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Josefa guanya el joc de trons
» María José Sánchez ‘Josefa’ és escollida alcaldessa de Sant Fost després de deixar el PSC durant el Ple
» Els socialistes havien decidit votat Montserrat Sanmartí (IUSF), però Josefa va trencar l’acord
Alex Suárez
SANT FOST
Hi deu haver pocs vallesans que
recordin un Ple d’investidura
tan polèmic com el que es va viure dissabte a Sant Fost.
El matí es presentava amb
una calma tensa típica dels municipis on cap grup municipal ha
obtingut la majoria absoluta.
Montserrat Sanmartí (Independents Units per Sant Fost), fins
ara alcaldessa de la vila, semblava
tenir-ho tot de cara per aconseguir la reelecció. I encara més
després que el PSC assegurés
que li donaria suport en l’assemblea socialista dos dies abans.
La sessió, però, li tenia reservada una cruel sorpresa amb
noms i cognoms: María José
Sánchez -coneguda afectuosament com a Josefa-, única regidora dels socialistes al consistori. Sánchez va anunciar sobtadament que abandonava les files
del PSC en el moment de recollida de l’acta de regidora. La incredulitat dels excompanys socialistes a la sala era total, només
comparable a la dels membres
d’IUSF.
EL MOMENT MÉS INESPERAT
Encara va ser més gran la incertesa quan Josefa va presentar la seva candidatura com a alcaldessa del municipi. El joc de
trons a Sant Fost va ser digne de
la popular sèrie literària firmada per George R.R. Martin. La
coalició ERC-JuntsxSF i Sant
Fost En Comú Podem van votar
Josefa, que va ser escollida alcaldessa per 7 vots contra els 6
de Sanmartí.
Així, Sánchez es va convertir
en la batllessa de Sant Fost, protagonitzant tota una rebel·lió
contra el seu propi partit i l’acord

que havien de complir amb Sanmartí.
La candidata d’IUSF va explicar ahir a Línia Vallès que Josefa “no agafava el telèfon ni responia missatges” i que “semblava estrany, però no sospitàvem res”. També ha explicat que
l’ara alcaldessa “mai no va dir res
negatiu durant les reunions” entre el PSC i IUSF. Sanmartí ha
afirmat que hi ha “una alcaldessa trànsfuga” i que “molta gent
d’ERC diu que és penós”.
ELS MOTIUS DE JOSEFA
L’acció de Josefa ha estat titllada per mots de transfuguisme i
joc brut. L’alcaldessa, però, es va
defensar ahir en un comunicat
on deia que va entrar a les files
socialistes amb “un únic objectiu: aconseguir un canvi real en
la manera de fer política al poble”. Segons la batllessa, el PSC

El mandat ha començat de manera convulsa a l’Ajuntament de Sant Fost. Foto: Arxiu

va assegurar per activa i per
passiva que no donaria suport a
IUSF, fet que va canviar en la
recta final de les negociacions.
Sánchez afirma que el seu
propi partit la va intentar convèncer de donar suport a Sanmartí “amb raons que no compartia i que poc o res tenien a
veure amb el municipi”. Per a Josefa, fer-ho hauria suposat “decebre” el seu electorat. L’alcaldessa explica que trencar amb els
socialistes i presentar-se a l’alcaldia “va ser un acte dolorós,
però coherent” amb les seves
“conviccions”. I conclou: “Entre
la meva pròpia consciència i la
disciplina de partit, vaig triar la
primera”.

POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES
Per la seva part, Juan Álvarez,
primer secretari del PSC a Sant
Fost, va explicar a Línia Vallès

que es plantegen “mesures legals”
contra l’excompanya i que, tot i
que “hi ha molt poca jurisprudència similar”, quan trobin si
poden actuar, convocaran una
assemblea per decidir “què fer”.
Sobre els fets de dissabte,
Álvarez afirma que “va ser una
vivència molt estranya, per ser
suau” i que no s’imaginaven
“absolutament res”. “Pensàvem
que compliria la resolució de
l’assemblea”, afegeix.
Álvarez fins i tot assegura
que just abans del Ple es va trobar amb Josefa. “La vaig saludar
a l’entrada. L’única cosa a destacar és que arribava amb el
temps just, però mai no vaig
pensar que podria actuar així”,
diu, afegint que no ha tornat a
parlar amb ella ni vol “demanarli explicacions”.
D’altra banda, en la conversa de Sanmartí (IUSF) amb

aquest periòdic ha explicat que
han enviat “una carta a les seus
nacionals d’ERC, JxCat, Podem
i els comuns per demanar explicacions i saber si estan d’acord
amb el que ha passat”. A més, l’exalcaldessa també ha anunciat
que estan estudiant “mesures
jurídiques” contra Josefa.
L’altra cara de les reaccions
va venir de la coalició EsquerraJunts, que va comunicar dimecres passat que la jugada durant
el Ple venia “de l’anhel de canvi
que manifestaven molts veïns i
veïnes”. A més, la coalició independentista va afirmar que va
arribar a acords concrets amb el
PSC durant les setmanes prèvies.
Sant Fost queda així en una
situació política completament
inestable i on tot podria canviar
en els pròxims dies. Caldrà esperar a veure les conseqüències
legals i polítiques.
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Els semàfors

La lupa

20 anys de MAC
per Daniel Condeminas i Tejel

María José Sánchez

La recentment escollida alcaldessa de
Sant Fost ha arribat al poder amb una
jugada molt polèmica, abandonant el
PSC durant el Ple d’investidura. A més,
ha generat una tempesta institucional
que s’ha estès a Mollet i La Llagosta.
pàgina 3

Fa pocs dies se celebrava la vintena edi- el trànsit a la TDT, el renovat protago- de la iniciativa municipal, en un o dició del Mercat de l’Audiovisual de Ca- nisme de la ràdio en totes les seves op- versos projectes compartits, amb l’autalunya a Granollers. 20 anys que per- cions de difusió, les produccions trans- diovisual com a protagonista. La mateixa
meten afirmar que aquesta trobada mèdia… I en aquests anys el mateix MAC taula ja expressava aquesta diversitat:
professional del sector de l’audiovisual s’hi ha anat adaptant, també interna- des del Citilab de Cornellà de Llobregat
català s’ha consolidat com a esdeveni- ment, patint com la resta del sector les o Torre Barrina de l’Hospitalet de Lloment de referència, cosa ben difícil per greus dificultats financeres en els anys bregat, fins al Neàpolis de Vilanova i la
a tot allò que no té com a seu Barcelo- més durs de la crisi.
Geltrú i el Parc Audiovisual de Cataluna; tot buscant permanentment el difíParlant d’estratègies i de connectar nya de Terrassa. Impulsar i recolzar el
cil equilibri entre els interessos dels allò local amb propostes d’àmbit nacio- talent innovador, atendre la formació,
mitjans de proximitat teleidentificar i coordinar els
visius i radiofònics amb els
agents més indicats, treballar
El Mercat de l’Audiovisual de Catalunya intensament la internaciotemes d’interès general. De
les qüestions més urgents a
nalització… són alguns dels
la reflexió sobre les estratè- a Granollers ha fet 20 anys i s’ha consolidat eixos del que definiran els
gies a seguir en el futur. Això
projectes que en sorgeixin.
com a esdeveniment de referència
ja va ser així en els primers
Pensant ja en l’arribada
anys sota la direcció de Marc
de l’ISE a la Fira de BarceMelillas, i de fa temps de la mà de Josep nal, voldria destacar una de les activitats lona el 2021, caldria saber articular
Maria Codina i el seu equip que l’han de l’atapeït programa d’enguany: la programes estables al nostre país que doportat fins avui.
taula rodona sobre el Pacte pel territo- nin continuïtat a l’impacte de la pre20 anys on han passat moltes coses, ri que està impulsant el Clúster de l’Au- sència anual de la indústria mundial de
tant pel que fa als canvis tecnològics com diovisual de Catalunya (i no pas perquè les tecnologies de l’audiovisual, com
de protagonistes: la digitalització defi- hagués tingut la satisfacció d’haver-la representa mSchools en relació al Monitiva del sector en tots els seus àmbits moderat!). Una ambiciosa aposta per re- bile World Capital.
i les seves sinergies amb el món TIC, el lligar equipaments i entitats molt disnou mapa de les televisions locals amb tintes existents fora de Barcelona, fruit
Publicat a Comunicació21.cat

Morats i Torrats

Les colles dels Morats i els Torrats de
Mollet compleixen 25 anys de cultura,
tradició i molta festa. Una exposició
al Centre Cultural La Marineta va recordar els moments més especials i la
història d’ambdues entitats.
pàgina 10

Júlia Pujadas

La gimnasta del CN Granollers tindrà
una gran oportunitat per tancar la temporada amb més medalles. Pujadas
ha estat convocada per la Federació Espanyola per al Mundial júnior que se
celebrarà a Hongria la setmana que ve.
pàgina 29

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

La ruptura Valls-Rivera
refleja un fenómeno
viejo: los intereses de la
élite barcelonesa y estatal divergen
cada vez más. Pedralbes teme al indepe,
quiere inversión estatal y sabe que Vox
quema. Pero Salamanca puede entretenerse contra Iglesias, quiere centralismo y ve útil a Vox.

@juanrallo
Que el nuevo ayuntamiento de PP y Ciudadanos ya esté relanzando la pesadilla Olímpica no solo es un
ejercicio de profunda irresponsabilidad financiera sino que transmite
una pésima señal sobre cuáles son sus
prioridades: propaganda y pelotazo ladrillero.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
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@gebelque
A França (on encara
viuen de la hipocresia
'Libertè, Égalité, Fraternitè') acaben d'instaurar pena de cinc
anys de presó per a qui publiqui estadístiques de sentències judicials. Així
els intocables es protegeixen de l’avaluació social. Sí, amb Macron, gran
liberal.

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@termitaelefante
Pels que som aficionats del bàsquet i ens
hem llevat als 80 i 90 a
veure els anells de Jordan, Bird o Magic Johnson com si fossin déus mitològics, potser encara no ens podem
creure la transcendència esportiva del
que han fet els germans Gasol per al
bàsquet català.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Caos a les notes L’estat espanyol no vol negociar
per David Rabadà

es eleccions municipals encara porten cua al poble extremeny
de Cordobilla de Lacara. De fet, la Junta Electoral Central ha obligat que es repeteixin les votacions per una irregularitat en el
recompte. Un veí va votar per error dues vegades i la mesa va retirar
un sobre de les urnes a l’atzar, fet que la JEC no ha deixat passar.

L

roben un cap de llop gegant del plistocè a Sibèria. El descobriment és tota una troballa històrica, ja que l’espècimen conserva el cervell, les dents i el pèl. Calculen que l’animal extint hauria viscut fa uns 40.000 anys. El cap mesura 40
centímetres, el doble que la mida del crani dels llops actuals.

T

ls cambrers de la Moncloa es mobilitzen per reclamar el cobrament puntual de les seves nòmines. Són més d’una trentena de
treballadors que denuncien retards en el pagament de nòmines
per part de l’empresa concessionària, Dulcinea Nutrición. Aquests
empleats serveixen 300 àpats diaris al personal de la Moncloa.

E

bren un bar a San Francisco on els clients paguen per estar rodejats de rates. El Rat Bar ofereix als consumidors
una agradable vetllada entre cerveses i amics en companyia dels animals. L’obertura ha estat un èxit de públic, amb
preus de fins a 50 dòlars per entrar a l’establiment.

O

eil Harbisson, considerat el primer cíborg de la història, assegura que cal incorporar visió nocturna als humans per estalviar l’energia de l’enllumenat. Harbisson, que porta una antena per transformar els colors en sons al seu cap i diversos implants
cibernètics, va explicar la seva proposta en un fòrum tecnològic.

N
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Jordi Seguer ja és oficialment
nou alcalde de Parets

2

Josep Monràs revalida l’alcaldia de Mollet

3

Podem Mollet resol el dilema:
Monràs seguirà sent alcalde

4

Podem Mollet decideix:
Josep Monràs o Oriol López

5

Sumem decideix fer alcalde
de Parets Jordi Seguer

En primer lloc cal dir que tota negociació ha de tenir un objectiu
clar i un calendari concret. No es
negocia sobre no se sap què i a remolc de les decisions de negociadors que tan aviat volen reunir-se com no.
Negociar vol dir escoltar l’opinió de l’altre, explicitar la pròpia i arribar a un acord que haurà de recollir les opinions inicials
dels negociadors tot modificantles. Si no és així, no es pot parlar de negociació.
L’estat espanyol no vol negociar, no accepta l’objectiu que
es planteja des de Catalunya, no
es vol moure gens de la seva situació inicial, ni es presenta quan
se li demana. D’aquesta manera
la negociació i el diàleg són substituïts per la força que s’encarrega d’imposar l’opinió de l’un
per sobre de la de l’altre.
I quina és l’opció que aquesta situació deixa a Catalunya? És
ben fàcil, de l’independentisme
es vol rendició incondicional.
Per aquest motiu s’ha fet un
judici que no és un judici i es mantindrà empresonats els presos po-

lítics, per escarmentar tot el país.
Per aquest motiu s’amaga i es distorsiona la realitat de Catalunya
als mitjans de comunicació estatals, perquè aquesta realitat parla només de repressió, de justícia
post franquista, de manca de llibertats, ... Com poden aquests fets
tenir lloc a l’Espanya democràtica que diuen que és? Si els fets i
l’ imatge que volen mantenir no
quadren s’amaguen els fets i santes pasqües.
Però no crec que a Catalunya
ningú es rendeixi. Han passat
massa coses. L’han fet massa
grossa i s’ha desvetllat tota la corrupció i el substrat franquista que
estava amagat sota les institucions. Això per una banda, per
l’altra s’ha obert l’esperança de
canvi real del nostre país i l’esperança és un motor molt fort per
a l’acció.
A l’estat espanyol només li
quedarà el camí de la repressió
continuada, camí que no se sap
on pot acabar, que perjudicarà
tothom i que, com la història demostra, està condemnat a fracassar més tard o més d’hora.

Foto: Marc Bleda / ACN

1

És d’una gran preocupació el sistema d’introducció de notes a Secundària d’aquest final de curs. La
plataforma del Departament d’Educació a tal efecte, Esfera, està
manifestant aquesta setmana
molts problemes.
Per una banda, no hi ha alguns
alumnes a les llistes, per l’altra falten grups d’estudiants. El més
greu és que sovint no guarda les
notes un cop introduïdes, o pitjor
encara, es penja durant el teclejat
d’aquestes. Tot plegat allarga la
feina dels docents. Això ha fet que
alguns instituts s’estiguin plantejant posposar la publicació i lliurament de notes. Això passa quan
es va dir que l’avaluació per competències d’aquests butlletins havia de ser la gran millora per als
instituts. Cal afegir que l’anterior
plataforma, el SAGA, també pecava dels mateixos problemes.
És cert que la nova i l’antiga
plataforma per tal d’introduir notes no han fallat per una manca de
recursos sinó per un disseny insuficient i ple de paradoxes que estan
patint els professors de secundària. Per aquesta raó hi va haver
una queixa durant l’última mesa
sectorial, des de la qual no s’ha rebut cap argumentació adient. Podríem dir que el Departament té
pressa en fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar amb mesures immediates.
Aquesta nova manera d’introduir
notes no ha estat acordada ni publicada amb temps suficient. Els
canvis sota la política d’innovacions d’Educació semblen més
una alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur
no vol dir repetir els errors passats.

per Teresa Calveras

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

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

Vist al Twitter

#CanviClimàtic

@JordiGriful: Més val una imatge que mil
paraules. El canvi climàtic és això: Groenlàndia sense gel i els trineus tirats pels
gossos en mig de l’aigua...

#Fermesa

@CharlesAlegret: La dignitat, avui, té
nom propi: @josep_subirana, regidor
d’Avià, rebutjant un premi de la UE per la
inacció amb els #PresosPolítics.

#EsperitColonialista

@kj_mestre: ¿Borrell se ha reunido con el
ministro del Interior de Níger vestido
como si fuese a pescar al río o solo me lo
parece a mí?

La Generalitat limita el preu
del lloguer per aturar els abusos
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» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible.
Aquesta mesura arriba després que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “limitar l’increment dels preus a zones de forta demanda acreditada” i altres conductes abusives,
com és augmentar significativament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contracte, un fet que contribueix a l’expulsió del veïnat.

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència
El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habitatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.
COM ES LIMITARÀ
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de referència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del sistema d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la norma preveu un increment addicional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un supòsit per a habitatges amb vistes excepcionals o altres característiques especials com
zones comunitàries amb piscines i jardins.
En el cas dels habitatges
nous o completament rehabilitats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de referència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalització de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del lloguer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la contenció de rendes.
ELS HABITATGES LLOGATS,
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els contractes vigents com en els futurs.

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la limitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.
DRET A RECUPERAR
ELS DINERS
Si el propietari cobra un lloguer que sobrepassi la contenció establerta pel Govern, el llogater té dret a recuperar la diferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els interessos corresponents.

habitatge.gencat.cat

Pionera a l’Estat, antiga a Europa
4Aquesta normativa de la Generalitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Alemanya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Itàlia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer.
ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de finques urbanes, impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat, que n’inicia la tramitació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple:

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Establirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que pertanyin a societats dedicades al negoci immobiliari.
2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera excessiu i reduirà el nombre de
mensualitats.
3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. Inclourà l’obligatorietat de documentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’afrontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran constatar els danys causats al seu immoble durant la vigència del contracte i rescabalar-ne el valor.
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Cinema | Arriba la 7a edició del Cinemafreshhh

21 de juny del 2019

El Cinema Edison torna a organitzar una nova edició del festival Cinemafreshhh, dedicada a la projecció de pel·lícules a l’aire lliure. Enguany el parc de
Ponent se suma als escenaris. L’activitat començarà divendres vinent.

Josep Mayoral aixeca la vara
d’alcalde per enèsima vegada
» El líder del PSC va revalidar el càrrec que ocupa des del 2004
» La majoria absoluta del 26-M el va catapultar de nou a l’alcaldia
INVESTIDURA4El domini de
Josep Mayoral a Granollers va
tornar a traduir-se dissabte en
una nova alcaldia per al líder del
PSC. Mayoral va viure un Ple
d’investidura tranquil gràcies a
la majoria absoluta que va obtenir en les eleccions municipals
del passat 26-M. Els 14 regidors
socialistes van votar Mayoral, seguit molt de lluny per ERC, que
s’estrena com a força líder de l’oposició amb 4 regidors. Mayoral

Josep Mayoral es va
emocionar en diverses
ocasions, però sobretot
recordant el seu pare
va aconseguir així repetir com a
alcalde de Granollers, càrrec
que ocupa des de l’any 2004.
La reelecció de Mayoral va
estar marcada per una paraula

Gabriel Rufián i Sergi Sol
presenten els seus llibres

POLÍTICA4Gabriel Rufián, diputat al Congrés, i Sergi Sol,
periodista, van visitar la llibreria
La Gralla dimarts per presentar
els seus darrers llibres. D’una
banda, Rufián va parlar de la
seva obra, Ser d'esquerres és ser
l'últim de la fila (i saber-ho), en
un ambient distès on també hi va
haver lloc per a petits fragments
musicals, de la mà del cantautor
Pep Picas.
El llibre tracta sobre la situació de l’esquerra mundial-

ment, els reptes als quals s’enfronta i la base ideològica dels
partits progressistes en la democràcia.
D’altra banda, Sol va presentar Oriol Junqueras. Fins
que siguem lliures, que tracta
sobre els moments clau de la
vida política i personal de l’exvicepresident de la Generalitat.
Des de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre fins a
la seva entrada a la presó de
Soto del Real.

Josep Mayoral va tornar a ser escollit alcalde de Granollers. Foto: Ajuntament

clau en els discursos de l’alcalde:
“gràcies”. El batlle va agrair a
amics, partit i ciutadania el suport que li han brindat. “Ha estat la campanya que més he
gaudit. Gràcies, sobretot, pel caliu”, va afirmar Mayoral.
Tot i que la sessió per escollir
l’alcalde es podria definir com un

mer tràmit, el matí de dissabte va
tenir diversos moments força
emotius.
Mayoral es va emocionar especialment en el seu discurs final, quan va recordar el seu
pare i les persones més properes
mentre se li trencava la veu i li
queia alguna llàgrima.

Gabriel Rufiàn va presentar el seu darrer llibre. Foto: ERC Granollers

Detinguts en ple robatori

ENXAMPATS4Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres de
la setmana passada tres individus que es disposaven a robar en
un domicili de Granollers. Els
detinguts haurien participat en
quatre robatoris en habitatges de
les comarques de Barcelona,
Lleida i Tarragona.
Els presumptes autors dels
assalts van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Tots tres acusats, veïns de

l’Hospitalet de Llobregat i del
Vendrell, tenien antecedents policials per delictes similars.
Després de registrar els domicilis dels detinguts, els Mossos van trobar diversos objectes
de valor sostrets com rellotges de
gamma alta, joies i aparells electrònics.

ROBATORIS A TOT CATALUNYA
La investigació policial va començar a Olesa de Montserrat,
quan un agent de la Guàrdia Ur-

bana de Barcelona fora de servei
va detectar tres individus preparant-se per cometre un robatori amb força. Els delictes perpetrats es van estendre entre
els municipis de Granollers, Lleida, Parets i Reus.
Els autors dels fets entraven
als habitatges mitjançant l’anomenat mètode de la radiografia, que consisteix a utilitzar
un plàstic per forçar el pany de
la porta d’entrada al domicili i
accedir-hi.
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L’AMIC celebra la 22a
assemblea en ple creixement

L’AMIC es va reunir per fer balanç del darrer any. Foto: AMIC

El Musik N Viu
escalfa amb
l’edició per a nens

MÚSICA4El cap de setmana
del 28 i 29 de juny arriba el Musik N Viu, però aquest dissabte
els més petits de Granollers van
fer un primer tastet del festival
musical que omplirà la ciutat
d’aquí a uns dies. La plaça de
l’Església es va tornar un escenari gegant dedicat a la canalla,
que va saltar i esbojarrar-se
gràcies a les propostes musicals
del Musk N Viu Kids.
El festival va començar amb
una cercavila acompanyada dels
timbalers de la Colla Infantil i de
la Colla Jove de Diables de Granollers. Per la seva part, Lali Be
Good va ser una de les actuacions estrella de la jornada, amb
el seu estil divertit i alegre, ideal per als nens.

Núria Mora
comença a pintar
un nou mur

ART4L’artista de referència en
art urbà, Núria Mora, ha començat a pintar aquest dimarts
el mur de la cruïlla entre els carrers Ramon Llull i Joan Prim,
una de les interseccions més
importants i concorregudes de la
ciutat. La muralista ha basat la
seva obra en un recull d’idees i
reflexions entorn de la idea de
cruïlla que es van extreure d’un
acte divendres passat, on veïns
de Granollers van aportar la inspiració a Mora.
L’obra forma part del projecte Murs que parlen, que pretén millorar el paisatge urbà del
municipi mitjançant treballs sobre parets sense decorar. D’aquesta forma, a més, es busca
que la ciutadania participi en
l’ambientació dels entorns urbans, com en el cas del mur
pintat per Mora.

COMUNICACIÓ4L'Associació
de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) va celebrar la
seva 22a assemblea general divendres a l’Hotel Ciutat de Granollers. L’AMIC va fer balanç del
darrer any i va tractar els reptes
de futur i els nous objectius de
l’associació. Una de les dades
més destacades de l’anàlisi del
darrer any és que l’organització
ha passat de 305 a 355 mitjans
inscrits i els ingressos s’han doblat en només tres anys, superant els dos milions d’euros.
L’acte va comptar amb la
presència de diverses personalitats, com l’alcalde Josep Ma-

yoral i el Conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró. Mayoral va defensar el paper del periodisme local explicant que “la
comunicació de proximitat és un
factor clau per generar identitat
i per avançar col·lectivament”.
Per la seva part, Puigneró va afirmar que “el periodisme és el
millor antídot contra les fake
news”. En total, hi van assistir
150 associats, proveïdors i representants institucionals.
D’altra banda, també hi van
assistir Antoni Molons, secretari de Comunicació del Govern i
Mitjans de Comunicació; Mi-

quel Gamisans, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, i David Ricart, president del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
RAMON GRAU, REELEGIT
L’assemblea també va servir
per votar la junta de govern de
l’AMIC, que va resultar en la reelecció del president, Ramon
Grau. El màxim representant
de l’associació va destacar el
bon moment de l’entitat i va remarcar les xifres que l’avalen.
També va especificar que dels
355 associats a l’AMIC, 145
són mitjans de paper i 210 són
mitjans digitals.
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Espai Gos Mollet va desconvocar la manifestació que s’havia de celebrar durant
el Ple d’investidura de dissabte. Segons l’entitat, el departament d’Interior els
va informar que no complien el termini de registre de la convocatòria.

Monràs ja respira tranquil:
crònica d’una reelecció
» La victòria el 26-M finalment li va servir per revalidar l’alcaldia
» Cada grup va votar el seu candidat, donant via lliure a Monràs
INVESTIDURA4Josep Monràs
va tornar a ser investit alcalde de
Mollet dissabte. El candidat del
PSC va fer valdre la victòria a les
eleccions municipals i els vots
dels 10 regidors socialistes li
van ser suficients per tornar a
agafar la vara de batlle —que no
sosté cap altra persona des del
2004—. Finalment, cada grup va
presentar el seu candidat com a
alcaldable, impossibilitant qualsevol alternativa a Monràs. Per
la seva banda, Ara Mollet ERC es
va situar com a principal força de
l’oposició, amb 6 regidors.
L’alcalde es va mostrar obert
al diàleg durant el discurs de presa de possessió del càrrec i va explicar que “cal deixar de banda
aquestes línies, aquestes fronteres, aquests murs que alguns
sembla que no volen trencar”.
EL CANVI QUE NO VA ARRIBAR
La serenitat de Monràs a l’hora
d’acceptar l’alcaldia molt possi-

Mollet suspèn les relacions
institucionals amb Sant Fost

POLÈMICA4Menys d’una setmana després de revalidar l’alcaldia, Josep Monràs ha decidit
suspendre les relacions institucionals amb l’Ajuntament de
Sant Fost. La decisió es va anunciar dimecres, i anava dirigida a
María José Sánchez, nova alcaldessa santfostenca que va abandonar el PSC durant el ple d’investidura i va arribar a l’alcaldia
[veure pàgina 3].
L’alcalde de Mollet va explicar que “les relacions institu-

cionals entre ajuntaments
s’han de donar en un clima de
confiança, independentment del
color polític que les governa” i
que “han d’estar revestides no
només de legalitat sinó també de
legitimitat democràtica, cosa
que en aquests moments creiem
que no es dona a Sant Fost”.
Tanmateix, Monràs reconeix
la legalitat del nomenament de
Sánchez, tot i que no accepta “el
transfuguisme com a pràctica
democràtica”.

Josep Monràs va revalidar l’alcaldia de Mollet. Foto: Ajuntament

blement va contrastar amb els
nervis de la setmana anterior a
la investidura. Monràs va respirar després de la decisió de Podem en assemblea de no sumar-se al pacte amb Ara Mollet
ERC, Mollet en Comú i Junts per
Mollet. Oriol López, candidat
dels republicans, va retreure al

partit lila que “Podem va ser creat per canviar les coses i per
transformar, i a Mollet aquesta
no és la seva prioritat”.
Un López decebut també va
explicar que “hem perdut una
gran oportunitat perquè estem a
dins d’una teranyina d’on no
hem sabut sortir”.

L’Ajuntament de Sant Fost. Foto: Diputació de Barcelona

25 anys de Morats i Torrats

ANIVERSARI4El Centre Cultural la Marineta va acollir de dissabte a dimecres una exposició
dedicada al 25è aniversari de les
colles dels Morats i els Torrats.
La mostra recordava aquestes
entitats, molt arrelades a la vida
cultural i social del municipi,
amb un recull d’objectes i elements identificatius.
Figures, samarretes i cartells són alguns dels records que
els visitants van poder veure a
l’exposició. Tot per rememorar

una història que es remunta a
l’any 1994, quan les dues colles
encara estaven unides i tenien
per endavant moltes festes a
Mollet.

PENSANT EN SANT JOAN
L’exposició del quart de segle de
Morats i Torrats arriba en un
moment dolç d’ambdues colles,
que ja estan centrades en la revetlla de Sant Joan, un dels moments més especials de l’any
per als seus membres.

L’arribada de la flama del
Canigó a la plaça Catalunya durant la festivitat del pròxim diumenge comptarà amb la participació dels dos grups. Amb l’arribada del foc de la mítica muntanya llegiran el manifest d’Òmnium i més endavant participaran en l’encesa de la foguera de
Ca l’Estrada.
D’altra banda, els Morats
també estaran a les barres durant la revetlla, que comptarà
amb DJ fins ben entrada la nit.
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Mollet participa en el
Pla Estratègic Metropolità
PLA METROPOLITÀ4L’Ajuntament s’ha reunit recentment amb
altres administracions i experts
per a l’elaboració del nou Pla
Estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona (PEMB),
marcat per a l’any 2030. Una delegació del consistori molletà,
que fa dos anys que forma part
del grup d’alimentació, va assistir fa pocs dies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en el marc de les jornades Fixing the Future.
El PEMB és un espai de trobada entre agents econòmics i
socials de l’àrea metropolitana
de Barcelona, que busquen planificar i acordar un model comú
de desenvolupament. Així, es

El PEMB vol impulsar
un model comú de
desenvolupament per
a l’Àrea Metropolitana
busca integrar propostes d’entitats públiques i privades sobre
el futur del territori.
MOLLET, AMB L’ALIMENTACIÓ
Una de les propostes més destacades del grup d’alimentació

Mollet

21 de juny del 2019

Diverses administracions es van reunir per elaborar el pla. Foto: Ajuntament

del pla és la creació d’un Centre
d’Intercanvi de Proximitat, basat en la promoció de l’agricultura i la indústria ramadera.
D’altra banda, l’Ajuntament
també es va posicionar a favor de
la protecció dels terrenys de
més als afores dels municipis i
dels drets pagesos, així com de la
promoció d’hàbits saludables.
Bona part de les diverses
propostes relacionades amb la
temàtica es van veure en la
presentació prèvia de la Carta
Alimentària de la Regió Metropolitana, una eina estratègica

que buscarà situar l’alimentació
com un dret universal. Està
previst que la Carta Alimentària es presenti oficialment i se
signi la pròxima tardor d’aquest mateix any.
En aquest context, durant la
trobada es va discutir sobre la
situació de l’Àrea Metropolitana d’aquí al 2030 i en un llarg
termini. Les bases del pla són
l’impuls del progrès socioeconòmic, però tenint en compte la
reducció de les desigualtats i la
segregació espacial en el territori metropolità.

Comença la campanya
de mascotes a Gallecs

GALLECS4Els agents cívics de
l’Ajuntament de Mollet van començar aquest dilluns la campanya informativa sobre el comportament cívic dels animals
de companyia a Gallecs. La iniciativa, que durarà fins divendres que ve, buscarà conscienciar els visitants de l’entorn rural sobre com han d’actuar amb
les seves mascotes per facilitar
la convivència.
Situats en punts d’accés de
Gallecs, els agents controlaran
que cap veí incompleixi la normativa sobre animals de companyia i informaran de possibles
mesures i sancions.
Des de l’Ajuntament han informat que un dels comportaments incívics més habituals és
portar els gossos deslligats. Segons el consistori, aquesta pràc-

tica és una de les que suposa
“més incidència sobre el medi
ambient” i molesta la ciutadania.
Asseguren que causa un impacte negatiu contra els animals i les
plantacions que es poden trobar
a l’espai rural.

ESPAI GOS ES QUEIXA
L’anunci de l’Ajuntament ha
despertat les queixes d’alguns
veïns del municipi i de la plataforma Espai Gos Mollet. Des de
l’entitat asseguren que els propietaris de gossos no són “un impacte negatiu a la fauna salvatge i als conreus de Gallecs”.
Altres ciutadans també han
lamentat a les xarxes socials
que es tracta de l’únic espai on
els gossos poden gaudir i córrer,
i que generen més impacte altres
tipus de visitants.
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Polèmica | Danone es defensa per les males olors
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Danone ha contestat recentment l’anunci de multa de 10.000 euros que va comunicar l’Ajuntament la setmana passada. La companyia assegura que ha invertit més de
70.000 euros per combatre l’olor i que no suposa un risc per al medi ambient.

Jordi Seguer trenca 36 anys
d’alcaldies socialistes
INVESTIDURA4Parets va viure
dissabte una de les jornades polítiques més rellevants de les últimes dècades. Jordi Seguer,
candidat d’Ara Parets ERC, va ser
escollit alcalde gràcies als suports
de Sumem Esquerres a Parets i
Junts per Parets. Els 9 vots dels
tres grups municipals el van fer
arribar a la majoria absoluta.
Seguer va acabar d’aquesta
manera amb l’hegemonia socialista al govern municipal, que
va començar el 1983, amb l’alcaldessa Rosa Martí. El candidat
republicà va superar l’exalcalde
Francesc Juzgado (PSC) durant
la sessió d’investidura i li va
arrabassar l’alcaldia, tot i quedar
per darrere del socialista en les
eleccions del 26-M.
Seguer va recordar durant
el Ple de constitució de l’Ajuntament el seu predecessor republicà en el càrrec. El nou batlle va explicar que “Parets tindrà un alcalde republicà 80
anys després. L'últim va ser
Antoni Arimon, afusellat al
Camp de la Bota”.

Jordi Seguer en el moment de ser escollit alcalde. Foto: Línia Vallès

TENSIÓ DURANT EL PLE
L’arribada del candidat d’Ara
Parets ERC a l’alcaldia va ser viscuda amb intensitat, tant pels
seus partidaris com pels seus detractors. Seguer va arrencar en
diverses ocasions els aplaudiments i els clams de bona part
del públic quan va recordar el
seu ideal d’assolir la república catalana. D’altra banda, però, també hi va haver assistents molt crí-

tics amb les paraules de Seguer.
Concretament, es van escoltar
crits que deien “Parets no és
república” i “Seguer traïdor”.
També es van sentir esbroncades quan feia referència al
moviment independentista. Tanmateix, la tensió no va anar més
enllà. Juzgado va acceptar esportivament l’alcaldia de Seguer i el republicà va agrair al socialista la feina feta.

Gerard Guix guanya
el concurs de cartells

FESTA MAJOR4Gerard Guix va
guanyar dimarts el concurs de
cartells de la Festa Major 2019
de Parets. En un acte a Can Rajoler, Guix va ser premiat pel seu
disseny, que mostra un got rodejat de focs artificials i símbols
típics de les festes. A més, la
imatge premiada també inclou
una dedicatòria pels 40 anys de
la Comissió de Festes de Parets.
El vencedor, nascut a Barcelona, a banda d’haver aconseguit
que el seu disseny sigui el que es
veurà durant la Festa Major,
també va rebre un premi en

metàl·lic de 500 euros com a recompensa pel seu treball.

ESTRENA DEL NOU GOVERN
Jordi Seguer, recentment escollit alcalde del municipi, va estar present en l’entrega del
guardó, un dels seus primers actes públics com a batlle de Parets. Juntament amb ell hi va assistir Kènia Domènech, número 3 d’Ara Parets ERC i regidora de Cultura de la vila. D’aquesta forma, el nou govern
municipal de Parets es va mostrar en un esdeveniment.
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Lína Vallèscombina
la informació local
amb la cultura i
l’oci, amb seccions
com Viu en Línia

Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una
aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Especial Línia Vallès 700
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19 anys després
» Línia Vallès revalida el seu espai com una de les publicacions de referència a la comarca
COMUNICACIÓ4Línia Vallès edita avui el
seu número 700 reafirmant el seu espai periodístic i publicitari a la comarca. Amb
una difusió de 14.331 exemplars setmanals
auditats per OJD-PGD, la capçalera fundada fa 19 anys revalida la seva presència
territorial com una de les publicacions de
referència al Vallès Oriental.
Coincidint amb aquesta efemèride, el
Grup Comunicació 21, editor de la capçalera, ha volgut destacar que Línia Vallès és una eina de cohesió territorial. “La
nostra vocació vallesana ens ha portat a
ser, actualment, l’única publicació gratuïta
comarcal”, afirma.
En aquest sentit, l’editora detalla que
“Línia Vallès aposta clarament pel format
paper”, si bé “sense descuidar les xarxes”.

“La fórmula, i alhora el repte, és combinar el periodisme en majúscules amb la
difusió i fer una publicació definida i dimensionada”, afegeixen des de l’empresa editora.
El Grup Comunicació 21 argumenta
que “calen editors i empreses editores darrere dels periòdics”. “Amb totes les mancances d’aquest model, aquesta continua
sent l’única fórmula possible i sostenible
en el temps”, sosté.
“La responsabilitat que ens autoexigim
per estar a l’altura de les circumstàncies ens
esperona per continuar sent fidels al nostre ideari ètic, fent-lo compatible amb les
servituds que implica ser també una empresa”, conclou l’editora, que reivindica el
fet de tocar de peus a terra i ser realista.

10
700
edicions
d’exemplars

milions

31.528 2.876
notícies

articles d’opinió

Perseguint la notícia
per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia
Quan un projecte urbanístic aixeca
polseguera i el millor seguiment el fa el
periòdic de casa, és una petita victòria.
Quan els que l’han tirat endavant et critiquen, també ho és. “No hi ha res més
periodístic que resistir la vanitat o la ira
de l’ídol del poble”, escrivia ja fa uns
anys Ramon Besa en un article titulat
Fugint de la notícia. Un text que hauria de ser de lectura obligatòria a les universitats on s’ensenya aquest ofici, en
hores crítiques, del Periodisme.
Sobretot en aquelles on la premsa
de proximitat es tracta com es mereix.
On tenen clar que ja fa anys que les publicacions locals, almenys les que estan ben fetes i tenen empreses editores compromeses al darrere, han deixat de conformar-se a ser una escola de
periodistes. On saben que s’han consolidat com una opció igual de vàlida
per fer carrera i guanyar-se un sou explicant històries, que no és poca cosa.
Cada cop som més els que fem
premsa de proximitat digna. Començant pel Vallès Oriental, on el periodisme local gaudeix d’una llarga trajectòria. Penso en els que ens resistim
a rebaixar el llistó que ens autoimposem. Els que, sent conscients que els recursos donen pel que donen, també sabem que les coses sempre es poden fer
millor. Els que som autoexigents i ens
emmirallem en els grans, malgrat tocar de peus a terra. Els que creiem en

el periodisme més genuí. En aquest que,
lluny de l’anonimat de la premsa generalista, t’exigeix aguantar la mirada
de l’alcalde que has fet emprenyar
amb el reportatge crític.
Però mentre alguns hem suat tinta –mai millor dit– per professionalitzar-nos i oferir un periodisme ambiciós a l’altura de les exigències dels
lectors i dels anunciants, la cultura mediàtica a la política municipal no ha
progressat al mateix ritme. De fet,
m’atreviria a dir que a l’altra banda no
s’han fet els deures. O si ho voleu –en
l’era del llenguatge políticament correcte–, no s’hi ha posat el mateix interès. I sense aquest factor, l’objectiu
de mantenir una bona premsa de proximitat a la comarca –i arreu– encara
és més difícil. Però no impossible.
Escombrant cap a casa, m’agradaria acabar amb el cas de Línia Vallès,
avui que estem d’aniversari. Una capçalera que ha marcat l’actualitat dels últims mesos amb unes entrevistes polítiques que han tingut molt ressò. I ho ha
aconseguit fent PERIODISME. Sí, en
majúscules. Perquè de periodismes
se’n fan molts, però pocs que valguin la
pena. I només aquests últims són els que
poden fer que els lectors –i els anunciants– hi confiïn. Que hi apostin. Tornant a Ramon Besa, no podem fugir de
la notícia: l’hem de perseguir. Costi el
que costi. L’ofici es tria. I aquest és així.
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Especial Línia Vallès 700

Un èxit compartit
» Líders polítics de la comarca feliciten la capçalera per arribar avui a les 700 edicions

Josep Mayoral

Núria Maynou

Alcalde de Granollers (PSC)

Cap de l’oposició de Granollers (ERC)

Josep Monràs

Oriol López

Alcalde de Mollet (PSC)

Cap de l’oposició de Mollet (ERC)

Jordi Seguer

Óscar Sierra

Alcalde de Parets (Ara Parets ERC)

Alcalde de La Llagosta (PSC)

Pere Rodríguez

José Montero

Alcalde de Montmeló (PSC)

Alcalde de Montornès (En Comú)

Aquest número 700 és especial. Tot un repte, un objectiu complert pel qual us felicitem! La premsa de
proximitat té un espai i una funció que ningú més
pot ocupar ni desenvolupar. Aquest és el seu gran
valor. Tenim la sort de disposar d'uns mitjans de comunicació comarcals de qualitat. Uns mitjans que
són espai de trobada i de generació d'identitat, des
de la pluralitat. Us animo a seguir compromesos
amb el territori, amb rigor i responsabilitat.

Com alcalde de Mollet us felicito per aquests 700 números en els quals els ciutadans hem conegut l'actualitat a través dels vostres ulls. Els mitjans teniu una
funció social molt important com a canal de transmissió d'informació de proximitat i aquesta important efemèride demostra que teniu el suport de la ciutadania, que és el més important. Us desitjo molts
èxits i, també, que mai perdeu el compromís amb els
vostres lectors ni la independència informativa.

Com a nou alcalde i periodista de professió vull destacar la importància que té en el nostre territori la
premsa de proximitat. Sense mitjans com el vostre
la ciutadania no tindria una finestra informativa plural. Sovint els grans mitjans s'obliden del que passa
en aquests territoris, excepte en fets de gran transcendència o quan hi ha successos. Línia Vallès sempre ha reflectit la diversitat política i les problemàtiques que preocupen als veïns i veïnes. Enhorabona!

Arribar als 700 números vol dir anys informant setmanalment de l’actualitat de la comarca i els municipis. En un context on el periodisme viu una crisi en el seu format en paper, Línia Vallès sobreviu
i ens aporta informació propera i rellevant del nostre dia a dia.Avui en són 700 però desitgem que en
siguin molts més, ja que ens cal mantenir el format
d’aquest diari, que arriba a tots els racons de la comarca. Felicitats per la feina feta i per la que fareu!

Fer 700 números es diu aviat però representa
molts anys d'informació de la comarca i els municipis. Són molts els professionals que han treballat
en aquest projecte i moltes les primícies anunciades, arran de l'arrelament al territori. La premsa gratuïta de proximitat és cabdal per teixir el país i el Línia Vallès ho ha sabut fer. Necessitem un diari setmanal com aquest per saber què ens passa, però sobretot per saber perquè ens passa. Moltes felicitats!

Moltes felicitats per aquest número 700. Fa goig
veure com, després de gairebé vint anys, tots els divendres tenim un cita amb la informació de proximitat de Línia Vallès. Malgrat la crisi del paper
i l'èxit de les publicacions digitals, esteu al peu del
canó mantenint aquest format tan necessari per arribar a tots els públics. Gràcies per fer valdre les coses que fem els ajuntaments petits i per donar visibilitat a les petites coses del dia a dia.

Escric aquestes línies per felicitar el periòdic setmanal Línia Vallès per la publicació del seu número 700. Amb el pas dels anys i la bona feina que
heu fet heu esdevingut un referent de la comunicació local del Baix Vallès i una capçalera d’obligada consulta per a tothom que està interessat
en l’actualitat informativa del nostre entorn més
proper. Per molts anys i seguiu fent la mateixa
bona feina.

Moltes felicitats a Línia Vallès per arribar a la publicació número 700, una xifra molt meritòria.
Si heu aconseguit aquesta fita segur que ha estat per la vostra constància i aposta decidida per
la informació local i de proximitat, tan important
per als nostres municipis i tots els veïns que en
formen part. Ànims per seguir endavant i continuar informant sobre tot el que passa a la nostra comarca.

Marc Candela

Isabel Garcia

Alcalde de Martorelles (ERC)

Alcaldessa de Sta Perpètua (En Comú)

Des de l'Ajuntament de Martorelles volem felicitar el Línia Vallès per arribar al seu número 700.
Són més de 19 anys i 700 edicions amb una clara
vocació de servei, com és el de la premsa de proximitat, que és molt necessària per informar de tot
el que passa als diferents pobles i ciutats de la comarca. Tanmateix us encoratgem a seguir amb
aquest clar esperit i exercint el vostre paper en la
societat de forma activa, forta i valenta.

Tal com passa amb tots els ajuntaments, l’edició
del periòdic setmanal Línia Vallès també és de proximitat. Tracteu tot allò de caràcter més local que
preocupa la ciutadania, les entitats i el teixit productiu del territori. Després de superar moltes dificultats celebreu el número 700 i des de Santa Perpètua de Mogoda us volem desitjar moltes felicitats per haver arribat a una xifra de números publicats tan important.
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Número 600 · 17 de febrer del 2017

Número 608 · 21 d’abril del 2017

Número 625 · 22 de setembre del 2017

Número 628 · 20 d’octubre del 2017

Número 633 · 24 de novembre del 2017

Número 636 · 22 de desembre del 2017

Número 661 · 6 de juliol del 2018

Número 696 · 29 de maig del 2019

Número 699 · 14 de juny del 2019
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Martorelles | La Policia evita l’ocupació d’un habitatge

La Policia Local de Martorelles va evitar dilluns l’ocupació d’un habitatge
al carrer Can Molist. Veïns de la zona van alertar als agents que diversos
individus en un cotxe estaven planificant l’entrada al domicili de forma il·legal.

Candela segueix governant
i s’obre a integrar l’oposició
MARTORELLES4 L’alcalde de
Martorelles Marc Candela continuarà exercint el càrrec després
de la sessió d’investidura de dissabte. Tal com se sabia des del 26M, la majoria absoluta d’Esquerra Republicana va garantir a
Candela l’alcaldia i mantenir durant quatre anys més la vara de
batlle. En total, els 7 vots d’ERC
van anar pel seu cap de llista,
mentre que les altres quatre formacions van votar en blanc.
El Celler de Carrencà es va
omplir per veure Candela prometent el càrrec. L’alcalde va oferir diàleg a la resta de formacions
i va dir que han ofert als grups de

Candela va afirmar
durant el seu discurs
que vol fer un poble
“per a tothom”
l'oposició “llocs de representació
a mancomunitats, consorcis i
consells consultius”.

El nou govern de Sant Fost
demana que Monràs rectifiqui

POLÍTICA4L’arribada a l’alcaldia del poble de María José
Sánchez està tenint conseqüències amb alguns ajuntaments dels voltants de Sant
Fost. És el cas de Mollet i La Llagosta, que han decidit trencar
relacions institucionals amb el
consistori santfostenc.
Davant d’aquestes accions,
des del nou govern municipal
van comunicar ahir el seu “malestar per la decisió presa pel
senyor Monràs”, fent referència
a l’alcalde de Mollet. Des de Sant
Fost asseguren que el trenca-

ment de relacions “s’ha pres de
forma partidista i no pensant en
l’interès dels municipis”. Per
això, conviden Monràs que “reconsideri i rectifiqui la seva postura” i asseguren que tenen “la
mà estesa a la col·laboració amb
el consistori molletà”.
Davant el conflicte obert entre ambdós consistoris, Sant
Fost remarca la seva presidència de la Mancomunitat de Galzeran com a símbol de voluntat
per millorar les relacions amb la
resta de municipis de l’entorn i
evitar que la tensió s’estengui.

Candela va rebre la vara d’alcalde al Celler de Carrencà. Foto: Ajuntament

D’altra banda, l’alcalde va
defensar que “més enllà dels
colors polítics”, volen “fer un poble per a tothom: un poble cohesionat, participatiu, sostenible
i lluitador”.
Candela també va voler remarcar la trajectòria d’Esquerra
Republicana a Martorelles i com
han arribat a la majoria absolu-

ta, explicant que es comprometen a continuar treballant “amb
els mateixos valors d'humilitat,
empatia i treball que han fet que
en vuit anys” passessin “de no tenir cap regidor al consistori a tenir-ne set”. D’aquesta forma, l’alcalde afronta un nou mandat
amb la tranquil·litat de la majoria absoluta a l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha respost a la suspensió de relacions. Foto: Google Maps

21 |

La Llagosta
líniavallès.cat
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Primer va ser Mollet i ara també la Llagosta. L’Ajuntament va anunciar ahir que suspèn les relacions
institucionals amb Sant Fost pels fets ocorreguts durant el ple d’investidura. L’alcalde, Oscar Sierra,
va dir que “no es pot acceptar el transfuguisme com a vehicle per canviar la voluntat dels veïns”.

Sierra renova el càrrec i diu
que vol ser “l’alcalde de tots”
POLÍTICA4La victòria contundent que va obtenir en les municipals no deixava marge per a cap
sorpresa, de manera que dissabte passat Oscar Sierra va gaudir
d’un Ple d’investidura molt plàcid. El socialista va voler encetar
la seva segona legislatura (amb
l’excepció del període 2011-15,
amb l’ecosocialista Alberto López
com a batlle, el PSC sempre ha
manat al poble) amb un discurs
conciliador, i va dir que vol ser
“l'alcalde de tots, hagin votat el

L’alcalde va quedar-se
molt a prop de doblar
els resultats obtinguts
en els comicis del 2015
que hagin votat i dels que no es
van apropar a les urnes”.
Sierra també va voler avançar alguns dels grans eixos sobre

Continuen les investigacions
pel vessament del mes passat
El batlle sosté la vara durant la investidura. Foto: Instagram (@oscarsierra)

els quals vol treballar en els pròxims anys. El batlle va explicar
que la intenció del govern municipal serà cuidar especialment
aspectes com “la seguretat ciutadana, la sostenibilitat i el servei als veïns” i va apuntar que
també vol potenciar la relació
amb organismes com l’Eix de la

Riera de Caldes, la Mancomunitat del Galceran o la Riera de
Caldes, entre altres.
El PSC afronta la legislatura
2019-23 amb 13 regidors, sis
més que els que va obtenir en els
anteriors comicis. Sierra va obtenir el 65,44% dels suports dels
veïns, 3.931 en total.

Protesta | Diversos partits, en contra del Burger King

La CUP, Arran i Endavant han protestat recentment contra l’anunci de construir
un Burger King al parc Central. En un comunicat critiquen que l’Ajuntament
“promociona l’alimentació saludable, però alhora es ven al postor més gran”.

MEDI AMBIENT4L’episodi del
vessament d’un líquid que va
afectar la riera Seca el mes passat continua portant cua. Tal
com va publicar Som la Llagosta, a finals de la setmana passada l’Agència Catalana de l’Aigua
va dir que continua investigant
aquest episodi que podria obrir
un expedient a l’empresa Valentine en funció dels resultats
que s’obtinguin de les anàlisis
que se segueixen fent a la riera.

El vessament, segons l’ACA,
hauria estat provocat per una
fuita de líquid de la vàlvula d’un
dels dipòsits que hi ha a la planta que la companyia té al sud del
poble, tocant gairebé a la frontera amb Montcada.
Malgrat això, els responsables de l’ACA també han afirmat
que el vessament no va provocar
danys als peixos de la riera ni a
cap part de la llera. La investigació, però, segueix en marxa.

Santa Perpètua

Isabel Garcia, alcaldessa
amb el suport del PSC
POLÍTICA4Isabel Garcia va tornar a ser proclamada alcaldessa
en el Ple d’investidura de dissabte. La candidata de Santa
Perpètua en Comú va obtenir el
suport de 13 regidors; d’una
banda els 9 del seu grup municipal i, de l’altra, els 4 del PSC. El
pacte de govern, que es va fer públic dijous de la setmana passada, va servir a Garcia per revalidar amb comoditat el càrrec
d’alcaldessa.
La batllessa va parlar sobre
l’acord amb els socialistes durant
el seu discurs en el Ple d’investidura. Garcia va explicar que
pretenen formar “un govern plural d’esquerres, d’àmplia base social que garanteixi estabilitat i
governabilitat per assolir els
grans reptes de futur que necessita el municipi”.
L’alcaldessa vol “continuar
sent una referència en qualitat de
vida, en defensa de la igualtat,
del medi ambient, del teixit industrial i del treball al nostre entorn territorial i a Catalunya”.

A.K.A. tracta sobre l’adolescència d’en Carlos. Foto: Grup Tàndem

L’exitosa obra‘A.K.A.’
triomfa a Santa Perpètua

Garcia va tornar a ser investida alcaldessa. Foto: Santa Perpètua en Comú

EL PROCÉS, PROTAGONISTA
Durant el Ple, Garcia va parlar
sobre la posició del seu grup
municipal respecte del procès independentista i la situació nacional. “Ni jo com a alcaldessa,
ni el meu grup municipal, ni el
govern local som independentistes i hem mantingut una ma-

teixa posició”, va explicar Garcia
durant la seva intervenció.
D’altra banda, també va criticar l’empresonament de polítics
i líders socials catalans dient que
“si en el seu dia va ser una acció
desmesurada i injusta, avui ho és
encara més” i que “s’hauria d’acabar de forma immediata”.

TEATRE4El Teatre del Centre va
acollir dissabte la darrera representació de la temporada
d’una de les obres més aclamades per crítica i públic en l’escena teatral actual, A.K.A. (Also
Known As). La representació
va omplir el teatre amb la seva
història sobre en Carlos, un adolescent al qual li trontollen tots
els fonaments de la seva vida
quan coneix la Clàudia i descobreix que és adoptat.
Les crisi d’identitat, com ens
relacionem amb família i amics

i la validesa de les nostres arrels
són els pilars d’aquesta obra, que
va aconseguir connectar amb
públics de totes les edats.
L’obra està basada en un
text de Daniel J. Meyer i dirigida per Montse Rodríguez Clusella. Albert Salazar, protagonista sobre l’escenari, va tornar
a enamorar el públic -aquesta vegada a Santa Perpètua- amb el
personatge de Carlos. En definitiva, A.K.A. va demostrar el
perquè dels quatre premis Butaca i els dos premis MAX.
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Cooperació | Celebren el Dia Mundial dels Refugiats
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Montmeló va celebrar ahir el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L’Ajuntament es va fer ressò de la jornada, i va recordar el treball del consistori amb el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar els refugiats.

Pere Rodríguez revalida
l’alcaldia amb la mà estesa
INVESTIDURA4Pere Rodríguez
va ser escollit novament alcalde
de Montmeló, aquesta vegada en
el Ple d’investidura de dissabte
a la Sala de la Concòrdia. Més de
170 persones van assistir a l’acte, en el qual Rodríguez va traduir la victòria de les darreres
eleccions municipals en vots
dels regidors del PSC per repetir com a alcalde de Montmeló.
Els sis regidors socialistes
van ser els únics que van votar

Tots els grups
municipals van votar
el seu propi candidat
a l’alcaldia
l’alcalde, ja que tota la resta de
grups van votar el seu propi
candidat.
Tot i que Rodríguez comença governant en minoria, durant

Marc Márquez inaugura
una zona verda al Circuit

Pere Rodríguez va mantenir-se com a alcalde. Foto: Twitter (@pdrodrig

el Ple no va descartar “parlar
amb tothom per arribar a
acords”, tal com va explicar durant el seu discurs d’acceptació
del càrrec. Canviem, Fem i ERC
seran els seus possibles companys de mandat, però en principi resten a l’oposició.
Era la primera vegada que
Rodríguez es presentava com a

candidat dels socialistes en
unes eleccions municipals i dissabte també va ser la primera
vegada que el recentment reelegit alcalde aconseguia accedir
al càrrec sent el cap de llista del
grup municipal. L’any 2018 va
arribar a l’alcaldia per la renúncia del també alcalde socialista, Antoni Guil.

Activitat | La Marxa Nocturna torna per Sant Joan

La 4a Marxa Nocturna obrirà els actes de celebració de la revetlla de Sant Joan.
L’activitat, organitzada pel Club Atletisme Montornès, tindrà lloc demà.
Fins al 30 de juny Montornès viurà altres propostes relacionades amb la festa.

SOSTENIBILITAT4El pilot de
MotoGP i vencedor del Gran
Premi disputat aquest cap de setmana al circuit de Montmeló,
Marc Márquez, va inaugurar dimarts una zona verda a les instal·lacions del traçat.
Concretament, el vigent
campió de la categoria reina
del mundial de motociclisme va
estrenar un bosc a la zona del
cràter del Circuit. Márquez va
estar acompanyat dels nens de

l’escola Nostra Senyora de
Montserrat de Parets. Junts
van instal·lar un hotel d’insectes a la zona verda, que va estrenar la formiga Marc Márquez, la primera inquilina del
peculiar apartament.
L’acció estava emmarcada en el programa KISS (Keep
It Shiny and Sustanaible),
que busca ampliar la biodiversitat d’aquestes àrees naturals del traçat.

Montornès

José Antonio Montero,
reelegit alcalde de Montornès
INVESTIDURA4L’alcalde de
Montornès, José Antonio Montero, va tornar a prometre el càrrec de batlle en el Ple d’investidura de dissabte al matí. El candidat de Montornès en Comú es
va imposar amb la claredat que
li va atorgar la victòria del 26-M,
aquesta vegada en la sessió de
composició de l’Ajuntament. Els
8 vots dels regidors dels comuns (a només un de la majoria
absoluta) van ser suficients per
a l’alcalde per mantenir la màxima posició del consistori.
D’altra banda, dilluns es va
signar el decret que inclou el nou
cartipàs municipal. Per tant, es
van donar a conèixer les persones de confiança amb les que
Montero es rodejarà en la seva
tasca.
En aquest sentit, el govern
municipal mantindrà bona part
dels mateixos càrrecs que en el
mandat anterior, tal com demostra el fet que Jordi Delgado repeteixi com a primer tinent d’alcalde.

La Setmana de l’Energia
busca sensibilitzar els joves

Montero va tornar a prendre possessió com a alcalde. Foto: Ajuntament

ALCALDE CLAR DES DEL 26-M
El 26-M va deixar una victòria
contundent dels comuns a Montornès. Tal com es plantejava
amb els resultats electorals, era
pràcticament impossible que a
Montero se li escapés l’alcaldia,
ja que l’oposició que ocupa la resta de cadires va quedar molt

fragmentada. El fet que doblés el
segon grup municipal en representació ho deixava clar.
Els regidors del PSC, Més per
Montornès, Cs, PP i Primàries
van haver de conformar-se amb
veure de prop la presa de possessió de Montero, alguns d’ells
per segona vegada consecutiva.

ECOLOGISME4Montornès celebra la Setmana de l’Energia
fins al divendres vinent. La vila
s’omplirà d’activitats relacionades amb la sostenibilitat i l’estalvi
energètic, adreçades principalment als més joves per sensibilitzar-los sobre els problemes
mediambientals del planeta i
com actuar.
Un dels exemples d’aquestes
iniciatives és l’Actiwatt, un joc
que ajuda a consolidar conceptes relacionats amb l'eficiència i
l'estalvi d’energia.

En una dinàmica similar,
Juguem amb Energia mostrarà
el poder de les energies renovables en un format de joc pensat
per als carrers del municipi. L’Ajuntament també serà un escenari dedicat a la temàtica, amb
l’exposició Treballem per una
energia sostenible. La mostra
oferirà als visitants informació
sobre el paper del consistori en
la lluita a favor de l’estalvi energètic i consells per lluitar contra
el canvi climàtic en mobilitat i ús
d’aparells diversos.
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Ignasi Simón afronta
la seva quarta legislatura
LLIÇÀ D’AMUNT4Sense canvis.
Ignasi Simón continuarà sent
l’alcalde de Lliçà d’Amunt fins a
l’any 2023, complint així la seva
quarta legislatura al capdavant
del govern municipal. El batlle va
tornar a prendre possessió del
càrrec dissabte passat, gràcies als
vots dels nou regidors que el
PSC va obtenir en les eleccions
del passat 26-M. Simón va imposar-se clarament al segon candidat que va rebre més suports,
el republicà Iban Martínez, que
va comptar amb els vots dels representants d’ERC al ple (una regidora republicana no va poder
assistir a la sessió d’investidura).

L’alcalde va fer una
repassada als seus
12 anys al capdavant
del consistori
En la seva intervenció un
cop certificada la reedició del
mandat, Simón va donar les

Lliçà d’Amunt | Suport a una campanya solidària

Avui es commemora el Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
i l’Ajuntament ha decidit sumar-se a la campanya solidària Fes un gest
per l’ELA, que vol mostrar suport als malalts i les seves famílies.

Bertran ja és la primera
alcaldessa de Lliçà de Vall

POLÍTICA4911 vots, convertits en
quatre regidors, han servit perquè
Marta Bertran faci història i es
converteixi en la primera alcaldessa de la història a Lliçà de Vall.
La cap de llista d’Esquerra Republicana va ser investida dissabte passat i governarà en minoria fins al 2023.
“Estem agraïts per cada vot
que hem rebut i per cada mostra
de suport. Governarem tenint
en compte els veïns, escoltant i es-

tant a prop de tothom”, va dir
Bertran, que també va donar les
gràcies als que seran els seus
companys de govern municipal,
a tothom que l’ha ajudat en la
campanya i al Jovent Republicà.
El cap de l’oposició serà Ferran Ballesta, de Junts per Catalunya. La seva llista va obtenir
tres regidors (els mateixos que el
PSC), mentre que els tres regidors
restants seran dos de Ciutadans
i un de FEMLL-ECG.

Simón, exultant mentre sosté la vara. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

gràcies als votants socialistes
(el 40% dels veïns que van passar per les urnes van votar la
seva candidatura). L’alcalde va
assegurar que tenir la majoria
absoluta el “motiva a seguir fent
les coses ben fetes i amb responsabilitat” i va fer una repassada als seus 12 anys al capdavant del consistori. Simón va tenir un record per a totes les forces que, en algun moment d’aquesta trajectòria, han pactat

amb el PSC per ser al govern
(PP, CiU, ICV-EUiA i ERC).
En el seu torn de paraula,
Martínez va dir que el seu grup
“fiscalitzarà Simón des de l’oposició i defensarà les polítiques d’esquerra”, el representant
de JxCat Manel Busquets va dir
a l’alcalde que afronta “una gran
responsabilitat”, mentre que
Oriol Vera de Ciutadans va assegurar que el seu grup farà
“una oposició responsable”.

Bertran ha fet història. Foto: Twitter (@bertran_marta)
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L’Ametlla | Demanen presó per a un acusat d’agressions sexuals

La Fiscalia ha demanat 15 anys de presó per a un home acusat d’agredir sexualment
de forma continuada la seva filla. Aquestes agressions s’haurien allargat durant 10 anys
(entre 2003 i 2013) als domicilis que la família tenia a l’Ametlla i a Tagamanent.

Canvi al govern: la republicana
Dolors Castellà, nova alcaldessa
LA GARRIGA4La candidata
d’ERC amb Acord la Garriga,
Dolors Castellà, és la nova alcaldessa del poble. L’Auditori de
l’Escola Municipal de Música
va ser l’escenari de la sessió
d’investidura de la nova batllessa, que va ser investida com
a alcaldessa amb els sis vots de
la seva formació i dos suports de
la CUP. L’alcalde sortint, Jordi
Pubill, va rebre els sis vots del

L’acord amb la CUP
fa que el partit que
governa el poble canviï
per tercer cop seguit
seu grup, Junts per la Garriga.
D’aquesta manera, el partit que
governa el poble canvia per tercera vegada de forma consecutiva, ja que el 2011 va fer-ho el
PSC i des del 2015 ho havia fet
Convergència i Unió.
En el seu primer discurs després de recollir la vara, Castellà

Pep Moret es converteix
en el nou alcalde de l’Ametlla

POLÍTICA4Canvi al govern municipal: el republicà Pep Moret
serà l’alcalde de l’Ametlla durant
els pròxims quatre anys. En el
ple de constitució de l’Ajuntament, celebrat dissabte passat,
Moret va ser investit nou alcalde amb els vots dels regidors del
seu partit, d’Ametlla’t i de l’Ametlla en Comú Podem. L’altre
candidat era l’alcalde sortint,
Andreu González, cap de llista de
Junts per l’Ametlla.
En el seu discurs, Moret va

assegurar sentir-se “agraït per
poder formar part, juntament
amb els altres regidors, del Ple,
que és la casa de tots els veïns i
veïnes del poble” i va mostrar la
seva intenció d’arribar a pactes
“que sobrepassin la legislatura”.
González, que havia ocupat
l’alcaldia des del 2011, va emocionar-se durant el seu discurs
de comiat, va desitjar “sort i
encerts” al nou batlle i va fer un
balanç positiu de les seves dues
legislatures a l’alcaldia.

Castellà, en el moment de rebre la vara. Foto: Aj. de la Garriga

va dir que governarà en minoria
i en solitari, però que buscarà
“suports puntuals i consensos”
amb la resta de forces per tirar
endavant la legislatura. En la primera sessió plenària amb els
republicans al capdavant del
govern, que se celebrarà dimecres de la setmana que ve, es coneixerà el nou cartipàs.

VISITA DE ROGER TORRENT
L’endemà de ser investida, Castellà ja va presidir el seu primer
acte oficial, rebent la visita del
president del Parlament, Roger
Torrent, que va visitar el poble
durant la celebració del Corpus. La batllessa li va regalar un
llibre i el va acompanyar en la
seva visita a les catifes.

Moret (a l’esquerra) amb el seu predecessor. Foto: Aj. de l’Ametlla
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L’acord entre Junts i el PSC
garanteix el mandat de Colomé
LES FRANQUESES4Un “acord
de municipi” anunciat durant el
Ple de constitució, celebrat dissabte passat, entre Junts per les
Franqueses i el PSC va servir per
assegurar que Francesc Colomé
segueixi quatre anys més al capdavant del govern municipal.
Durant la setmana, el cap de
llista dels socialistes, Juan Antonio Corchado, s’havia postulat
com a alcaldable, però en la seva
intervenció ja va anunciar que retirava la seva candidatura, de
manera que, a banda de Colomé,
s’hi van presentar Rafael Bernabé (IEC-AM), Amador Doncel

La que comença serà
la tercera legislatura
de Colomé com a
batlle de les Franqueses
(CS) i Maria Forns (SAL-CUPAMUNT). Colomé va guanyar
la votació de forma clara, amb el
vot d’11 regidors. D’aquesta ma-

Canovelles | Incendi en una fàbrica

Ahir al matí els Bombers van intervenir per apagar un foc que
cremava una nau del polígon Can Castells. Per culpa de l’incendi
es van haver de desallotjar algunes de les naus properes a l’afectada.

Emilio Cordero seguirà
sent l’alcalde de Canovelles

POLÍTICA4El teatre de Can Palots es va omplir dissabte passat
però amb un propòsit diferent
del que té habitualment. L’equipament va convertir-se en
l’escenari de celebració del Ple
d’investidura que va servir per
confirmar que Emilio Cordero
continuarà sent l’alcalde del poble fins al maig de l’any 2023. Els
vots dels 12 regidors del PSC van
servir per garantir que seguirà al
capdavant del govern municipal

(va assumir el càrrec a finals
d’octubre del 2016).
Durant la seva intervenció,
Cordero va donar les gràcies als
veïns per haver-li donat la seva
confiança (els socialistes han
obtingut la majoria absoluta) i va
dir que el govern municipal que
encapçala manarà “amb responsabilitat i amb humilitat”.
Al Ple també hi ha dos regidors d’ERC, dos d’En Comú Podem i un altre de Ciutadans.

Jordi Ganduxé entrega la vara a Colomé. Foto: Aj. de les Franqueses

nera, JxLF i el PSC posaran fil a
l’agull per negociar com queda el
cartipàs municipal.
Després de rebre la vara de
mans del regidor de més edat
(Jordi Ganduxé), el batlle va assegurar sentir-se “emocionat” de
posar-se “novament al capdavant d’aquest Ajuntament” i va
defensar la gestió i la feina feta en
els vuit anys que ell i el seu equip
han estat en el govern.

Bernabé, en canvi, va expressar el seu malestar perquè
“abans d’acabar de negociar” es
van trobar “que ja hi havia un
pacte” i va assegurar que treballaran pel poble des de l’oposició.
Per acabar, en les seves intervencions, els representants
de Ciutadans i de la CUP van
donar les gràcies als votants i
van treure pit per haver aconseguit entrar al Ple.

Un moment de la investidura. Foto: Instagram (@emiliocorderosoria)
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Premis | Celebrada la tercera Nit dels Campions de la comarca

El Pavelló del Parquet de Granollers va ser l’escenari, dilluns passat, de la tercera edició de
la Nit dels Campions del Vallès Oriental, una gala organitzada per La Jornada del Vallès.
Es van donar premis a equips de futbol base, absoluts i de futbol sala, masculins i femenins.

Montmeló torna a ser
territori Márquez
» El campió del món cerverí guanya després d’un lustre sense fer-ho
» El seu germà Àlex i Marcos Ramírez, altres triomfadors al Circuit
Pau Arriaga
MONTMELÓ
Marc Márquez va ser el gran
nom del Gran Premi de Catalunya de motociclisme que es va
disputar diumenge passat al Circuit de Montmeló. El campió
cerverí, que feia cinc anys que no
aconseguia guanyar a casa, va ser
el millor en una accidentada cursa de MotoGP i va aconseguir la
seva segona victòria a la categoria reina i la tercera en total
(també va guanyar en l’extinta categoria de 125cc l’any 2010).
I és que el guió de la cursa va
saltar pels aires en el segon revolt,
quan una caiguda de Jorge Lorenzo va causar que la moto del
mallorquí fes caure Andrea Dovizioso, Maverick Viñales i Valentino Rossi. El ‘93’ d’Honda va
aprofitar que alguns dels seus
principals rivals quedaven fora de
combat per començar a fer el que
més li agrada: lluitar contra el mateix i guanyar de forma incon-

El podi de la categoria reina. Foto: MotoGP

testable. Fabio Quartararo i Danilo Petrucci el van acompanyar
al podi mentre que l’altre català
aspirant a les posicions nobles,
Alex Rins, va ser quart.
L’ÀLEX TAMBÉ GUANYA
L’alegria a Can Márquez, però,
havia començat amb el triomf del
seu germà petit, Àlex, en la cursa del Moto2. El cerverí va aconseguir la seva primera victòria a

Durant el diumenge de
les curses, les graderies
del Circuit van reunir
prop de 100.000 fans
Montmeló, un triomf que, de retruc, li serveix per superar el suís
Thomas Luthi al capdavant de la
categoria mitjana del mundial.
El pilot de l’equip Estrella
Galicia va prendre el control de la
cursa en la catorzena volta, superant l’helvètic i el mallorquí Augusto Fernández. El de Palma,
però, acabaria perdent la tercera

posició del podi, que seria per al
valencià Jorge Navarro.

RAMÍREZ FA HISTÒRIA
Però abans dels triomfs dels Márquez, Montmeló va viure una
jornada històrica. Marcos Ramírez, de l’escuderia Leopard
Racing, va convertir-se en el primer andalús que guanya un gran
premi en el mundial de motociclisme. El pilot de Conil de la
Frontera va debutar l’any 2014,
quan només tenia 17 anys i després de tres temporades i mitja
amb quatre podis (a Alemanya i
València el 2017 i a Jerez i Le
Mans l’any passat) li arriba el primer triomf de la seva carrera.
Visiblement emocionat després d’una nova cursa esbojarrada en la categoria petita (només
van acabar 19 dels 31 que la van
començar), Ramírez va assegurar que era un gran moment per
a ell i per a tots els pilots andalusos, actuals o del passat.
Les graderies del Circuit van
tornar a presentar un gran aspecte,
amb gairebé 100.000 espectadors que van gaudir les curses.

Sortejat el calendari de Roller
Derby dels World Games

PATINATGE4El Pavelló Municipal d’Esports Riera Seca serà
l’escenari de les proves de Roller
Derby dels World Roller Games
i dimarts passat es va fer el sorteig de totes les cites, femenines
i masculines, d’aquesta modalitat esportiva.
La categoria masculina s’estrenarà amb els enfrontaments
entre Austràlia i la Xina, mentre
que també hi haurà sèries entre
el Japó i els Estats Units, la selecció espanyola i el combinat
d’Austràlia i la Xina i el Japó. Pel
que fa a la competició femenina

hi haurà quatre cites: Xina contra Austràlia, Índia contra Espanya, els Estats Units cara a
cara amb la Xina i, per acabar, un
Austràlia Índia.
Aquests primers enfrontaments seran el 9 de juliol, i totes
les seleccions buscaran acabar
entre les quatre primeres posicions per accedir a la semifinal.
Les finals masculina i femenina,
igual que els partits per aconseguir el tercer lloc, es disputaran
el dia 13 en el mateix pavelló.
Serà l’única prova dels WRG
que es disputi a la ciutat.

La perpetuenca Iris Amaro
tanca una gran temporada

FUTBOL SALA4Iris Amaro trigarà molt a oblidar la seva primera temporada sent jugadora de
l’AE Penya Esplugues. La futbolista perpetuenca va posar el
punt final a un curs extraordinari amb el seu equip amb la participació en la Copa de la Reina (les
espluguines la jugaven per primer
cop en la seva història) quedant
eliminada a la ronda de quarts de
final contra les campiones de lliga, l’Atlético Féminas (5-4).
El conjunt espluguí va donar
la cara contra les blanc-i-vermelles, i fins i tot va arribar a tenir

un empat a tres gols en la segona meitat, tot i que dos gols consecutius de les matalasseres deixarien la Penya Esplugues gairebé sense opcions. La seva capitana, Berta Velasco, va fer el 5-4
i l’equip va arribar a jugar de cinc
per intentar empatar, però això
no seria possible.
Amaro tanca el curs com a
campiona de Copa Catalunya
(les del Baix Llobregat van derrotar la Concòrdia el setembre de
l’any passat) i jugarà de nou la final d’aquesta competició a finals d’estiu contra el Femisport.
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Álvaro Ferrer anuncia
la seva retirada definitiva
» El jugador es va emocionar en la roda de premsa del seu comiat
» Lara González i Marc Cañellas apadrinaran la Granollers Cup 2019
Gairebé dos anys
després de retirarse per primera vegada, Álvaro Ferrer
anuncia que penja
les botes, però aquesta sí que serà
la definitiva. El central, de 37
anys, va oferir una roda de premsa dilluns passat en la qual, visiblement emocionat, va anunciar
que ja no tornarà a vestir-se de
curt la temporada que ve i podrà
dedicar-se al 100% a la seva tasca de regidor d’Esports de l’Ajuntament de Granollers.
“Ho dic content encara que
em costi una mica, però m’alegra
anunciar la meva retirada definitiva com a jugador professional
d’handbol. M’alegra perquè puc
dir que vaig començar jugant
perquè m’agradava i acabo la
meva carrera gaudint molt”, va
dir, entre llàgrimes. Ferrer ja havia deixat el BMG l’estiu del 2017,
però en el mercat d’hivern de l’any passat va reincorporar-se a per

Ferrer rep una samarreta del 75è aniversari del club. Foto: BMG

la lesió d’Albert Pujol. “Aleshores
vaig pensar que estava fent-li un
favor al club, però en realitat me’l
van fer a mi”, va afegir. El central,
doncs, tanca una carrera llarga
amb dues etapes al Palau d’Esports; l’any 2011 va començar un
període de quatre anys que el va
portar a jugar a l’Ademar, a l’Atlético, al Porto, al Hannover, a la
Roca i al BM Aragón, abans de
tornar al club de la seva vida.

INICI IMMINENT DE LA CUP
A banda de la retirada de Ferrer,
la notícia de la setmana en clau
handbolística és el compte enrere cap a la Granollers Cup 2019,
que es disputarà entre el dimecres i el diumenge de la setmana
que ve a les Franqueses, Canovelles, Vilanova i Granollers. L’alacantina Lara González i Marc
Cañellas seran els dos padrins de
l’edició d’enguany.

Pujadas, convocada per al
Mundial júnior de gimnàstica

Repte majúscul per a
una de les grans promeses de la gimnàstica
de la comarca. Berta
Pujadas, del CN Granollers, és
una de les convocades per la Federació Espanyola de Gimnàstica per al Mundial júnior que es
disputarà a Gyor (Hongria) entre dijous i diumenge de la setmana que ve. Les tres companyes d’equip de Pujadas seran
Clara Navarro, Claudia Villalba
i Aina Puig, mentre que Daniel
Tuya, Sergio Moreno, Hugo Rebollar i Pau Jiménez seran els representants de la delegació espanyola en aquesta primera edició de la competició.

Dilluns passat es va conèixer
la llista de quatre esportistes definitiva, ja que la FEG va voler esperar al final del Flanders International Team Challenge, on la
gimnasta del CNG va tenir una
actuació impecable, contribuint
a què l’equip espanyol assolís la
cinquena posició. Pujadas ja formava part de la llista provisional
que les seleccionadores havien
anunciat abans de la cita belga.
Gyor és la ciutat més important del nord-oest d’Hongria i, de
fet, és fronterera pel nord amb
Eslovènia. L’Audi Arena, on es
disputaran les proves, és un pavelló multiús que té una capacitat per a 5.500 espectadors.

L’EC Granollers aposta
pel futbol formatiu femení

Juntes des de la base.
Amb aquest lema (que
es pot entendre també
com una declaració
d’intencions), l’Esport Club Granollers ha posat en marxa una
iniciativa per captar i poder millorar jugadores per als seus
equips tenint-les des de l’etapa
del futbol formatiu. Actualment
l’EC Granollers no té cap equip
femení competint, però la idea és
que això canviï a curt termini i
fer una “aposta decidida” pels
equips femenins.
Per això, des de dilluns de la

setmana passada, el club ha
obert inscripcions per fer proves
a nenes que hagin nascut entre
2008 i 2013, és a dir, que hagin
de competir en les diferents categories de futbol 7: escoleta,
prebenjamí, benjamí i aleví.
Les mares i els pares que
vulguin més informació poden
escriure un correu electrònic a
l’adreça esportclubgranollers1913@gmail.com o bé passar per les oficines de l’entitat, al
municipal del carrer Girona, entre les quatre de la tarda i les vuit
del vespre de cada dia laborable.

Els vallesans, subcampions
de la Super Final de Budapest

NATACIÓ ARTÍSTICA4Un gran
resultat poques setmanes abans
de la gran cita de l’any, el Mundial de Gwangju. Abril Conesa,
del CN Granollers, i Cecilia Jiménez, Meritxell Mas i Pau Ribes, del CN les Franqueses van
formar part de la selecció espanyola que va acabar en segona posició (només la selecció
d’Ucraïna va obtenir uns millors resultats) la Super Final de
Budapest disputada durant entre divendres i diumenge de la
setmana passada. Aquest segon
lloc a la capital hongaresa, sumat
al de les proves anteriors, deixa
el combinat espanyol en la tercera posició final de les FINA
World Series 2019. La selecció

del Canadà ha guanyat la competició, mentre que el segon lloc
ha estat per a Ucraïna.
El campionat mundial comença el pròxim divendres 12
de juliol en aquesta localitat
sudcoreana. De fet, les proves
de natació artística són una de
les dues primeres disciplines
que es posaran en marxa la
mateixa jornada inaugural (juntament amb les proves de salts)
de manera que la Federació espanyola de natació no hauria de
trigar a anunciar quins són els
nedadors que viatjaran a
Gwangju. L’únic que, sobre el
paper, té la plaça assegurada és
Ribes, que hauria de participar
en totes les rutines mixtes.

Viu en línia
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| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les
consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Famosos

No t’ho perdis

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barcelona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del famós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posició al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més enllà. Laurence es va donar a conèixer primer a Holanda gràcies al programa televisiu The Voice, que
el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha
aprofitat sovint la seva posició de popularitat per explicar que va patir assetjament escolar i com la música li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un
piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)
celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al
MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix central i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara la
lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunitària, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment
del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intolerància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliure de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.

Llibres

?

D U N C A N

QUI ÉS

...

?

L A U R E N C E

Haver guanyat Eurovisió 2019

ÉS FAMÓS PER

Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Anunciar que actuarà a Barcelona

QUÈ HA FET

Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Sorpresa i expectació entre els seguidors

La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

Música

Pelis i sèries

Ciberleviatán
José María Lassalle

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

Terra Cuita
Fetus

Tolkien
Dome Karukoski

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José María Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram final a causa de les dades que genera Internet i dels algoritmes que discriminen i organitzen la forma de consumir.

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Nadal idíl·lic fins que un dels nens li explica a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els secrets que s’amaguen les famílies.
Al Club Capitol de Barcelona.

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i empordanesa Fetus ha publicat recentment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’. El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Terradas, han tornat a confiar en la producció de Joan Colomo.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anells o El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de persones arreu del món, però ara toca descobrir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'escriptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els
altres joves del seu grup d’escriptors.
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Granollers
DIUMENGE 23 DE JUNY
22:00 La revetlla de Sant Joan tornarà a gaudir-se de forma intensa a la ciutat. La Cercavila de foc estarà, com sempre, amb la Granota de Can Bassa. / Plaça de Joan Oliver.

Nova sessió per identificar
fotografies antigues
Dimarts 25 de juny a les 11:00

PROPOSTES
Mollet

Can Mulà tornarà a ser
l’escenari del Bibliojardí
Dimarts 25 de juny a les 17:30

El Bookquest, els tallers del món, sessions de l’hora del conte o diferents històries seran algunes de les propostes
de l’edició del Bibliojardí. / Jardí Literari de la Biblioteca de Can Mulà.

FINS DEMÀ
Tot el dia Avui i demà són els darrers dos dies
en els quals es pot visitar la mostra L'aparador de les meravelles, una tria de documents
infantils i juvenils sobre literatura. / Biblioteca Can Mulà.
Dimarts que ve se celebrarà una nova
trobada per documentar imatges dels
fons de l'Arxiu Municipal. Cal inscriure’s per participar-hi. / Can Jonch.
Centre de Cultura per la Pau.

Comarca

AVUI 21 DE JUNY
MONTORNÈS Nova crida a la solidaritat dels veïns
de la vila i de les poblacions de l’entorn. Aquesta tarda, el Banc de Sang i Teixits instal·larà
una unitat mòbil per recollir donacions
(16:00). / Biblioteca.

DIMECRES 26 DE JUNY
SANTA PERPÈTUA Residus Zero, una entitat nascuda al poble, organitzarà una xerrada anomenada Iniciació a un estil de vida sense residus, oberta als veïns i a la comarca (18:30).
/ Biblioteca Josep Jardí.

Cultura

Un itinerari gastronòmic
i històric a la Garriga
Demà 22 de juny a les 11:00

LA GARRIGA Els camins del menjar. La
transformació de la Garriga a través de
l’alimentació es farà demà al matí. /
Centre de visitants.

Esports
DEMÀ 22 DE JUNY
GRANOLLERS Entre les nou del matí i la una del
migdia de demà se celebrarà el tradicional torneig de futbol de la Festa de barri de Can Bassa (Matí). / Pavelló Municipal de Can Bassa.

El Club Esportiu Llerona
celebra la cloenda del curs
Avui 21 de juny a les 19:00

AVUI 21 DE JUNY
CANOVELLES Doctrina, una pel·lícula de Joan
Frank Charansonnet protagonitzada per Alba
López i Efrén Casas serà la proposta cultural
de la nit (21:00). / Can Palots.

FINS AL 24 DE JUNY

DIJOUS 27 DE JUNY

Matí-Tarda Fins al dilluns de la setmana que
ve (excepte demà passat) estarà oberta la sala
d’estudi perquè tothom que vulgui pugui preparar els seus exàmens. / Aula d’Estudi de la
biblioteca Can Mulà.

PARETS La tarda de dijous que ve es farà un
recital poètic a càrrec del Casal de Ca
n’Oms, amb la col·laboració de Niu d'Art, Josep M. Mauri i Manuel Torres (18:00). / Jardí de Ca n'Oms.

LES FRANQUESES Tots els equips
del CE Llerona participaran en la cloenda de la temporada de l’entitat. /
Zona Esportiva de Llerona.
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