacitat de contextua-
litzar”. Nierga va explicar la seva
relació amb les noves tecnologies
afirmant que li sembla interes-
sant “fer programes sense estar
pendent del que passa a Twitter”.

LES NOVETATS DEL SECTOR
A banda del periodisme, el MAC
també va tractar altres bran-

ques del sector audiovisual. Un
dels exemples va ser la ponència
de la professora d'estudis de
Comunicació de la UOC i experta
en Netflix, Elena Neira. Ella va
presentar Xala!, la primera pla-
taforma de video on demand i
tendències en català. D’altra
banda, Pedro Rojas va explicar
diverses estratègies de màrque-
ting per a petits mitjans i la im-
portància de crear continguts
de qualitat. 
A banda de paraules, també

hi va haver lloc per a demos-
tracions tècniques i pràctiques,
com la de l’únic Camera Car
TYR de l'estat.El MAC va servir per analitzar la situació del sector audiovisual. Foto: MAC
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INVESTIDURA4L’alcaldia de
Mollet està en mans de la mili-
tància de Podem. El partit lila va
convocar una assemblea ahir a
la nit, que s’estava celebrant en
el moment del tancament d’a-
questa edició, on s’havia de de-
batre si el grup municipal se
suma a la proposta de govern del
canvi d’Oriol López (Ara Mollet
ERC) o permet la continuïtat de
Josep Monràs (PSC) a l’alcaldia.
A l’espera del resultat de

l’assemblea, ahir tothom es re-
metia a les declaracions que po-
gués fer Xavier Buzón, cap de
llista de Podem. Concretament,
en una conversa amb Línia Va-
llès va dir que veia “molt com-
plicat arribar a un pacte” amb
Ara Mollet ERC, Mollet en Comú
i Junts per Mollet. 
Un dels principals motius

d’aquesta “complicació”, segons
Buzón, és la presència de JxM a

l’equació i el fet que hi ha “pro-
jectes polítics incompatibles” en-
tre les quatre formacions. Així
també ho explicava el comunicat
de Podem de dimecres, que tit-
llava JxM de ser els “responsables
de les retallades socials més grans
patides per la societat catalana”.

“GOVERN DE CANVI”
Sigui com sigui, a dos dies del ple
d’investidura, ahir regnava la
incertesa. L’únic que era segur és

que Ara Mollet ERC, Mollet en
Comú i Junts per Mollet assisti-
ran al ple de demà amb un pac-
te de govern signat des d’ahir,
acompanyat del document Go-
vern plural i de canvi. 
D’aquesta manera es mate-

rialitzen els 11 regidors –insufi-
cients per a la majoria absoluta–
amb els quals López, candidat
dels republicans, deia que comp-
tava a l’última edició de Línia Va-
llès. López, que necessita Po-
dem per ser investit alcalde, deia
ahir a aquest periòdic que espe-
ra que els de Buzón “estiguin a
l’altura del moment” i que enca-
ra té “esperança que fructifiqui el
pacte”.

“PACTE DE PERDEDORS”
La reacció dels socialistes a la tri-
ple aposta pel canvi no es va fer
esperar, i mitjançant un comu-
nicat van criticar el “pacte de per-
dedors en contra de la decisió del
poble”. Els de Monràs van atacar
durament l’intent de desbancar

el fins ara alcalde, afirmant que
tot plegat està motivat per “in-
teressos personals d'alguns dels
seus líders i egos mal portats”. 
El text també deia que “ni

Mollet es mereix tanta baixesa
política, ni la política es mereix
tanta baixesa moral” i que “les al-
caldies ni es compren ni es re-
galen”. D’altra banda, el PSC
explicava que coneixen membres
de Mollet en Comú contraris a
“regalar l’alcaldia a ERC” i criti-
caven la firma del pacte abans de
l’assemblea dels comuns. 
Per la seva part, Ciutadans es

desmarca completament de la
pugna Monràs-López i arriba
al ple d’investidura com a simple
espectador de la batalla per l’al-
caldia. Els de la formació taron-
ja van anunciar dimecres que
demà presentaran la candidatura
del seu cap de llista, Iván Garri-
do, a la sessió d’investidura. Ga-
rrido també va deixar clar en un
comunicat que no donaran su-
port “a cap altra candidatura”.  

Membres dels tres grups presentant el document del pacte. Foto: Esquerra

Podem decideix: 
Josep Monràs o Oriol López

» L’assemblea de Podem debatia ahir entre continuïtat o canvi
» Esquerra, Mollet en Comú i Junts ja tenen pacte de govern

Josep Maria Pou guanya 
el premi Jordi Dauder

PREMI4L’actor i director mo-
lletà Josep Maria Pou va rebre el
passat 6 de juny el premi Jordi
Dauder 2019 a la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Cata-
lunya. La mostra, que se cele-
brava a Lleida, va reconèixer la
dilatada trajectòria de Pou en el
teatre, el cinema i la televisió.
L’actor es va emocionar en la re-
collida i va dir que el premi li va
tocar “la fibra sensible”, recor-
dant el desaparegut Dauder. 
Pou se suma així a altres

grans noms del món cultural ca-
talà que també han rebut el

guardó, com Lluís Homar, Agus-
tí Villaronga, Pere Arquillué,
Emma Vilarasau o Vicky Peña.

POU SUMA UN ALTRE PREMI
La trajectòria artística de l’ac-
tor li ha valgut per recollir
molts premis durant la seva
carrera. El Dauder se suma a
molts altres guardons que han
reconegut Pou com un dels ac-
tors més importants del país.
El Gaudí d’Honor, el Premi
Ondas i la Creu de Sant Jordi
són altres exemples de la im-
pressionant carrera de Pou.

Acusen dos veïns de Mollet
de matar a cops set ànecs

MALTRACTAMENT4La Policia
Local de Granollers va identifi-
car diumenge passat dos joves
veïns de Mollet acusats de ma-
tar a cops set ànecs a la zona de
Palou (Granollers). Presump-
tament, els autors dels fets tor-
naven de la discoteca Bora Bora
en direcció a l’estació de Grano-
llers Centre. Durant la travessia
s’haurien trobat amb els animals,
que van perseguir i colpejar, a
més de saltar-hi a sobre. 
Diversos veïns de la zona

van advertir a la Policia Local de
la situació, que els va identificar

juntament amb una patrulla
dels Mossos d’Esquadra. Els jo-
ves han estat imputats per un de-
licte de maltractament animal i
un d’amenaces contra els veïns
que els van denunciar.

ELS VEÏNS, INDIGNATS
Les xarxes socials han servit als
veïns de Palou per indignar-se
novament amb els successos
que, asseguren, protagonitzen els
clients de Bora Bora. Denuncien
els actes vandàlics que pateixen
cada dissabte, coincidint amb
l’horari de la discoteca.

Col·laboració | Identifiquen un conductor fugit 
La Policia Local de Mollet va identificar dissabte passat un conductor fugit des-
prés de xocar gràcies a la col·laboració ciutadana. A partir de l’alerta dels veïns,
la policia va seguir un rastre que duia des de l’accident fins al cotxe de l’autor.

L’actor Josep Maria Pou recollint el guardó. Foto: ACN/Laura Cortés

López demana a
Podem que “estiguin 
a l’altura del moment” 
i s’adhereixin al pacte
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Les fonts de Mollet 
estrenen horari d’estiu

ESTIU4L’Ajuntament ha anun-
ciat que les fonts del municipi co-
mençaran l’horari d’estiu demà.
Concretament, les primeres a
iniciar la nova programació
aquàtica seran les fonts del parc
de les Pruneres i del parc dels
Colors, que ja començaran a

oferir una solució molt refrescant
per als dies més calorosos de
l’any que s’aproximen. 
La de les Pruneres obrirà de

dilluns a diumenge de 18.30h a
22h, amb les característiques

llums que s’encendran en hora-
ri nocturn (de 21.30h a 24h). La
font del parc dels Colors estarà
oberta tota la setmana de 12 a
13h i de 17h a 19h, amb un horari
lumínic de 21.30h a 23.30h.
En canvi, la dona d’aigua i la

font de la rambla de Balmes co-
mençaran a brollar aigua el 22 de
juny. La primera tindrà un ho-
rari de dilluns a diumenge de
12.30h a 14h  i de 17.30h a
18.30h. La de Balmes s’obrirà de
12.30h a 14.30h i de 17h a 19h
tota la setmana menys dimarts
pel mercat, dia en què només
ruixarà aigua a la tarda. 
L’horari estiuenc de totes

les fonts del municipi finalit-
zarà el 16 de setembre com ja
és habitual, dia que tancarà
de forma extraoficial la tem-
porada estival a la ciutat.

PROTESTA4Espai Gos Mollet
ha convocat una protesta demà
per reivindicar que els gossos de
la ciutat puguin moure's en lli-
bertat pels espais públics sen-
se ser criminalitzats. La plata-
forma va néixer a finals del
mes de maig per defensar els
drets dels propietaris dels ani-
mals, i es manifestarà davant de
l’Ajuntament a les 11.30h del
matí, coincidint amb el ple d’in-
vestidura que determinarà l’al-
calde de Mollet. Espai Gos Mo-
llet ha convocat entitats, col·lec-

tius i ciutadania a l’acte, i ha de-
manat als assistents que hi par-
ticipin amb xiulets i amb les se-
ves mascotes, si ho consideren
apropiat.
Des de la plataforma de-

nuncien que “el consistori no-
més destina el 0,08% de la ciu-
tat als gossos” i que a la ciutat
“no hi ha un registre transpa-
rent de gossos amb xip”. Tam-
bé es queixen de les amplia-

cions dels espais per a gossos
previstos per l’Ajuntament, que
consideren insuficients. Da-
vant aquesta situació anuncien
el lema “no som veïnat de se-
gona”.
A banda de la protesta, tam-

bé informaran els veïns de bo-
nes pràctiques i consells a l’hora
de compaginar el benestar dels
cans amb la convivència a l’es-
pai públic. També comunicaran
mesures davant de la proximi-
tat de la revetlla de Sant Joan,
dia especialment marcat pels
propietaris de gossos.

VALOREN LA DESOBEDIÈNCIA
Des de l’entitat afirmen que si
en el transcurs de la concen-
tració les persones amb gos re-
ben alguna sanció o qualsevol
“acte discriminatori”, no des-
carten “la desobediència civil al
ple del pròxim 15 de juny”. 
Des de la plataforma també

han denunciat les multes de
fins a 2.000 euros que s’im-
posen per accedir a certs espais
públics del municipi amb gos
i asseguren que “només es fi-
xen en recaptar a costa de per-
sones amb gossos”.

Cartell de la protesta de demà davant de l’Ajuntament. Foto: Espai Gos Mollet

Espai Gos Mollet protestarà
pels drets dels amos de gossos

La concentració es farà
demà, coincidint amb
la celebració del ple
d’investidura

La font del parc de 
les Pruneres i dels
Colors començaran 
a brollar demà
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Parets

INVESTIDURA4Tothom pen-
dent de la decisió de l’assemblea
de Sumem Esquerres a Parets.
Així se’n va anar a dormir ahir el
poble a només dos dies del ple
d’investidura de dissabte, que
arriba com un cara a cara entre
l’alcalde Francesc Juzgado (PSC)
i l’aspirant Jordi Seguer (Ara Pa-
rets ERC). Fins a l’últim moment
Seguer ha intentat tancar un
pacte amb Sumem Esquerres a
Parets i Junts per Parets que li
garantiria arribar a l’alcaldia del
municipi. La suma de les tres for-
macions arribaria a 9 regidors,
els necessaris per assolir la ma-
joria absoluta i fer alcalde el
candidat republicà.

SUMEM VOL GOVERNAR
L’escenari postelectoral ha situat
Sumem Esquerres a Parets com
el jutge que decidirà qui gover-
narà la vila. La formació es va
reunir ahir a la nit, després del
tancament d’aquesta edició, per
debatre si ha de donar suport a
socialistes o a republicans. 
La  seva cap de llista, Casan-

dra García, va explicar hores
abans a Línia Vallès que expo-
sarien “les alternatives de PSC i
Esquerra” a l’assemblea i que
pretenen “formar govern amb
algú”. Amb qui, però, quedava en
mans de la votació interna.
Davant d’aquesta situació,

Seguer mantenia l’optimisme, i
en declaracions a Línia Vallès
afirmava que “les negociacions
han anat molt bé”. Tanmateix, en
cas que Sumem i Junts els vul-
guin donar suport, explica que
l’assemblea d’ERC “ho haurà de
validar”. Seguer va detallar que
en aquesta reunió “es votarien

els temes i el contingut de l’a-
cord”.
Per la seva part, Neus Jordà,

cap de llista de Junts per Parets,
assegurava que la seva opció
“és la del canvi” i que ja han vist
“què saben fer”, en referència al
govern del PSC. 
En tot cas, els de Jordà tam-

bé havien de reunir-se en as-
semblea ahir a la nit per decidir
si donaven un suport definitiu a

la proposta d’acord liderada per
Seguer. Sigui com sigui, la pre-
disposició de Junts sembla amb
molta probabilitat favorable a su-
mar-se al govern alternatiu de
Seguer, tal com va indicar la
seva cap de llista.

JUZGADO MOSTRA INCERTESA
L’alcalde en funcions de Parets,
Francesc Juzgado, també va
valorar a Línia Vallès com
afronta la investidura que se ce-
lebrarà demà. Juzgado va ex-
plicar que des del PSC hi arri-
ben “amb incertesa” i que “les
sensacions no han estat ni bo-
nes ni dolentes” en les nego-
ciacions amb Sumem Esquerres
a Parets. 
L’alcalde en funcions va ex-

plicar que els socialistes estan
“a l’espera” de la decisió del
grup municipal liderat per Ca-
sandra García. Segons Juzgado,
des del PSC ja han mostrat “les
possibilitats per arribar a un
pacte de govern i d’estabilitat”.
De fet, demà Juzgado no-

més necessitaria que des de
Sumem Esquerres a Parets es
votessin a si mateixos per ac-
cedir automàticament a l’al-
caldia (com a cap de la llista
més votada) i així mantenir-se
al capdavant de l’Ajuntament.

Membres de Sumem Esquerres a Parets en un acte electoral. Foto: SEAP

Juzgado o Seguer?
Sumem tria l’alcaldia

» L’assemblea de la formació debatia ahir qui governarà el municipi
» Seguer (ERC) necessita el suport de Sumem i de Junts per Parets

Presenten ‘Parets amb flors’
amb èxit de públic

ESPAIS VERDS4El projecte ‘Pa-
rets amb flors’ es va presentar
dilluns passat als Casals d'Avis
de Ca n'Oms i ASOVEEN. La
iniciativa busca transformar els
carrers de Parets en espais verds
amb la jardineria com a nexe
d'unió entre els veïns del mu-
nicipi. 
Francesc Juzgado, alcalde

en funcions de Parets, va estar
present a l’acte i va explicar
que “Parets amb flors és un
projecte transversal, de caràcter
social i mediambiental que té les
veïnes i veïns de Parets com a

protagonistes”. La presentació
va comptar amb una bona as-
sistència que va omplir els ca-
sals on es va dur a terme. El pro-
jecte consistirà en xerrades a cà-
rrec d'especialistes, sessions
formatives i tallers, a més de
formació en l'àmbit de la jardi-
neria i les flors. 
Les persones jubilades que

volen continuar en actiu són el
principal públic de la proposta,
per no l’únic. Persones sense es-
pai per conrear i famílies amb
ganes d’iniciar-s’hi també po-
den formar-ne part.

L’Ajuntament sanciona
Danone per les males olors

MULTA4L’Ajuntament de Pa-
rets ha multat Danone per les
reiterades emissions de males
olors que encara afecten el mu-
nicipi. En un comunicat de di-
mecres passat, el consistori va
anunciar que imposava una mul-
ta de 10.000 euros a la com-
panyia agroalimentària i que
contemplava la possible clausu-
ra temporal de la planta de Pa-
rets si es manté la situació.  
Des de l’Ajuntament afir-

men que “tot sembla indicar
que el dipòsit tancat d’acumu-
lació de llots no reuneix les con-

dicions necessàries per resol-
dre les molèsties” i que Danone
“no pren les decisions necessà-
ries per actuar i resoldre defini-
tivament la mala gestió”.

REUNIONS INSUFICIENTS
La llarga problemàtica entre
Danone i el municipi es va in-
tentar solucionar amb diverses
reunions entre ambdues parts.
L’Ajuntament, però, explica que
finalment han hagut d’actuar
pels “incompliments reiterats,
tot i les reunions i tràmits efec-
tuats” amb l’empresa.

Acte | FOTOgraphic reuneix aficionats de la càmera
FOTOgraphic va celebrar dissabte passat la 7a edició de l’esdeveniment que
aplega els apassionats de la fotografia. Durant la trobada es va parlar sobre 
tècniques i creativitat i van participar-hi diversos fotògrafs professionals.

Esquerra i Junts 
també validaran 
en assemblea el seu
posicionament final
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Martorelles |Sant Fost

Martorelles rebrà Sant Joan
amb la flama del Canigó

SANT JOAN4La revetlla de Sant
Joan s’apropa i Martorelles la ce-
lebrarà com ja és habitual al
pati de Can Carrencà, que serà el
centre de les activitats durant la
festivitat. La flama del Canigó
arribarà directament des del
cim pirinenc, portat per una de-
legació de veïns de la vila. Amb
la lectura del manifest, es dona-
rà la benvinguda a la flama de la
mítica muntanya catalana.

NIT I FOC
L’arribada de la flama del Cani-
gó a Martorelles donarà el tret de

sortida a la resta d’activitats de
la nit. Tal com és habitual, la
simbologia dels actes estarà molt
cuidada, per recordar els orígens
de la festivitat pagana i la im-
portància del foc, que tornarà a
ser un dels grans protagonistes
de la vetllada.
La calor s’estendrà a mesu-

ra que s’apropi la mitjanit,
amb els tradicionals petards i
focs. De la mà de la colla local
de Diables Llamps i Trons,
s’encendrà una foguera que
il·luminarà la foscor de la nit
més curta de l’any.  

INVESTIDURA4Sant Fost viu
les últimes hores abans del ple
d’investidura de demà amb in-
triga. El PSC i Sant Fost en
Comú Podem tenen a les seves
mans decidir si permeten tornar
a governar Montserrat Sanmar-
tí (Independents Units per Sant
Fost) o donen l’oportunitat de
trencar el continuisme amb el
candidat d’ERC-Junts per Sant
Fost, Carles Miquel.
Per un costat, el PSC ja es va

reunir ahir a la nit en assem-
blea per decidir a quina de les
dues opcions donaran suport al
ple d’investidura de dissabte.
D’altra banda, avui a les

20.00h serà el torn de Sant
Fost en Comú Podem, que con-
sultarà en l’assemblea del par-

tit lila si han de donar suport a
Miquel, per una banda, i si
han d’entrar al govern muni-
cipal, per l’altra. 
Des del grup municipal han

comunicat que fa molt temps
que treballen “per aconseguir un
canvi real al municipi” i que ara
tenen “l’oportunitat de mate-
rialitzar-lo”. En tot cas, seran els

militants els que tindran l’última
paraula.
Els resultats electorals van

donar la victòria a IUSF, amb 6
regidors, mentre que la coalició
ERC-Junts va quedar-se molt a
prop, amb 5. Ara tot passa per la
decisió del PSC i Podem, que
amb un regidor cadascun po-
drien decantar la balança.

L’alcaldessa en funcions, Montserrat Sanmartí, votant el 26-M. Foto: IUSF

El PSC i Sant Fost en Comú
Podem decidiran l’alcaldia

Martorelles | Concurs del cartell de la Festa Major
La regidoria de Cultura ha posat en marxa el concurs del cartell de la Festa Major

de Martorelles que se celebrarà el pròxim mes de setembre. El termini 
de presentació de les propostes estarà obert fins divendres que ve. 

Can Carrencà serà el centre de la nit de Sant Joan. Foto: Arxiu

El PSC va celebrar una
assemblea ahir a la nit,
mentre que els comuns 
la faran avui al vespre
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La Llagosta

POLÍTICA4La impossibilitat de
compatibilitzar el seu càrrec a
l’Ajuntament amb les seves obli-
gacions professionals han portat
el cap de llista de la Llagosta en
Comú, Toni Cubel, a anunciar la
seva renúncia a l’acta de regidor.
Segons han explicat des de la

formació, “per una estricta qües-
tió de legalitat, Cubel no pot ser
simultàniament regidor electe i
treballador municipal al mateix
consistori”. Ell té un lloc de tre-

ball fix a l’Ajuntament (tècnic de
Consum), de manera que es veu
obligat a fer un pas al costat.
La Llagosta en Comú també

va aprofitar el text on anuncia-
va la renúncia del seu cap de fi-
les per fer autocrítica pels re-
sultats obtinguts el 26-M. “El
nostre missatge no va arribar al
veïnat”, asseguren.
Eva Miguel, que era la nú-

mero dos de la llista, serà qui as-
sumirà la seva cadira.

SERVEIS4Durant tota aquesta
setmana s’han celebrat diferents
actes per celebrar el quinzè ani-
versari del Centre Esportiu Mu-
nicipal El Turó, l’epicentre es-
portiu de la vila. Aquesta sèrie
d’activitats obertes als veïns arri-
baran a la seva fi demà amb una
jornada en la qual s’instal·laran
inflables a la piscina.
El calendari es va posar en

marxa dilluns, amb un concurs

de pastissos i un seminari tècnic
de natació. El programa d’acti-
vitats va continuar l’endemà
amb una sessió d’entrenament
funcional (conegut popularment
com crossfit) i una classe ma-

gistral de zumba. Les propostes
que van poder gaudir els socis
abans-d’ahir van ser una sessió
de body balance i una classe ma-
gistral de locust fit (basada en els
estiraments i la readaptació pos-
tural); ahir va ser el dia més in-
tens, amb un seminari d’inicia-

ció a la boxa, una activitat d’in-
tegradora al medi aquàtic per als
més menuts i una classe magis-
tral de ciclo indoor, mentre que
avui, en la penúltima d’aquestes
jornades, se celebrarà una sessió
de ioga i l’última proposta serà
una marxa nòrdica nocturna.

Una imatge d’arxiu del centre. Foto: Ajuntament

Els actes del 15è aniversari 
del CEM El Turó s’acaben demà

Toni Cubel renuncia 
a la seva acta de regidor

POLÍTICA4Isabel García serà
investida alcaldessa per majoria
absoluta al ple de demà. L’acord
que Santa Perpètua en Comú i
el PSC van fer públic ahir al
matí garanteix que la batllessa
continuarà al capdavant del go-
vern municipal durant quatre
anys més amb comoditat.
Els nou regidors dels comuns

més els quatre representants
dels socialistes (13 en total, dos
més dels 11 que es necessiten per
a la majoria absoluta) sorgits de
les municipals del 26-M garan-

teixen una majoria “d’àmplia
base social” per governar quatre
anys, diuen els dos partits.
De fet, a banda d’anunciar

l’acord entre les dues forces, co-

muns i socialistes ja han volgut
fer públic el seu Pla de Mandat,
que incideix en les polítiques so-
cials. Entre altres, volen que el de
Santa Perpètua sigui “un ajun-
tament rigorós, responsable i
transparent com a motor de mi-
llora”, reforçar aspectes com la
convivència i la participació,
convertir en una prioritat les
necessitats de tothom, inclosos

els més vulnerables, i vetllar per
aspectes com la mobilitat o els
parcs i els espais públics.
Així, l’alcaldessa serà in-

vestida durant la Sessió Plenà-
ria de demà, de manera que
l’únic aspecte que cal seguir
treballant és la distribució de les
responsabilitats que assumi-
ran els regidors dels dos partits
en els pròxims quatre anys.

L’alcaldessa afronta un ple sense sorpreses. Foto: Twitter (@SPMenComu)

García s’assegura la investidura
per majoria pactant amb el PSC

Santa Perpètua

Cultura | Celebren els 25 anys de la biblioteca a Can Pelegrí
Un quart de segle de cultura a Can Pelegrí. Dissabte passat es va celebrar l’acte per

commemorar l’arribada de la biblioteca al seu emplaçament actual. Es va fer una sessió
de contacontes i una repassada a la història d’aquest equipament a la Llagosta.

Política | Sis regidors s’acomiaden del Ple
Abans-d’ahir va celebrar-se l’últim Ple del mandat 2015-19, que va servir per acomiadar els
regidors que no seguiran en la pròxima legislatura: Joan Alcántara, Albert Ortiz i Carmen
Aguirre (ICV), Jose Herrera (PSC), Salva Alemany (CUP) i Francesc Rodríguez (PCCA).

MOBILITAT4L’equip de l’Institut
Palau Ausit de Ripollet es va
proclamar, dissabte passat, guan-
yador de la sisena edició de l’E-
lectroCat. Estava previst que nou
equips participessin enguany,
tot i que finalment només set van
sortir a la pista, ja que l’Institut
Castellarnau, de Sabadell i l’Ins-
titut Andreu Nin del Vendrell
no van aconseguir tenir els vehi-
cles a punt quan havia de co-
mençar la cursa. El Monlau bar-
celoní va acabar en la segona
posició, mentre que al tercer es-

glaó del podi va pujar el Centre
d’Estudis Roca de Barcelona.
Més enllà dels premis de la

competició, també es va reco-
nèixer l’ergonomia i l’estètica del
monoplaça del segon classificat,
mentre que el guardó al millor
projecte d’aquest 2019 va ser per
al treball fet pels alumnes del
Centre de Recursos del Vehicle
Elèctric (CREVE). Tant el direc-
tor tècnic de l’ElectroCat com l’al-
caldessa Isabel García van mos-
trar la seva alegria per aquesta
nova edició del certamen.

El sisè ElectroCat corona
l’Institut Palau Ausit

Boxa, ’crossfit’, zumba 
o natació son algunes
de les propostes
d’aquesta setmana

El Pla de Mandat que
sorgeix del pacte 
posa l’accent en 
les polítiques socials
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Montmeló

COMERÇ4Montmeló va cele-
brar la 14a Fira del Comerç dis-
sabte passat en una edició mar-
cada pel paper protagonista dels
artesans i les entitats del muni-
cipi. La plaça de la Quintana es
va omplir de paradetes, exposi-
tors i escenaris que van servir per
mostrar tota mena de productes
i serveis adornats amb especta-
cles musicals i de dansa.
En total, 35 carpes van fer vi-

brar la zona amb activitat co-

mercial, una oportunitat única
per als petits negocis locals que
busquen donar-se a conèixer
entre els veïns montmelonins. 
A banda del vessant co-

mercial, la fira també va tenir
un espai per a diverses cam-
panyes que començaran al mu-
nicipi. Una d’elles era la reco-
llida de mobles promoguda
per l’Ajuntament i l’altra,el
cens de gossos mitjançant
l’ADN de les mascotes.

ANUL·LAT4La promotora Doc-
tor Music Festival ha cancel·lat
la celebració de l’esdeveniment
musical que havia de tenir lloc
al circuit de Montmeló els dies
12, 13 i 14 de juliol. El motiu és
“la mala acollida del públic” per
la reubicació del festival, se-
gons els organitzadors. Fan re-
ferència al canvi de lloc de l’es-
deveniment arran d’un informe
de l’Agència Catalana de l’Aigua

sobre el risc que suposava situar
el festival a Escalarre (Valls d’À-
neu), fet que va provocar el can-
vi a Montmeló.
El canvi de localització va su-

posar un “alt nombre de devo-

lució dels abonaments”, segons
la promotora, fet que va suposar
“un cop duríssim” per a Doctor
Music Festival. 
Des de l’organització asse-

guren que el ritme de venda
d’entrades des del canvi d’em-
plaçament indicava que no seria
possible arribar a la quantitat
mínima per “oferir l’experiència
des de sempre somiada” per a la
celebració del festival.

TORNARAN L’IMPORT
La sobtada decisió de cancel·lar
l’esdeveniment quan faltava un
mes per a la seva celebració ani-
rà acompanyada de la devolució
del pagament dels abonaments
corresponents. 
Així ho han manifestat els or-

ganitzadors, que començaran el
retorn dels imports el pròxim di-
vendres i serà automàtic per a
qui hagi comprat en línia. 

Cartell promocional de l’esdeveniment. Foto: Doctor Music Festival 

Cancel·len el Doctor Music
Festival després de reubicar-lo

La Fira del Comerç posa 
els artesans al centre

Tradició | Estrenen el mocador de la Festa Major
Per sisè any torna a confeccionar-se el mocador de la Festa Major. El disseny
que s’ha mostrat recentment és de color taronja i té escrita la frase “Estem de

Festa”, amb un megàfon. L’Ajuntament convida a penjar-lo als balcons.

SOCIETAT4La 2a Mostra d’en-
titats de Montornès va desem-
barcar diumenge passat amb
activitats socioculturals i pro-
postes esportives que van fer
bullir els carrers del municipi
amb la força dels veïns. Diverses
associacions i plataformes es
van mostrar a plena llum del dia
amb parades informatives i apa-
radors sobre la seva tasca amb el
teixit associatiu del poble. 
En total hi van participar

una vintena d’entitats de diver-
ses temàtiques i sectors, que

van dur a terme tallers, exhibi-
cions, audicions i espais de pre-
sentació. Espai Fòrum va arribar
a la mostra amb la iniciativa
Punt Coop de Montornès per a

les entitats i el darrer projecte de
cooperació desenvolupat amb
l'entitat Bakadaji Help The
Gambia.
Un dels actes centrals va ser

la Gran Gimcana de les entitats,
que va oferir un joc obert a la ciu-
tadania a través de proves per
aprofundir en el coneixement

d’aquestes plataformes cíviques
per part dels veïns del poble. 
Per la seva part, Globus per

Valents va aportar la cara més
solidària de la jornada, amb un
servei de bar destinat a recaptar
fons per a la investigació en la
lluita contra el càncer infantil de
l'Hospital de Sant Joan de Déu. 

La mostra va donar a conèixer les entitats del poble. Foto: Ajuntament

La Mostra d’entitats omple
Montornès d’activitats

MontornèsInfància | L’Espai de Debat Educatiu crea un joc
Deixeu-nos volar, un joc sobre el creixement dels infants, arribarà a les escoles
de Montornès de la mà d’Espai de Debat Educatiu. El joc permet situar el grau
de maduresa d’infants i família per mitjà d'un taulell amb 20 caselles.

ACTIVITAT4La colla de Ge-
gants de Montornès celebrarà
aquest diumenge a les 18.30h
una Holi Run. Aquesta activitat
consisteix en un trajecte de
2km que es poden fer com els
participants desitgin i on cada
500 metres es llençaran pols de
colors típics de les festes Holi
d’origen hindú. La sortida de la
peculiar cursa estarà situada a
la plaça Pau Picasso, i l’arriba-
da a la plaça del Poble.
Gegants de Montornès inclou

l’acte en la celebració dels 30

anys d’història de la colla, que a
la vegada coincidirà amb les
festivitats relacionades amb Sant
Joan. 
Des de l’organització re-

corden que es tracta d’una ac-
tivitat de celebració i per gau-
dir, i en cap cas una competi-
ció esportiva. Així, la proposta
anirà acompanyada de música
i un ambient completament
festiu. Finalment, els partici-
pants s’enduran com a obsequi
una samarreta, una motxilla i
unes ulleres de sol.

Els Gegants de Montornès
celebren una ‘Holi Run’

Una vintena d’entitats
es van mostrar al carrer
amb diverses
propostes socials

La devolució
d’entrades després del
canvi de localització ha
provocat la cancel·lació

La colla a la Mostra d’Entitats. Foto: Gegants de Montornès/S. Gómez
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Transports de Lliçà d'Amunt
aconsegueix dos rècords

MOBILITAT4Transports de Lli-
çà d'Amunt (TLA) va tancar el
mes de maig amb dos rècords
històrics quant a passatgers i
viatges. En un document publi-
cat recentment per l’Ajunta-
ment, s’indica que el passat mes
de maig va ser el més concorre-
gut en nombre de viatgers des de
l’inici del servei de transport
públic l’any 1999.
Concretament, l’estudi indi-

ca que es va arribar a 29.998
usuaris del sistema de mobilitat
del municipi en tot el mes, xifra
record d’ençà que es té registre.

A més, el passat 30 de maig va
ser el dia amb més passatgers de
tota la història del servei. 

AUGMENT DES DEL 2018
A banda d’aquestes xifres sig-
nificatives, el servei ha experi-
mentat un creixement del
21,29% respecte al mateix pe-
ríode del 2018, amb més de
130.000 usuaris des de princi-
pi d’any. Cal tenir en compte
que el 2018 ja va ser l’any amb
majors xifres en el seu mo-
ment, fet que demostra la ten-
dència a l’alça del servei. 

LLIÇÀ DE VALL4Els alumnes
de l’escola Els Vinyals de Lliçà de
Vall van acabar el passat 6 de
juny el programa CuEmE (Cul-
tura Emprenedora a l’Escola).
L’acte de cloenda del projecte
formatiu es va celebrar al TAP de
Bigues i Riells, amb la presència
de 68 nens de diversos centres
educatius. 
A l’esdeveniment també hi

van assistir diverses personali-
tats, com la del diputat delegat

d’Educació de la Diputació de
Barcelona, l’alcalde de Lliçà de
Vall, Xavier Serrate, i els regidors
d’Educació de l’Ajuntament.
El programa CuEmE con-

sisteix en una simulació real de
la creació i gestió d’una coope-
rativa per part dels alumnes de

5è i 6è de primària, amb el su-
port de la comunitat educativa,
l’administració i d’altres agents
socials del territori. Els alumnes
de l’escola Els Vinyals també
van aportar la seva cooperativa
al projecte, que va dur el nom de
Small Craftmen. 
Durant l’acte de finalització

del programa, els nens van ex-
plicar com va ser el procés de
creació de les cooperatives, els

productes generats i els resultats
obtinguts. A la trobada, els alum-
nes de cada cooperativa van
triar una ONG a la qual van
destinar una part dels beneficis
obtinguts i a qui, els mateixos
participants, van fer entrega del
seu xec.
Finalment, als alumnes se’ls

va entregar un diploma per ha-
ver finalitzat el projecte i felici-
tant-los per la feina feta.

Els alumnes de l’escola Els Vinyals van acabar el CuEmE. Foto: Arxiu

Alumnes dels Vinyals 
acaben el programa CuEmE 

Lliçà d’Amunt | L’última Hora del Vermut
La biblioteca de Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt viurà aquest dis-
sabte a les 12 del migdia l’última Hora del Vermut de la tempo-

rada. L’ocasió se celebrarà amb productes de temporada. 

El programa CuEmE
consisteix en simular 
la creació i gestió 
d’una cooperativa
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La Garriga | L’Ametlla

Tot a punt per al segon
Foodtruck Market Festival

TRADICIÓ4Les flors i els ele-
ments vegetals cobriran, un any
més, el poble. I és que demà pas-
sat se celebrarà una nova edició
del Corpus, que farà que veïns i
visitants tornin a omplir els car-
rers de la Garriga per gaudir amb
una festivitat que fa quatre anys
va ser declarada Element Festiu
Tradicional d’Interès Nacional. 
Des de primera hora del matí

hi haurà confeccionades 29 ca-
tifes florals, un mural de flors al
barri de Dalt, la font de l’Ou com
balla i quatre altars. A més, com
sempre, la jornada comptarà
amb moltes activitats comple-
mentàries com concerts, actua-
cions castelleres, balls tradicio-

nals, swing, exposicions o l’ani-
mació dels personatges Ginesta

i Pallofa, acompanyats del cap-
gròs Clavellot.
L’aperitiu de la festa es va po-

sar en marxa divendres passat,
amb la inauguració de la mostra
Corpus 2019, mentre que l’en-
demà també es van organitzar
visites guiades; diumenge va ser
el torn de la Trobada de Gegants,
mentre que ahir a la tarda es fa
celebrar una cursa popular.

PENSANT EN LA FESTA MAJOR
I és que el Corpus encara no
s’ha celebrat, però a la vila ja es
pensa també en la Festa Major,
que se celebrarà entre els dies 1
i 5 del mes d’agost. A finals de la
setmana passada ja es van anun-
ciar algunes de les actuacions
musicals estrella: els Búhos seran
els caps de cartell i també tocaran
Pupil·les i l’Elèctrica Dharma.

Les catifes de flors no faltaran a la festa. Foto: Aj. de la Garriga

La Garriga es prepara per
viure el Corpus amb intensitat

La Garriga | Premien un disseny de dos estudiants
Jaime i Endgork Moroldo, dos joves garriguencs, han estat els vencedors del concurs

de disseny de la samarreta commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental a
Granollers. El seu dibuix lluirà a les samarretes de la Caminada Popular de l’octubre.

En l’edició d’aquest 
any està previst que hi
hagi 29 catifes de flors
repartides pels carrers

L’AMETLLA4La plaça de l’A-
juntament es convertirà, durant
tot el dia de demà, en un punt de
referència per a gourmets i go-
lafres. L’espai acollirà, per segon
any consecutiu, el Foodtruck
Market Festival, una reunió d’a-
questes camionetes on es cuinen
tota mena d’àpats.
Cinc foodtrucksoferiran una

experiència gastronòmica in-
igualable mentre que, una mica
més avall, al passeig, hi haurà
parades d’artesania, moda i dis-

seny. De forma paral·lela, s’or-
ganitzaran concerts, batucades,
tallers i activitats infantils.
Així, a dos quarts d’una del

migdia es farà un tast de vins de
Can Viver, a les cinc de la tar-
da l’espectacle de circ anome-
nat Els exploradors de l’aigua,
a les set de la tarda un tast de
cerveses i, per posar el punt fi-
nal a aquest Foodtruck Market
Festival, dues actuacions mu-
sicals amb les bandes Still Life
i Retro’s Sound.
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Objectiu: conscienciar 
els propietaris de mascotes 

LES FRANQUESES4Prendre la
decisió de tenir un animal de
companyia va molt més enllà de
la seva adopció o compra. Per
això, l’Ajuntament ha posat en
marxa la campanya Un més de la
família. Educa’l, cuida’l, que in-
cideix en les responsabilitats i en
tot el que es deriva de tenir un gos
o un gat a casa.
D’aquesta manera, s’han ela-

borat uns díptics que es reparti-
ran entre els propietaris de mas-
cotes en el qual s’informa dels per-

misos que cal tenir, de la neces-
sitat de censar-los i posar-los xip,
dels costos derivats del seu man-
teniment o de les maneres que es
pot adquirir un, apuntant l’a-
dopció com una possibilitat.
L’espurna que va servir com

a origen de la campanya Un més
de la família. Educa’l, cuida’l va
ser una moció presentada al ple
del febrer de 2017 pel Partit Po-
pular per convertir el poble en un
lloc encara més respectuós amb
els animals de companyia.

ECONOMIA4Per segon any de
forma consecutiva, els veïns del
poble podran escollir algunes de
les inversions que es duran a
terme en aquest primer tram de
mandat. En concret, es podran fer
propostes per invertir 40.000
euros del pressupost previst per
a aquest any.
Dimecres que ve es farà la pri-

mera sessió informativa (servirà

també per presentar aquesta edi-
ció als veïns) en la qual s’infor-
marà sobre el procés i sobre com
fer propostes. Aquesta edició
dels pressupostos participatius es
posarà en marxa el pròxim di-
lluns 24 i estarà habilitada durant
un mes, fins al 24 de juliol.
Les propostes hauran de com-

plir uns requisits, com ser d’in-

terès general i de competència
municipal, no tenir un cost su-
perior als 40.000 euros, ser via-
bles tècnicament, concretes i
avaluables, ser sostenibles o que
no comprometin accions d’ex-
clusió social. Una Comissió Tèc-
nica avaluarà si les propostes
presentades compleixen els re-
quisits i una votació popular (es

farà entre el 4 i el 17 del pròxim
mes de novembre) s’encarrega-
rà de triar quina o quines s’aca-
ben fent realitat.
L’equip de govern municipal

ha decidit repetir l’experiència
després dels bons resultats i el
feedback rebut després de la
prova pilot que es va impulsar du-
rant l’any passat.

En aquesta edició s’hi destinaran 40.000 euros. Foto: Arxiu

Canovelles posa en marxa el
segon pressupost participatiu

Les Franqueses | Obres a l’Escola de Música
Aprofitant les vacances d’estiu es faran obres de millora a l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany. Els treballs milloraran la
funcionalitat, la seguretat i l’estalvi energètic de l’equipament.

Els veïns tindran tot 
un mes per presentar
les seves propostes 
per millorar el poble
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El cap de setmana més esperat
pels ridersdel país ja ha arribat.
Entre avui i demà passat, el Cir-
cuit torna a acollir el Gran Premi
de Barcelona - Catalunya de mo-
tociclisme, una nova oportunitat
per gaudir amb una de les com-
peticions de motor més vibrants.
Com és habitual, l’activitat al
traçat començarà a les nou d’a-
quest mateix matí amb les pri-
meres tandes lliures per als pilots
de Moto3, i d’aleshores en en-
davant, gairebé no hi haurà cap
minut sense motos a l’asfalt.
Una de les grans novetats

d’enguany va ser que la presen-
tació de la cita es va fer, per pri-
mera vegada, a la comarca; va ser
a la plaça de la Porxada de Gra-
nollers, abans-d’ahir, en un acte
que va comptar amb la presència
d’algunes de les figures que, a
partir de demà, lluitaran per

guanyar. Com és habitual, de
forma paral·lela a les proves, el
Circuit acollirà desenes d’activi-
tats per a totes les edats.

EMOCIÓ EN TRES CATEGORIES
I és que desenes de pilots lluita-
ran per ser els millors del cap de
setmana en un campionat que ar-
riba a la comarca amb molta

emoció en la lluita per les posi-
cions capdavanteres en les seves
tres categories.
Sobre el paper, la cursa més

vibrant i amb més pilots amb op-
cions de victòria serà Moto3;
entre el líder del mundial, Aron
Canet, i el quart classificat, Jau-
me Masiá, hi ha menys de 20
punts de distància. Entre ells,

també com a candidats al triomf,
hi ha els italians Lorenzo Dalla
Porta i Nicolò Antonelli.
A Moto2, en canvi, ara mateix

hi ha tres pilots amb opcions se-
rioses de guanyar el mundial. Lo-
renzo Baldasarri, Àlex Márquez
i Thomas Luthi sumen, respec-
tivament, 88, 86 i 84 punts, de
manera que voldran guanyar a
Montmeló per donar un cop de
puny sobre la taula.
Però la cursa més esperada,

com cada any, serà la de MotoGP.
Marc Márquez torna a arribar a
la comarca al capdavant de la
classificació provisional, però el
campió de Cervera no aconse-
gueix guanyar al gran premi de
casa des de l’any 2014; Jorge Lo-
renzo, en dues ocasions, Valen-
tino Rossi i Andrea Dovizioso
han estat els tres darrers vence-
dors al Circuit. El cap de files
d’Honda arriba a Montmeló amb
12 punts d’avantatge sobre Dovi,
mentre que a una distància pru-
dencial dels dos primers hi ha el
barceloní Àlex Rins.

Márquez no guanya a casa des de l’any 2014. Foto: MotoGP

El Circuit torna a fer olor de
benzina: és l’hora de MotoGP
» Les curses es van presentar abans-d’ahir a la Porxada de Granollers
» Márquez, Baldasarri i Canet defensen les seves primeres places

El CB Mollet anuncia 
el retorn de Javi Rodríguez

La primera peça
confirmada en el
mercato2019-20
del CB Mollet és

un vell conegut per a l’afició del
Plana Lledó. A finals de la set-
mana passada, el club va confir-
mar el retorn de Javi Rodríguez.
El jugador havia deixat el club la
temporada 2013-14 per jugar
amb el Montgat, també a EBA,
mentre que les últimes cinc tem-
porades va jugar a l’Hospitalet de
Llobregat: entre 2014 i 2016 a
l’Aracena i en les darreres tres
campanyes al CB l’Hospitalet,

ajudant a mantenir aquest con-
junt a LEB Plata.

UNA NOVETAT A LA LLIGA EBA
L’equip ha de seguir configu-
rant la plantilla per competir a
EBA la temporada que ve (de
moment no s’han anunciat ca-
lendaris ni dates, tot i que ja s’ha
celebrat l’Assemblea General de
la FEB), però de moment ja se
sap que, de el curs que ve tots els
equips de la categoria estaran ob-
ligats a tenir un mínim de vuit ju-
gadors de formació i un extra-
comunitari com a màxim.

Parets | Recepció oficial als campions de Segona Catalana
La plantilla i el cos tècnic del CF Parets va rebre, ahir a la tarda, el reconexament de 

les institucions. L’alcalde, Francesc Juzgado, i el regidor d’esports, Antoni Fernández,
van ser els mestres de cerimònies en la rebuda institucional de l’Ajuntament al club.

Pau Arriaga
MONTMELÓ

El Mollet certifica l’ascens
amb una golejada a casa

FUTBOL4Ja és una realitat. El
CF Mollet torna a ser de Prime-
ra Catalana després de culminar
dues grans actuacions en la pro-
moció d’ascens. Els rojos, que ja
havien guanyat a Artesa de Segre
(0-1) van posar els dos peus a la
categoria després de marcar qua-
tre gols més a casa (4-0).
López i Serra van encarrilar el

partit i l’eliminatòria abans del
minut 23, però l’afició encara
celebraria dos gols més a la se-
gona part: els de Ramon Fer-
nández i el segon de Serra. Tot i
aconseguir l’ascens, l’entrena-

dor Jordi Gallardo no seguirà al
club. L’entitat diu que es tracta
d’un “acord mutu”, però  l’entre-
nador se sent “enganyat i traït”.

EL CALDES HAURÀ D’ESPERAR
Però si els molletans van ser la
cara, la creu va ser per al CF Cal-
des de Montbui, que no van po-
der superar contra el Catllar. Te-
nien la difícil missió d’haver de re-
muntar el 0-2 que portaven en
contra de l’anada, i tot i que al mi-
nut 73 de partit anaven guanyant
per 0-2, finalment els locals equi-
librarien les forces i empatarien.

A banda de les curses,
al traçat es faran tota
mena d’activitats per 
a tots els assistents
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“Fem el que és
(im)possible per fer-
ho possible”. Aquest
va ser el lema i l’es-
perit amb el qual el

CD la Concòrdia va afrontar el
partit de tornada del play-off
d’ascens a Primera Divisió, però
la remuntada que les llagosten-
ques necessitaven per pujar no va
acabar donant-se. 
Les blavetes van tancar la

temporada amb un empat (1-1)
que no va ser suficient per posar
la cirereta al pastís després d’una
nova temporada històrica, ja que
en el partit d’anada l’equip havia
perdut per un contundent 6-0 a
Galícia contra el Cidade de As
Burgas. Els dos únics gols del
matx van arribar abans del pri-
mer quart d’hora: les visitants es
van avançar, però el gol d’Alba
Laguna va ser l’últim que l’afició
va poder celebrar en aquest curs
que no s’oblidarà fàcilment.
Després del partit, com diu la

cançó, va ser l’hora dels adeus;
Cristina Ancosta, Iris Gutiérrez,
Alba Laguna, Anna Domingo,
Ainoa Romero, Jesica Cobos i
Marta Villagrasa van jugar el seu
darrer partit amb el conjunt lla-
gostenc. Elles i tota la resta de
companyes que, si res no canvia,
seguiran la temporada que ve
van rebre una gran ovació per

part del públic que va reunir-se
per últim cop aquest curs al Turó.
De fet, les blavetes tanquen el

curs 2018-19 sense haver perdut
cap partit a casa: durant la tem-
porada regular només van em-
patar un partit (1-1 contra el Xa-
loc Alacant) i tota la resta van ser
victòries. L’equip comença ja
unes merescudíssimes vacances.

El CD la Concòrdia empata 
a casa i no pujarà a Primera

El somni del Llerona a la 
Copa s’acaba contra l’AEM

Quartfinalista de la
Copa Catalunya. La
temporada 2018-19
va acabar diumenge

passat. El conjunt de les Fran-
queses va perdre contra l’AEM
de Lleida (0-3) al camp de futbol
de la parròquia de Santa Maria i
diu adeu a una temporada que ha
tingut com a punt més notable
les eliminatòries coperes, ja que
les franquesines no van aconse-
guir pujar a Preferent (es van
quedar a dos punts de la segona
posició a la classificació final, que
va ser per a la Penya Blanc-i-Bla-
va de la Roca).
El somni del conjunt d’Aaron

Pérez va durar més d’una hora,
65 minuts, que va ser quan el

conjunt visitant va marcar el se-
gon gol. Durant la primera mei-
tat, l’equip de les Franqueses va
saber resistir de forma notable les
ofensives visitants, fins al punt
que, en un moment de mala sort
just abans del descans, Lorena
Díaz es va fer un autogol.
L’equip va tornar dels vesti-

dors amb empenta, però quan
s’havien complert tot just 20
minuts d’aquesta segona meitat,
Vanesa Núñez va duplicar l’a-
vantatge del conjunt del Segrià.
Aquests dos gols van ser una llo-
sa per al Llerona, que encara n’a-
cabaria encaixant un altre a les
acaballes del matx. El curs, però,
s’acaba amb un bon regust de
boca per a les jugadores i l’afició.

Tarda de retrobaments al 
Palau d’Esports amb l’All-Star

La celebració del 75è
aniversari de la funda-
ció del BM Granollers
va propiciar que algu-

nes de les figures recents que han
vestit la samarreta blanca tor-
nessin al Palau d’Esports diven-
dres passat al vespre. Ferran
Solé, Nicklas Grundsten, Gonzalo
Pérez de Vargas, Davor Cutura o
Álvaro Cabanas, entre molts al-
tres, no van voler deixar escapar
l’opció de formar part del com-
binat All-Star que es va enfron-
tar contra la primera plantilla
masculina que Antonio Rama ha
entrenat aquesta temporada.
El partit va ser una festa,

animada en bona part pel porter

César Bombom Almeida, que
en la darrera acció del partit va
voler apuntar-se al quadre de go-
lejadors i que, en una acció prò-
pia d’un pivot, va acabar marcant
el seu únic gol. La diana del bra-
siler va servir perquè ningú aca-
bés guanyant l’enfrontament: el
resultat final va ser de 36-36.
Encara sobre el parquet, tots

els jugadors van fer el passadís al
cadet A masculí del BMG, que fa
una setmana i mitja es va pro-
clamar campió d’Espanya.
Ara, doncs, la feina se cen-

trarà en els despatxos, on caldrà
treballar per dissenyar les plan-
tilles dels dos sèniors per afron-
tar el curs 2019-20.

» Les de Dani Mosteiro no van poder remuntar els sis gols que 
havien encaixat en el partit d’anada contra el Cidade de As Burgas

Pujadas, cinquena en 
la Flanders International

Actuació impecable de
Berta Pujadas. La gim-
nasta del CN Grano-
llers va aconseguir una

meritòria cinquena posició amb
les seves companyes de la se-
lecció espanyola júnior en la
Flanders International Team
Challenge, que es va disputar a
localitat belga de Gant durant els
dos dies del cap de setmana de
la setmana passada.
La gimnasta del CNG va par-

ticipar en tres dels quatre apa-
rells (salt de poltre, barra d’e-
quilibris i paral·leles), aconse-

guint una setena posició a la ge-
neral d’entre un total de 69 par-
ticipants en la seva categoria. A
la cita belga també hi havia po-
tències com Romania, Itàlia o
Alemanya. A la delegació espa-
nyola hi havia quatre gimnastes
més de categoria júnior i cinc de
la categoria sènior.
Ara, la gimnasta està pendent

de la convocatòria definitiva de
les gimnastes que participaran
en el Mundial Júnior d’Hon-
gria, que la Federació Espanyo-
la de Gimnàstica hauria d’a-
nunciar en els pròxims dies. 

Una acció del partit de dissabte passat. Foto: 08CentVint
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Llibres Música Pelis i sèries

La cantant Mariah Carey va actuar dilluns 10 de
juny al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona,
oferint el seu primer espectacle a la capital catala-
na. Amb un “Hola Barcelona, estic molt feliç de ser
aquí per primera vegada”, Carey va començar un
show que va tenir tot el que la fa ser una de les

grans dives de la música. Elegància, luxe i una po-
sada en escena molt cuidada van ser els elements
estrella de la vetllada, que va esdevenir màgica
amb la veu de l’artista. Caution -el darrer disc de
la cantant- va ser el principal motiu de la visita de
Carey, però també hi va haver lloc per als seus
grans èxits. Hero, Emotions o Touch my body van
sonar en uns Jardins de Pedralbes completament
preparats per a una nit de gala amb les balades i
el pop sentimental de Carey. En definitiva, una
mostra ideal de per què és una de les artistes fe-

menines amb més vendes de la història.    

M A R I A H  C A R E YQUI ÉS?
Ser una de les dives del pop més famoses
Va triomfar en la dècada dels noranta i continua cantant

Famosos

Ha actuat per primer cop a Barcelona
En un concert del Festival Jardins de Pedralbes

Sorpresa i emoció entre el públic
Diuen que Carey sona millor que mai i que està en forma

QUÈ HA FET?

La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

‘No todo vale. La mirada de un jurista a
las entrañas del procés’ és el llibre de
l’ex lletrat major del Parlament, Antoni
Bayona, sobre el procés independentis-
ta. Bayona fa una mirada crítica, des de
la perspectiva d’un jurista, a l’estratègia
unilateral del Govern català però tam-
bé a l’enrocament del govern espanyol
i al paper del Tribunal Constitucional.

No t’ho perdis

No todo vale
Antoni Bayona

El grup del Vallès ha publicat fa poques
setmanes el seu segon disc, ‘La inèrcia
del Big Bang’, on segueix amb l’aposta
pel pop electrònic amb reminiscències
dels anys vuitanta. La banda, creada
per Esteve Puig i Jesús Martínez, ha in-
corporat alguna guitarra en el seu se-
gon treball, que essencialment es ca-
racteritza pel seu so electrònic.

Minova
La inèrcia del Big Bang

Torna el millor disseny 
Entre el 12 i el 20 de juny se celebra una nova edició de la

Barcelona Design Week, el festival del disseny que organitza
el Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i el BCD Barcelona
Centre de Disseny. Al llarg dels nou dies que dura el festival
es faran més d’un centenar d’activitats, com ara conferèn-
cies, exposicions, tallers, portes obertes, projeccions, festes i
altres esdeveniments sobre disseny, creativitat i innovació.
En aquesta edició la temàtica gira al voltant de les transi-
cions, del recorregut de l’economia lineal cap a l’economia
circular per avançar cap a una societat més justa i formada. 

Tres dones força resignades amb
la seva rutina munten un negoci de
cup-cakes. Però la cosa no acaba de
rutllar i decideixen buscar alternatives
per no perdre diners i no fracassar. Així
és com la rerebotiga es converteix en
un local de massatges íntims amb final
feliç per a dones.
Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Oh, Mami!
Oriol Vila

|Warhammer Vermintide
Arriba al mercat la segona part d’aquest exitós títol. El joc ofereix

la possibilitat de fer les lluites, contra 15 enemics, en primera persona.

Sophie Turner, una de les actrius del
moment (és Sansa Stark a la sèrie Joc
de trons) torna a convertir-se en Jean
Grey, Fénix Oscura, la mutant que tem
els seus poders. En una missió de res-
cat, la jove està a punt de morir, però la
rescata una força còsmica que s’apo-
dera d’ella. Els X-Men, doncs, hauran
de lluitar perquè torni a ser qui era.

X-Men Fénix Oscura
Simon Kinberg

Viu en línia
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AVUI 14 DE JUNY
21:30 Dolor y gloria, una de les darreres pel·lí-

cules de Pedro Almodóvar, serà el títol se-
leccionat per projectar-se aquesta nit. / Ci-
nema Edison.

A PARTIR DE DEMÀ
Tarda Les Colles de Morats i Torrats enguany ce-

lebren 25 anys i han preparat una mostra que
fa un recorregut pel quart de segle de vida de
les colles. Es podrà veure fins al mes que ve.
/ Centre Cultural La Marineta.

DIMARTS 18 DE JUNY
15:00 Durant la tarda de dimarts que ve es farà

una sessió monogràfica de sis hores ano-
menada Curs de ressucitació cardiopulmonar,
organitzat pel Departament de Salut Públi-
ca. / Centre Cultural La Marineta.

DIUMENGE 16 DE JUNY
SANTA PERPÈTUA Cultura contra la repressió serà

l’activitat que es farà durant el diumenge i que
inclourà concerts, food trucks, entre altres. Ser-
virà per ajudar les famílies dels presos polí-
tics (Tot el dia). / Parc de la Ribera.  

DIJOUS 20 DE JUNY
PARETS L'Ajuntament organitzarà una xerrada

de sensibilització i conscienciació dels feno-
mens migratoris emmarcat en els actes del
Dia mundial de les persones refugiades
(17:00). / Sala Basart - cooperativa.

DEMÀ 15 DE JUNY
LA LLAGOSTA La Colla Gegantera de la Llagosta

participarà amb els gegants de la localitat a
la 24a Trobada Gegantera del Corpus a Cor-
nellà de Llobregat. La sortida es farà a les qua-
tre de la tarda.

DIJOUS 20 DE JUNY
LA GARRIGA La tarda de dijous que ve es faran

projeccions de diferents grans títols de cinema
de muntanya. Organitzen el CineClub i el CEG
(20:00). / Cinema Alhambra.

DEMÀ 15 DE JUNY
MONTORNÈS Per quart any consecutiu, l'Atle-

tisme Montornès, amb la col·laboració de l'A-
juntament I Observans, organitza una mar-
xa nocturna (21:30).

MONTORNÈS En la sessió d’aquesta
nit del Cinefòrum a la fresca, el títol se-
leccionat serà Campeones. / Plaça de
Joan Miró.

Montornès gaudirà amb
la pel·lícula ‘Campeones’

Avui 14 de juny a les 22:00

Visita comentada a l’exposició Un món
sense mapes. Els viatges de Joan Abe-
lló i taller de creació d’un moai de l’I-
lla de Pasqua. Activitat infantil. / Mu-
seu Abelló.

Una visita guiada a una de
les mostres del Museu Abelló

Diumenge 16 de juny a les 12:00

Un any més, la ciutat es prepara per viu-
re la vint-i-unena edició del Ral·li fo-
togràfic. Els participants podran ins-
criure’s durant el matí del mateix dia,
entre les 9 i les 11.

La ciutat es prepara per
viure el 21è Ral·li fotogràfic

Diumenge 16 de juny

LA LLAGOSTA El poble serà l’escena-
ri de les Final Four de la Copa Catalunya
infantil, juvenil i sènior de futbol sala.
/ Poliesportiu Antonio García Robledo.

El millor futbol sala de
base arriba a la Llagosta

15 i 16 de juny

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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