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A presó la parella de Vianca
acusada d’haver-la matat
El cos de la granollerina es va trobar 
fa gairebé un any al riu Congost

Granollers va fer ahir tres minuts 
de silenci com a mostra de condol

MOLLET pàg 8
Una batalla campal
a Plana Lledó acaba amb
tres ferits i un barri en xoc

ESPORTS pàg 20
Alexia Putellas rep el
reconeixement de Mollet
per la seva gran temporada
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Una amanida amb ruca i for-
matge de cabra o una pizza amb
tomàquet fresc no són simples
plats al restaurant El Gat Verd de
Granollers. Són el resultat de la
dedicació i la feina de persones
amb discapacitat intel·lectual i fí-
sica associada a les quals se’ls ha
donat una oportunitat per de-
mostrar el seu valor professional.
Sigui cuinant o servint, aquests
experts en restauració tenen
cada dia una cita amb clients que
busquen un bon àpat. 

De la mà de la fundació APA-
DIS, l’establiment és tot un
exemple de com integrar al mer-
cat laboral persones amb disca-
pacitat. “Per a nosaltres el més

important és la normalització i la
visibilització d’aquest col·lec-
tiu”, explica a Línia Vallès Imma
Navarro, presidenta i directora
de l’associació i fundació APA-
DIS. Segons Navarro, la filosofia
de l’entitat és que “les persones
amb discapacitat tinguin llocs de
treball i igualtat de drets”.

El mercat laboral és hostil i
complex per a aquestes perso-
nes. Segons les darreres xifres de
l’Institut Nacional d’Estadística,
la taxa d’atur dels discapacitats
se situa en un 26,2%, 9,1 punts
superior a la de les persones
sense discapacitat en el mateix
període. De fet, segons Navarro
“el més difícil per a aquestes per-
sones és mantenir el lloc de fei-
na i no tant aconseguir-ne un”. 

Però això no significa crear
un escenari idíl·lic per a aquests
treballadors, sinó situar-los en

un entorn laboral real. La direc-
tora és clara: “El nostre objectiu
és que la gent torni, i per això vo-
lem els millors treballant amb
nosaltres”. Navarro explica que
“sovint se’ns apropen clients i
ens pregunten a cau d’orella:
‘De debò són discapacitats?’. Cal
demostrar que són capaços i
trencar aquestes barreres i pre-
judicis”. 

En el cas del Gat Verd deu
treballadors amb diversitat fun-
cional formen part de la seva
plantilla. Alguns són cambrers i
altres són ajudants de cuina, i
treballen braç a braç per satisfer
els visitants. “Entre setmana te-
nim una mitjana d’uns 40
clients”, explica Navarro. 

El restaurant, situat al Teatre
Auditori de Granollers, funciona
a ple rendiment des del 2016.
Tres anys abans s’havia estrenat

a Bellavista, des d’on es va tras-
lladar fins a la seva actual loca-
lització, a l’emblemàtic indret de
la ciutat. La directora recorda
que “abans al bar del teatre no hi
havia vida. Però quan vam arri-
bar nosaltres la resposta de la
gent va ser molt bona, i ara
sempre hi ha moviment”.

D’altra banda, la feina diària
del Gat Verd es combina amb un
recent servei de càtering que ha
triomfat a la comarca. Ajunta-
ment, Diputació i Consell Co-
marcal són alguns dels clients
que degusten les especialitats
preparades pels treballadors del
local.

MÉS ENLLÀ DEL GAT VERD
Però El Gat Verd és només una
de les cares d’APADIS. L’entitat
compta amb molts altres pro-
jectes per facilitar la inclusió en

entorns laborals. Un dels exem-
ples és l’avançament que ha fet
Navarro a aquesta publicació: “A
finals d’agost obrirem una boti-
ga de regals a l’Hospital de Gra-
nollers, anomenada Felicita-
rium. S’hi podran comprar ob-
sequis, revistes, diaris i llibres de
segona mà”.

A més, tal com existeix un
gat, hi ha una Gata Parda que l’a-
companya. Amb aquest nom la
versió en cafeteria de l’establi-
ment també promou la feina
per a persones amb diversitat
funcional. Aquests projectes de-
mostren que no es tracta de
sentir llàstima i ser paternalistes
amb aquest col·lectiu, sinó do-
nar-los eines per demostrar que
estan més capacitats del que
diuen els prejudicis. O com diu
Navarro: “No volem el peix, sinó
la canya per pescar”.

“Dedebò sóndiscapacitats?”
» El restaurant El Gat Verd és tot un exemple d’integració de persones amb diversitat funcional
» L’establiment dona feina a deu treballadors amb discapacitat intel·lectual i física associada 

Alex Suárez
GRANOLLERS

Unes 40 persones visiten cada dia el restaurant, situat al Teatre Auditori de Granollers. Foto: APADIS

Reportatge
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Els semàfors

Fundació APADIS
La Fundació APADIS ajuda persones

amb discapacitat a entrar al mercat la-
boral. El restaurant El Gat Verd n’és un
gran exemple, amb cuiners i cambrers

del col·lectiu que atenen una mitjana de
40 persones cada dia a l’establiment. 
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Pimkie
Una jove musulmana ha explicat a Twit-
ter que en el seu primer dia de treball a

Pimkie la van obligar a treure’s el vel per
mantenir la feina. L’empresa va respon-

dre a la mateixa xarxa que buscaria el res-
ponsable i que actuar així “no és normal”.

pàgina 13

Generalitat
El sindicat policial SAP-FEPOL ha de-

manat en un comunicat el tancament de
totes les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra que incompleixin la normativa

vigent sobre temperatures, entre les
quals hi hauria la de Mollet. 

pàgina 8

La lupa

per @ModernetdeMerda    

L’altra onada

L'onada de calor està sent intensa, però
l'onada de vergonya que aquests dies tren-
ca sobre el barcelonisme és una altra cosa.
És una onada sense precedents (o amb
tants precedents que deixem-ho estar),
de no sé quants metres, monstruosa, que
ja fa temps que vèiem venir des d'un ho-
ritzó proper però que crèiem que no avan-
çaria tan de pressa perquè... perquè
Messi. Sempre Messi. Com si Messi
també frenés onades de mi-
sèria.

Bé, ara ja tenim l'onada a
sobre, i no hi ha refugi que
valgui. Repasseu, si la digni-
tat i la força espiritual us ho
permet, les portades dels dia-
ris esportius d'aquestes últi-
mes setmanes. Repasseu-les bé, pam a
pam. Escruteu-les amb atenció, acosteu-
vos a la plana i oloreu-la, toqueu una es-
tona el paper, deixeu-vos destrossar per
uns anys 90 que, lletra a lletra, us miren
als ulls i us amenacen la vostra vida i la
dels vostres fills.

Fa unes setmanes, Griezmann, l'ho-
me que encara riu ara. Un Club ageno-
llat davant la rialla de l'adolescent. Dies

després, Neymar. Que torni el fill pròdig,
el que va dir-li al pare que aquí es que-
dava, que ell se n'anava a triomfar a ter-
res franceses per quatre duros més i qua-
tre competitivitats menys. I ara, per aca-
bar de rematar el cicle gloriós de pena i
de desfeta, ves que no torni també Alves,
la llegenda que va marxar d'aquella ma-
nera i a qui avui l'alè li fa un tuf a passat
que tomba d'esquena.

Hem llegit portades que emmarcaven
les paraules "Tranquilos, vendré" de
Neymar. Tranquilos, vendré. Neymar
dient això al Barça. Tranquilos, vendré.
Neymar calmant als jugadors, i també a
nosaltres, assegurant-nos que vindrà.
Perquè el fet que torni l'ambició torta i
desordenada ha de calmar al millor club
del món, representa. I per això el diari ho
destaca. Tranquilos, vendré.

Hem vist portades en què s'anuncia-
va que el brasiler cobraria la meitat i que
retiraria la demanda per la comissió de
la renovació. Noti's la desesperació a ban-
da i banda. L'un per sobreviure al camp,
els altres per sobreviure als despatxos.

I hem tolerat portades en què s'afir-
mava a baix que "Neymar quiere pedir
perdón" i a dalt que "Alves, a tiro". Sumeu
les dues tristors, els dos símptomes units

en una única pàgina magis-
tral, i traieu-ne vosaltres ma-
teixos les conclusions que la
paciència i la calor infernal us
permetin.

Som aquí, senyores i se-
nyors, en plena onada de
vergonya aliena. I això són

només uns quants exemples relacionats
amb la política de fitxatges, d'entrades i
sortides, només una petita part de tot
aquest nuñisme que s'exhibeix i se'ns
menja i corona les portades i abraça el
Camp Nou. Ho tenim aquí i estem dei-
xant que ens ofegui. Mentre l'onada de ca-
lor assenyala el devastador canvi climà-
tic, l'onada barcelonista assenyala la fi dels
millors anys de la nostra vida.

L’onada de vergonya aliena monstruosa
que aquests dies trenca sobre 

el barcelonisme no té precedents

Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC

pasa del referéndum uni-
lateral a la Ley de Claridad, a la cana-
diense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar com-
petencias Estatut).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lagarde es inteligente,
tiene talento para co-

municar, sabe formar
consensos.  Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sar-
kozy) debería ser suficiente para tum-
bar una carrera.

@claudiperez

La cançó és una puta
obra mestra, no per-

què la canti en català
(això tant se me'n fot, a mi), sinó per-
què resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pu-
jols i de Salvador Dalí. Aquesta noia es-
plèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.

Según la propuesta de
Ciudadanos sobre ges-

tación subrogada, las
"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso ten-
drían que cumplir los "padres subro-
gantes".

@BernatDedeu @ivanxil @RequenaAguilar
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Càritas ja atén més de 30.000 
persones entre els dos Vallesos1

2
Lliçà d’Amunt celebra l’Orgull LGTBI 
per primera vegada

Mollet condemna l’agressió 
sexual de la nit de Sant Joan

Plantant cara a l’onada de calor: 
avui arriba el pitjor

Els Til·lers reobrirà i acollirà 
noies menors en règim tancat

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

Ojito que los políticos nos toman
el pelo otra vez. 

Cansa que la política, con sus
políticos de turno, sea tan corta
de miras y nos intenten tomar el
pelo a los ciudadanos.

Si vuelven a pedirnos votar
una vez más, ya no se las que lle-
vamos este año.

Porque ya demostraron que
son incapaces de dialogar entre
ellos y me niego a votar otra vez
hasta que tengan los unos y otros
el resultado que desean.

La vida no es así y no la he in-
ventado yo. 

No volver a votar es lo que
deberíamos hacer la mayoría de
los ciudadanos para que dejen
de tomarnos de una vez el pelo,
no acudir mas a las urnas. Estan
jugando con nuestro futuro
mientras el suyo esta más que
resuelto solo por ser políticos.

Que gobiernen de una vez.
Los ciudadanos ya les dijeron
como, con sus votos. Dialogar o
pactar y, en la mayioría de casos,
con pactos antinaturales que in-
cluso hemos aceptado. Se mani-
pula lo que desean, con sus vo-
tos, los ciudadanos por ser algo
según se cuenta democratico.
Vale, bien.  Pero señores, no más
tomadura de pelo, les toca tra-
bajar en entenderse, que por eso
se les paga, y muy bien por
cierto. Basta de elecciones, ya sa-
ben lo que piensa el ciudadano,
ahora entiéndase ustedes. 

¿Más elecciones?
per David Creus

Horari escolar en perill
per David Rabadà

La Fundació Bofill ha proposat
un horari partit als centres d’en-
senyament catalans. És a dir, si
ara es feia sols horari de matí, es
passarà a classes de matí i tar-
da. Aquesta idea no té en comp-
te els informes on es manifesta
que els conflictes a les aules de
Secundària es produïen fona-
mentalment a les tardes. 

Se sap, i apareix en molts es-
tudis, que les trifulgues a classe
s’esdevenen quan, després de di-
nar, els adolescents se senten
molt violents en fer sessions a les
tardes. Cal afegir que la Funda-
ció Jaume Bofill, defensora de
l’autonomia  dels centres, ara
vulgui imposar un horari partit
a tots els centres catalans. Tots
ells, i sota la votada autonomia
de centres, han pogut escollir
quin horari més els convenia. Si
ara tornem a un horari de matí
i tarda, seria com un pas enre-
re en les millores d’ensenya-
ment. A més, no es pensa en els
mesos infernals de maig i juny
que sovint ostenten la nostra cli-
matologia, on se superen les
temperatures que la llei laboral
prohibeix per tal de treballar-hi.
Cal veure què diu el Departa-

ment d’Educació, sabent que
s’ha reduït el fracàs escolar d’en-
çà de l’aplicació de l’horari in-
tensiu de matí. 

Tot i així, la Fundació Jau-
me Bofill proposa que es facin
activitats extraescolars a la tar-
da. La pregunta òbvia és qui pa-
garà totes aquestes sessions. És
de summa preocupació que
l’antic horari partit, que abans
s’aplicava a Secundària, ara es
vulgui aplicar de nou durant el
pròxim curs. No sembla que
aquesta mesura sigui massa
innovadora, amb l’afegit que la
Fundació Jaume Bofill sem-
pre ha apostat per la innovació
educativa. Podríem dir que la
Bofill, i el seu afí, el Departa-
ment d’Educació, té pressa en
fer reformes a curt termini i l’e-
ducació no se la pot millorar
amb mesures immediates. De
fet, aquest vell horari partit no
està sent acordat ni publicat
amb temps suficient. Els canvis
sota la política d’innovacions
semblen més una alteració del
sistema educatiu que no pas
una millora real en ensenya-
ment. Avançar cap al futur no
vol dir repetir els errors passats.

A les xarxes

@eduardvoltas: Gràcies als que heu anat
a Estrasburg. Esteu defensant-me a mi i a
més de 2 milions d’europeus, que veiem in-
dignats com no es respecta el nostre vot.

@EnricGoma: Acabo de sentir la cançó
en català de la Rosalia i m'ha agradat molt.
"Només vull veure bitllets de cent" és una
tonteria estupenda.

#EnCatalà

@HiginiaRoig: “Sólo mataron cuatro in-
dios”, “stop it” y “hay que desinfectar”, cap
de la diplomàcia europea. Bona nit i
bona sort.

#BorrellUE #Estrasburg

Les millors
perles

La princesa Haya de Jordània, sisena esposa del xeic Moha-
med al Maktoum de Dubai, fuig cap Europa amb els seus fills
i 40 milions de dòlars buscant asil. Per la seva part, Al Mak-

toum ha publicat un poema a Instagram que parla de traïció, amb
versos que diuen “has enganyat la cosa més preciosa”.

Critíquen Humana per l’eslògan ‘de l’armari al contenidor’
durant el dia de l’orgull LGTBI. L’ONG va publicar la cam-
panya a les xarxes socials, on volia mostrar suport al

col·lectiu LGTBI. La frase, però, va dur a males interpretacions
que semblaven enviar a la brossa els membres de la comunitat.

Hospitalitzen Steven Adler, exbateria de Guns n’ Roses, des-
prés d’apunyalar-se ell mateix a l’estómac. El músic, que va
gravar el mític àlbum Appetite for Destruction amb el grup

de hard rock, es va fer una ferida considerable al ventre. El seu re-
presentant nega que es tracti d’un intent de suïcidi.

Japó torna a la caça comercial de balenes després de 30anys. La decisió, que ha aixecat moltes crítiques, ha arribat
després que el país asiàtic abandonés la Comissió Balene-

ra Internacional, que prohibeix aquesta pràctica. El govern
nipó ha establert una quota de 227 cetacis fins a final d’any.

Aproven la ‘viagra per a dones’ als Estats Units. La medicació,
anomenada Vyleesi, s’injecta 45 minuts abans de l’activitat
sexual per millorar el desig. Està pensada per combatre l’a-

norèxia sexual, que consisteix en la pèrdua sobtada de les ganes
de tenir sexe i que poden patir les dones premenopàusiques.
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Granollers

Granollers torna a estar commo-
cionat. Després d’haver-la enterrat
fa mig any sense haver pogut
aclarir els fets, ahir la foscor que
ha envoltat fins ara la mort de
Vianca Alejandra Roca va veure
una mica de llum. A primera
hora del matí els Mossos d’Es-
quadra feien públic que dilluns
havien detingut a l'Hospitalet de
Llobregat Joel P., la parella de la
víctima, com a presumpte autor
del seu homicidi i que el jutge ha-
via decretat per a ell presó provi-
sional.

La notícia sacsejava de nou la
ciutat. L’Ajuntament, a qui els
familiars de Vianca han acusat en
diverses ocasions de deixar-los
“desemparats”, convocava tres
minuts de silenci a les set de la tar-
da en una Porxada que acolliria el
dol i la consternació. I els mitjans
de tot l’estat es feien ressò de la no-
tícia, aportant alguns detalls que
Línia Vallèsno reproduirà per res-
pecte a la família de la víctima i a
l’ètica periodística. 

Els fets es remunten a la tar-
da de diumenge 9 de setembre de
2018 a les sis de la tarda, quan un
veí va alertar que a la llera del riu
Congost al seu pas per Granollers
hi havia un cadàver. Els agents que
es van desplaçar al lloc van poder
constatar que es tractava del cos
sense vida d'una dona i que pre-
sentava signes de violència. Uns
dies més tard es confirmava la tra-
gèdia: el cos corresponia a Vian-
ca Alejandra Roca, veïna de Gra-
nollers que estava desapareguda

des del 17 de juliol de 2018. L’úl-
tima vegada que la seva família la
va veure amb vida va ser aquell
vespre, quan va anar a deixar el
seu fill de sis anys a casa de la seva
mare per anar a sopar amb el pre-
sumpte homicida.

Ara, després de gairebé un
any d'investigació, finalment els
Mossos d'Esquadra han reunit
suficients evidències que apunten
que la dona hauria mort a mans de
la seva parella. De fet, el jutge con-
sidera que hi ha “indicis raonables”
que Joel P., de 28 anys i de na-
cionalitat dominicana, va cometre
l'homicidi.

EMBARASSADA DE DOS MESOS
Segons la interlocutòria del jutjat
de violència contra la dona nú-
mero 1 de Granollers que ha de-
cretat la presó provisional per al
detingut, i a la qual ha tingut ac-
cés l’ACN, el crim s'hauria comès
aquell mateix 17 de juliol a les dues
de la matinada. Aquell dia, Joel P.
va manifestar davant la policia que
havia discutit amb la seva dona i
que ella havia marxat del domici-
li “sense donar explicacions i em-

portant-se totes les pertinences
personals”. Vianca, de 25 anys i
originària de Bolívia, estava em-
barassada de dos mesos i, segons
va declarar la seva parella ales-
hores, aquest va ser el motiu pel
qual hauria marxat de casa. La in-
vestigació ha conclòs, però, que de
l'anàlisi de les dades de telefonia
mòbil es desprèn que el detingut
i la víctima es van trobar pels
volts de les dues de la matinada en
un punt proper al lloc on mesos
després es va localitzar el cadàver.

“Sempre hem sospitat d’ell,
però no podíem dir-ho pública-
ment perquè no teníem proves”,
explicava ahir a Línia VallèsJean
Carla Roca, germana de Vianca,
que lamentava la poca informació
que estan rebent –el cas està sota
secret de sumari– i tornava a de-
nunciar la manca de suport insti-
tucional que, assegura, han patit
aquests mesos. “No ens han aju-
dat en res”, sentenciava.

Ara, Joel P. podria afrontar
una pena de fins a 15 o 20 anys de
presó, mentre la ciutat de Gra-
nollers no oblida Vianca i torna a
clamar justícia i dignitat contra la

Un moment de la concentració d’ahir a la Porxada. Foto: Ajuntament

A presó la parella de Vianca
acusada d’haver-la matat

» El cos de la víctima es va trobar fa gairebé un any al riu Congost
» La ciutat va fer ahir tres minuts de silenci com a mostra de condol

Desnonen una família d’un
pis ocupat al barri del Congost

HABITATGE4Els Mossos d’Es-
quadra van desallotjar dilluns
una família que vivia en un pis
ocupat al barri granollerí del
Congost. La PAH va convocar
una concentració que va aplegar
una seixantena de persones per
evitar que s’expulsés els inquilins
de l’habitatge, però els esforços
de la plataforma antidesnona-
ments no van servir per impedir
l’acció policial.  

Àngel Jiménez, membre de la
PAH Granollers, va estar present
durant el desnonament i ha par-
lat amb Línia Vallès. “Mai no ens
havíem trobat amb tanta vio-
lència”, assegura Jiménez. L’ac-
tivista explica que “és la prime-
ra vegada que no aconseguim
aturar un desnonament”. Jimé-
nez diu que “hi havia tres furgo-

netes de Mossos, uns 20 o 30
agents”.

Durant el desnonament hi va
haver moments de tensió entre
agents policials i les persones que
resistien a l’entrada del bloc de pi-
sos. Jiménez explica que una veï-
na va caure fulminada per un
atac d’ansietat i va ser hospitalit-
zada, però ja és a casa seva.

FUTUR INCERT
El desallotjament dels ocupants
els va deixar en una situació de to-
tal incertesa. Jiménez avançava
que l’ocupació semblava l’única
alternativa en aquest cas, i de fet
ahir a la tarda la PAH confirma-
va que la família ja havia ocupat
un altre habitatge, propietat d'u-
na societat immobiliària i que ac-
tualment estava buit.

Una persecució policial causa
el pànic al centre de la ciutat
SUCCESSOS4Els veïns de Gra-
nollers van viure dilluns al ves-
pre una escena insòlita a la ciu-
tat, quan pel centre del munici-
pi va tenir lloc una persecució
policial a gran velocitat. Els pro-
tagonistes, un vehicle de matrí-
cula francesa i un cotxe de la Po-
licia Local de l’Ametlla. La tre-
pidant cursa urbana va resultar
en dues persones ferides lleus.
La primera, una dona que va pa-
tir un atac d’ansietat després
que els automòbils passessin

molt a prop seu, mentre que la
segona va ser un home que va
haver de saltar per esquivar els
vehicles. 

Finalment, agents munici-
pals de Granollers van aconse-
guir detenir el fugit després que
xoqués, però encara no se saben
els motius de la fugida del con-
ductor. Alguns veïns van asse-
gurar per xarxes socials que els
vehicles van envestir diversos
elements del mobiliari urbà de la
vorera, com senyals metàl·lics. 

Càncer | La Bicicletada del Besòs recapta 8.500 euros
La 17a Bicicletada del Besòs va aconseguir recaptar un total de 8.500 euros per

a Oncovallès i l’Hospital Sant Joan de Déu. 231 ciclistes van sortir diumenge
des de Granollers i més endavant se’ls van unir participants d’altres municipis.

Arnau Nadeu
GRANOLLERS
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Arquillué, Manrique o Segura,
reclams d’Escena grAn

MÚSICA4La cantautora vilas-
sarenca Judit Neddermann, ha
presentat disc aquesta nit a l’O-
bert x Vacances de Roca Um-
bert. L’artista ha tocat les can-
çons del seu darrer treball, Nua,
en un ambient marcat per la in-
timitat que caracteritza la seva
música. 

Neddermann s’ha despu-
llat metafòricament sobre l’es-
cenari amb cançons sobre el
pas de la infància al món adult
i reflexions vitals. Però la mú-
sica també es va atrevir amb el
que està passant a la societat.
La impunitat policial, la inde-
fensió de les víctimes o el futur
del poble són alguns dels temes
que va tractar amb una gran
sensibilitat musical. 

Neddermann
presenta disc a
l’Obert x Vacances

FESTIVAL4El grup de punk rock
tarragoní Crim va obrir diven-
dres la 15a edició del Musik N
Viu. Amb energia i agressivitat
van contagiar el públic del parc
Torras Villà i van demostrar per
què s’han convertit en tot un re-
ferent de la música urbana ca-
talana. També de la mà de l’en-
titat Jovent Republicà, van ac-
tuar Zapato y Cordón, un grup de
rap conegut per fer dures críti-
ques socials. Aldarull va tancar
la jornada, i diumenge va ser el
torn d’Isla Iglú i Ljubliana &
The Seawolf. 

No serà fins a la setmana que
ve quan arribaran altres grans
noms del cartell d’enguany, com
Auxili, Porto Bello o Miquel del
Roig. El festival tancarà 13 de ju-
liol amb d’Adala & The Same
Song Band i Sr. Wilson & The Is-
land Defenders.

Crim obre una
nova edició 
del Musik N Viu

CULTURA4La Sala Petita del
Teatre Auditori de Granollers va
acollir dijous de la setmana pas-
sada la presentació de la nova
temporada (de setembre de 2019
a gener de 2020) d’Escena grAn.
Més de 200 persones es van
reunir per conèixer les novetats
del programa, i és què hi ha
propostes per a tots els gustos.
En teatre, Pere Arquillué, Julio
Manrique, Clara Segura i Bruno
Oro són els noms propis que vi-
sitaran els escenaris granollerins
i canovellins. 

Però l’apartat musical tam-
poc es queda curt, ja que Mis-
hima, Sau i Delafé actuaran en

el nou programa cultural i ar-
tístic. El periodista Eloi Vila va
ser l’encarregat de moderar l’ac-
te de presentació, que també va
comptar amb la presència de
cinc dels programadors d’Es-
cena grAn. L’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, i el seu ho-
mòleg de Canovelles, Emilio
Cordero, tampoc es van perdre
l’esdeveniment. 

El mateix Vila també pre-
sentarà l’inici de temporada de
la Gran Gala inaugural el prò-
xim 21 de setembre. Revolution
d’Amics de la Unió serà l’es-
pectacle que donarà el tret de
sortida al nou curs. 

PER A TOTS ELS PÚBLICS
Amb tot, una temporada re-
pleta de propostes que van des
d’obres teatrals revelació de la
temporada, música moderna
de màxima actualitat, propostes
de dansa de pes, espectacles
de màgia i monòlegs, i con-
certs de música clàssica amb es-
perit de canvi. 

Però no tot passarà sobre
els escenaris, ja que Escena grAn
també ofereix iniciatives per als
aficionats; són les activitats 360º.
Tallers, assajos oberts, presen-
tacions i converses entre públic
i artistes per arrelar encara més
la vida cultural.Més de 200 persones van assistir a l’acte de presentació. Foto: Ajuntament
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Mollet

SUCCESSOS4Tres persones van
resultar ferides -dues per arma
blanca i una atropellada- durant
una batalla campal al barri mo-
lletà de Plana Lledó. La baralla
va tenir lloc dissabte passat a la
matinada, entre els carrers Mi-
guel de Cervantes i Borrell. La
multitud de participants i la vio-
lència de la disputa va causar un
gran rebombori que va alertar la
majoria de veïns del barri. 

En un vídeo difós a través de
les xarxes socials, es poden veu-
re diversos individus armats

amb pals i navalles i un cotxe in-
tentant atropellar altres partici-
pants de la baralla que anaven a

peu. De fet, el vehicle va arribar
a derrapar i circular contra di-
recció fins a envestir un dels in-
dividus ferits.

Des de diversos mitjans
apunten que el veritable motiu
de la lluita entre ambdós grups
va ser el control del tràfic de dro-
ga a la ciutat. Tot i això, oficial-

ment encara no es coneixen les
causes de la disputa i els Mossos
d’Esquadra han obert una in-
vestigació per identificar els
participants. A banda dels
agents del cos policial català,
també hi van intervenir mem-
bres de la Policia Local de Mo-
llet i serveis sanitaris del SEM. 

Un fotograma d’un dels vídeos difosos de la baralla. Foto: Youtube

Una batalla campal 
a Plana Lledó deixa tres ferits
» Dos individus van resultar ferits per arma blanca i un atropellat
» Un vehicle va circular contra direcció per envestir un vianant

Desmantellen un 
punt de venda de droga

POLICIAL4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el 19 de juny
tres persones i van desmantellar
un punt de venda de droga a Mo-
llet. El cos policial va fer públi-
ca la informació divendres de la
setmana passada. Al domicili
dels detinguts es van intervenir
670 grams d'haixix, 46 grams de
cocaïna i 665 euros provinents
de la venda d'estupefaents. 

A banda dels detinguts, els
Mossos també van investigar
set persones que formen part

d’una organització criminal de-
dicada a la venda de drogues a la
ciutat.

SEGUITS DES DEL JUNY
La investigació va començar a
principis de juny, després que els
policies tinguessin indicis que hi
havia un pis al carrer Bernat
Metge on es distribuïen les subs-
tàncies. La compra de la droga es
feia a bars del municipi, a l’in-
terior de vehicles o a carrers
propers a l’habitatge.

DENÚNCIA4El sindicat poli-
cial SAP-FEPOL va demanar
dimarts en un comunicat el
tancament de totes les comis-
saries dels Mossos d’Esqua-
dra que incompleixin la nor-
mativa vigent sobre tempera-
tures, entre les quals hi hauria
la de Mollet. 

Concretament, el sindicat es
dirigeix a la Directora General de
la Inspecció de Treball, Maria
Luz Bataller, i reclama clausurar
els centres del cos policial per les

altes temperatures que hi ha a
l’interior dels edificis.

EN PLENA ONADA DE CALOR
En la situació d’onada de calor
que afecta Catalunya, l’organit-
zació ha demanat que “s’actuï de
manera immediata per tal de ga-
rantir les condicions mínimes de
treball”. Però no es tracta d’una
reclamació nova per a l’organit-
zació, ja que des del Sindicat Au-
tònom de Policia asseguren que
estan “cansats que cada estiu”

hagin “de denunciar les mateixes
qüestions”.

Segons el comunicat, la tem-
peratura de la comissaria su-
peraria els 27ºC normatius que
marca la legislació per a unes
condicions acceptables per tre-
ballar. L’organització va publi-
car una fotografia a les xarxes
socials on es podia veure un ter-
mòmetre de l’edifici policial a
Mollet indicant 30,6ºC, cosa
que supera considerablement el
límit establert.

Els Mossos van intervenir haixix i cocaïna. Foto: Mossos d’Esquadra

Demanen tancar la comissaria

Ocupació | L’atur, a nivells d’abans de la crisi
Les xifres del mes de juliol situen Mollet a nivells previs a la crisi pel que fa a

l’atur. La ciutat ha arribat a 2.982 aturats, per sota de la barrera dels 3.000 des
de l’any 2008. En els darrers set anys l’atur s’ha reduït a menys de la meitat.

Els fets van alertar la
majoria de veïns del
barri, que van difondre
vídeos a les xarxes

La temperatura a la comissaria de Mollet. Foto: SAP-FEPOL
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Adif modernitzarà l’estació 
de Mollet-Santa Rosa

RENOVACIÓ4L’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries
(Adif) ha adjudicat recentment
el contracte de modernització de
les instal·lacions ferroviàries de
Mollet-Santa Rosa a l’empresa
Comsa. La corporació  serà l’en-
carregada de renovar les vies de
l’estació molletana, que tindran
nous desviaments i aparells de
canvis d’agulla renovats amb
una tecnologia més moderna. 

MILLORANT LA FIABILITAT
L’objectiu és que els trajectes de
la línia Barcelona-Ripoll-Puig-
cerdà que passin per la zona
tinguin una major fiabilitat, re-
gularitat i confort a l’hora de cir-
cular. Això suposaria reduir con-
siderablement les necessitats de
manteniment i disminuir la pro-
babilitat d’incidències relacio-

nades amb el funcionament de
les instal·lacions. 

D’altra banda, també es bus-
ca millorar les prestacions de la
infraestructura en durabilitat i
solidesa. Les obres també con-

templen la col·locació de dos
nous desviaments, a més de
tasques en la millora de la sen-
yalització i seguretat. El con-
tracte, que té un valor de més
de mig milió d’euros, preveu
que la reforma estigui comple-
tada en sis mesos. 

DISTINCIÓ4El Consell d’Eu-
ropa va premiar la setmana
passada Mollet amb el Diploma
Europeu per la seva acció in-
ternacional i la promoció dels
valors europeus. El guardó, que
reconeix l’esforç de la ciutat
per promoure l’ideal europeu,
és considerada la distinció més
important que poden rebre les
ciutats europees.

Una delegació del govern
municipal, encapçalada la pri-
mera tinent d’alcalde, Mireia
Dionisio, i el regidor de Pro-
jectes Europeus i Cooperació,
Raúl Broto, van rebre el reco-
neixement en persona. Els re-
presentants van visitar la seu
del Parlament Europeu a Es-
trasburg.

PENSANT EN EUROPA
Els organitzadors han conside-
rat la tasca en diversos camps
per la qual Mollet destaca en el
continent. Un d’ells és la parti-
cipació en projectes europeus,
com URBACT, Erasmus+ i Ho-
rizon 202. A banda, també s’ha
tingut en compte l’organització
d’activitats culturals amb pre-
sència europea (com ara la
MITMO o el sona Mollet). 

La promoció del Dia d’Eu-
ropa i la celebració de setmanes

europees, entre altres esdeve-
niments de la UE, també han
estat cabdals per aconseguir el
premi. Un altre dels motius, ha
estat l’aportació de la vila a la
solidaritat internacional, amb la
participació en Fons Català de
Cooperació al Desenvolupa-
ment.

L’alcalde, Josep Monràs,
destaca que el guardó repre-
senta “el compromís ferm d’a-
questa ciutat en la defensa d’un
projecte global d’Europa com
posen de manifest els diferents
programes en els quals partici-

pem i els diferents reconeixe-
ments que hem rebut”. 

D’altra banda, l’alcalde des-
taca que el premi “és especial
perquè engloba la feina feta en
multitud d’àmbits” i que con-
verteix Mollet “en l’única ciutat
d’Espanya i una de les úni-
ques vuit d’Europa que l’ha
rebut”. Monràs també es va
comprometre a seguir “treba-
llant i col·laborant amb els
projectes europeus que reper-
cuteixin en millorar la qualitat
de vida dels ciutadans i les
ciutadanes de Mollet”.

Monràs va destacar el compromís de Mollet amb Europa. Foto: Ajuntament

Premien Mollet per 
promoure l’ideal europeu

Les obres podrien
reduir les necessitats
de manteniment 
i les incidències
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Parets homenatja la gent
gran amb ‘Els Nostres Avis’

AVIS4La 30a edició de les Jor-
nades Els Nostres Avis va tancar
diumenge en un acte de cloenda
al restaurant El Álamo, de Ta-
rragona. La gent gran de Parets
es va desplaçar per celebrar el fi-
nal d’aquest homenatge a la po-
blació més gran del municipi.
Més de 550 persones van assis-
tir a l’esdeveniment, que va aca-
bar amb el dinar de germanor. 

Un dels moments més des-
tacats de l’acte va ser el reco-
neixement a qui ha estat durant
molts anys el responsable de l'e-
quip de petanca de Ca N'Oms,

Josep Bauló. L’alcalde, Jordi
Seguer, va entregar en persona
l’obsequi a Bauló, que es va
emocionar per l’homenatge re-
but. 

UN ESPAI PER A LA GENT GRAN
A banda de la cloenda de les Jor-
nades, durant el tancament Se-
guer va anunciar que l’Ajunta-
ment posarà en marxa el Consell
Municipal de la Gent Gran. L’ob-
jectiu d’aquest òrgan serà reco-
llir l’opinió dels avis del municipi
sobre l’estat de Parets i què cal
millorar a la vila. 

EXTINGITS4La Policia Local de
Parets va evitar que dos incen-
dis es propaguessin en uns
camps del camí del Bosquet, a
Lliçà de Vall, al voltant de les
quatre de la matinada de di-
marts.  El cos de bombers i la po-
licia lliçanencs també van inter-
venir en l’extinció dels focs in-
cipients. La situació va provocar
el tall de la carretera C-55, i va
afectar mitja hectàrea d’una nau
abandonada.

MENORS IDENTIFICATS
A banda d’aquesta actuació, la
Policia Local també va identifi-
car tres menors de 14 anys que
presumptament haurien inten-
tat provocar dos incendis a Pa-
rets independents del cas ante-
rior. Els focs es van originar da-
rrere del pavelló i al carrer Le-
panto, però no van prosperar
gràcies a la ràpida intervenció
dels agents i Protecció Civil. 

La Policia Local va contactar
amb les famílies dels joves per
advertir-les que hauran de fer-se
càrrec dels possibles danys a la

via pública, com a responsables
civils dels menors d’edat. 

L’inspector en cap de la Po-
licia Local de Parets va explicar
que estan “molt a sobre, sobre-
tot durant les hores més com-
plicades del dia” i que patrullen
“tot el municipi amb la col·la-
boració de Protecció Civil per
prevenir incendis”.

A la vigilància a peu se li
suma l’ajuda del dron, que so-
brevola el municipi i els permet
identificar el focus d'un incendi
amb la suficient antelació perquè
aquest no arribi a produir-se.
L’Ajuntament ha fet una crida
perquè els propietaris de solars
mantinguin els espais en bones
condicions per evitar focs.

El foc es va poder extingir abans que es propagués. Foto: Ajuntament

La Policia Local evita la
propagació de dos incendis

Anul·lat | Cancel·len el concurs Talent Parets
L’Ajuntament ha cancel·lat el concurs Talent Parets per les insuficients inscrip-
cions rebudes durant el període de presentació. Les persones que estaven ins-

crites podran demostrar les seves capacitats durant la Festa Major. 

Josep Bauló va rebre un premi durant l’acte. Foto: Twitter (@JordiSeguer)
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Martorelles |Sant Fost

La Festa Major ja té cartell,
obra de Júlia Quintana

SANT FOST4Júlia Quintana tin-
drà l’honor de veure el seu car-
tell arreu del municipi per la Fes-
ta Major. L’autora va guanyar el
20è concurs de cartells de la
Festa Major. Quintana va vèncer
per davant dels altres deu cartells
que també s’havien presentat a
la tria. Amb el lema “la Festa Ma-
jor la fa el poble”, l’artista busca
fer un homenatge al paper de la
ciutadania en la celebració de la
festivitat. 

La Festa Major, que se cele-
brarà del 26 al 29 de juliol, tin-
drà així un cartell dedicat a ide-

es molt arrelades al poble. Se-
gons l’Ajuntament, el jurat “ha
valorat la creativitat, l’al·lusió a
elements molt nostres com són
l'edifici de l'Ajuntament, els Ge-
gants i altres motius de festa”.

Dos membres de la comissió
de la Festa Major, dos tècnics
de l'Ajuntament i un artista lo-
cal van ser els encarregats de
decidir atorgar el guardó a
Quintana. D’aquesta forma,
amb l’elecció del cartell, es
dona el tret de sortida a la pre-
paració per a la molt esperada
Festa Major de Sant Fost.

SANT FOST4Una empresa de
desballestament de vehicles es va
incendiar divendres de la set-
mana passada a la tarda. El foc
es va originar dins del parc d’au-
tomòbils, situat en un lateral
de la carretera BV5001. Protec-
ció Civil de Sant Fost i la Policia
Local van ser els primers a arri-
bar al lloc dels fets, i després se-
’ls van sumar bombers i altres
cossos per extingir i controlar les
flames. 

El foc va engolir setze vehi-
cles i va destruir una caseta amb
materials diversos de construc-
ció que estava en l’esplanada on
descansaven els automòbils. En

total, nou dotacions de bombers
van haver d’intervenir per apa-
gar l’incendi, que no es va es-

tendre més enllà del desballes-
tador situat als afores de Sant
Fost.

MÉS FOC AL POBLE
A banda d’aquest foc, el mateix
divendres també es va originar
un foc al laberint de l’avinguda
Aragó. En aquesta ocasió es
tractava d’un conjunt de ma-

tolls que van encendre’s i podia
estendre’s pels camps dels vol-
tants. Arran d’aquesta sèrie
d’incendis, des de l’Ajunta-
ment demanen màxima pre-
caució i prudència. El consis-
tori de Sant Fost assenyala que
les condicions climàtiques ac-
tuals poden afavorir molt els
incendis a la zona.

Protecció Civil va intervenir en l’extinció. Foto: Twitter (@pcivilsantfost)

S’incendia una empresa de
desballestament de vehicles

Martorelles| La UCAM celebra el festival de fi de curs
La Unión Cultural Andaluza de Martorelles celebra demà a les set de la tarda el

festival de final de curs de l’entitat. La festa, que es farà al pati de la Masia, comp-
tarà amb balls, cants corals i diverses actuacions musicals per animar l’acte. 

El cartell mostra l’Ajuntament i els Gegants. Foto: Ajuntament

Setze vehicles van ser
presa del foc, que
també va destruir una
caseta amb materials
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EVACUATS4L’Ajuntament va
decretar la inhabitabilitat de dos
domicilis al carrer de la Lliber-
tat pel perill potencial d'incendi
per connexions irregulars a les
xarxes de subministrament.
L’acció va anar acompanyada de
l'evacuació d'una escala d'habi-
tatges de Montornès Nord di-
marts. L’operació, coordinada
pels Mossos d’Esquadra i la Po-
licia Local, va resultar en el des-
allotjament de deu habitatges i

dos locals del carrer de la Lli-
bertat. Un cop els tècnics van as-
segurar l’habitabilitat de la res-
ta d’immobles, els seus inquilins
van poder retornar.

Les comprovacions tècni-
ques de l’edifici van confirmar

que hi havia una situació de risc
per connexions irregulars al
subministrament de dos habi-
tatges. 

A més, un dels pisos comp-
tava amb instal·lacions de gran
potència per al cultiu de plantes
de marihuana, generant una si-
tuació perillosa i insalubre. Es

van intervenir un centenar de
plantes en l’actuació policial.
Les entitats bancàries propietà-
ries dels immobles hauran de
fer-se càrrec de la seva adequa-
ció. Segons l’Ajuntament, aques-
ta és la tercera actuació de ca-
racterístiques similars a Mon-
tornès en els darrers mesos.

L’Ajuntament ha decretat la inhabitabilitat dels domicilis. Foto: Ajuntament

Desallotgen dos habitatges
més per risc d’incendi

MontornèsFotografia | Exposició fotogràfica a Can Saurina
Can Saurina acull des d’avui i fins al 20 de juliol l’exposició fotogràfica del
col·lectiu de fotògrafs de Montornès. Com és tradicional cada estiu, la mos-
tra recull les instantànies més representatives de cada autor de l’entitat. 

CULTURA4El jaciment arqueo-
lògic romà Mons Observans aco-
llirà demà la primera de les Nits
a la Romanad’enguany. Teatre,
música, literatura i gastrono-
mia es barrejaran per oferir el
millor de les arrels de la nostra
cultura. El concert Fills de les
muses donarà el tret de sortida
a la setena edició d’aquesta com-
memoració de la Roma clàssica.
La idea és convertir el jaciment
en un odèon on Oriol Mallart i
Viviana Salisi presentaran obres
basades en la mitologia clàssica

de grans compositors, com
Schubert, Novak o Hahn. 

De dijous a dissabte de la set-
mana que ve hi haurà una gran
varietat d’activitats, com pre-
sentacions literàries, obres de te-
atre o tertúlies. El 20 de juliol
serà un dels dies més esperats,
amb el convivium, un sopar de
cuina romana basat en el recep-
tari de Marcus Gavius Apicius,
un cuiner de la Roma imperial.
L’àpat anirà acompanyat dels co-
mentaris dels arqueòlegs Josep
Maria Solies i Juana Huélamo. 

Montornès viatjarà a l’època
romana durant les nits d’estiu

FESTA4La Festa Major de
Montmeló va tenir una gran
protagonista durant els quatre
dies de celebració: la calor. La
coincidència de les jornades més
festives del municipi amb l’ona-
da de calor que abrasava Cata-
lunya van afectar la celebració
dels actes. De fet, l’Ajuntament
va suspendre els focs artificials
que havien de tancar la Festa
Major per risc d’incendi. La 39a
Trobada Gegantera, que va

comptar amb la participació de
representants de Cabrils i Sant
Fost, també va haver de canviar
el recorregut per les altes tem-
peratures. 

La resta però, va succeir
com s’esperava i Montmeló es
va omplir de rauxa i gresca. Es-
pecial menció a la Holi de dis-
sabte, que va aplegar molts
veïns de totes les edats i va fer
que els colors cobrissin els ca-
rrers de la vila.

POLÈMICA4Hanae Lemoudden,
una jove musulmana veïna de
Granollers, va denunciar dijous
de la setmana passada a Twitter
un suposat “tracte discriminato-
ri” en el seu primer dia de feina
a la planta de Pimkie de Mont-
meló. Lemoudden va assistir a la

seva nova feina vestida amb un
vel, fet que va generar la respos-
ta dels seus superiors. “Em van
comunicar que ho sentien, però
que el personal no pot portar sím-
bols religiosos i que no podia tre-
ballar”, narrava la jove a Twitter.
La jove va decidir quedar-se amb
el vel, malgrat que suposés re-
nunciar a la feina.

El mateix dia, l’empresa va
respondre la treballadora a la
mateixa xarxa social, afirmant
que “no és normal que facin això”
i que estaven buscant el respon-
sable de la decisió. Tanmateix, des
de l’Associació Musulmana pels
Drets Humans, coneixedors del
cas, asseguren que no hi ha hagut

cap intent de contactar amb la
jove i que “les converses per
Twitter no solucionen la situació
discriminatòria”.

La història va generar tot un
debat a la xarxa, on es barrejaven
defensors de l’afectada amb crí-
tics que asseguraven que l’em-
presa tenia dret a actuar així.

Lemoudden no va acabar el primer dia de feina a Pimkie. Foto: Pimkie

Una jove denuncia que no la
deixen treballar per portar vel

Acaba la Festa Major més
calorosa dels últims anys

Teatre | Queralt Casasayas, present als Premis Butaca 
L’actriu montmelonina, Queralt Casasayas, assistirà a la gala dels Premis Butaca del
Teatre i Cinema de Catalunya del pròxim 17 de juliol com a integrant de l’obra Una

gossa en un descampat, finalista en la categoria de teatre de petit format.

Un dels domicilis tenia
instal·lacions de gran
potència per al cultiu
de marihuana

Pimkie va respondre
l’afectada per Twitter,
però encara no han
parlat personalment
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La Llagosta

TRIBUNALS4El Jutjat de Saba-
dell ha acordat el tancament i l’ar-
xivament de la investigació con-
tra nou agents de la Policia Local
de Santa Perpètua que tenien
una denúncia pel presumpte co-
brament indegut de sobresous. 

El magistrat ha conclòs que
en cap moment s’ha demostrat
que els membres del cos policial
hagi concorregut en una con-

ducta il·legal ni ha existit cap per-
judici econòmic per a l’Ajunta-
ment del municipi.

La causa contra la Policia
Local s’ha mantingut oberta du-
rant més de tres anys. El mes de
maig, però, la Fiscalia va dema-
nar l’arxivament per la manca de
proves fiables de l’acusació. Fi-

nalment així ho ha estimat el
Jutjat.

Per la seva part, des de l’A-
juntament valoren molt positi-
vament el resultat del procedi-
ment judicial. Isabel Garcia, al-
caldessa de Santa Perpètua, i
Olga Valenzuela, regidora de
Seguretat Ciutadana, han mos-

trat la seva satisfacció pel tan-
cament d'aquesta causa i han
volgut agrair a tota la plantilla de
la Policia Local la seva profes-
sionalitat i el seu compromís
amb el servei a la ciutadania du-
rant tot aquest procés que es va
iniciar el gener de 2016 i ja ha
arribat a la seva fi.

Garcia ha agraït la professionalitat als agents. Foto: Twitter (@policiaSPM)

Arxiven la causa contra 
la Policia Local per sobresous

Santa PerpètuaCultura popular | La Florida celebra la seva Festa Major
La Florida va celebrar divendres, dissabte i diumenge la Festa Major del barri amb
música, humor i menjar. La celebració, organitzada per l’Associació de Veïns La
Florida, va començar amb el tradicional obsequi al soci més gran. 

SALUT4Un estudi de la Regi-
doria de Salut indica que la ma-
joria de joves de Santa Perpètua
ni tenen l’hàbit d’esmorzar ni se-
gueixen la dieta mediterrània.
Només el 17,2% dels adoles-
cents enquestats afirmen seguir
la dieta mediterrània enfront
del 31,4% que ho fa de manera
baixa i el 42,9% que reconeix se-
guir-la moderadament.

L’enquesta, que es va fer a es-
tudiants de 4t d’ESO del muni-
cipi, també mostra que els hàbits
saludables entre els adolescents

estan per sota que la mitjana de
la província de Barcelona.

L’informe també ha deixat
notes positives, ja que indica
que els joves del municipi con-
sumeixen menys alcohol i haixix
que la mitjana provincial. A
més, els adolescents perpetuencs
tenen una millor predisposició a
comunicar els casos d’assetja-
ment escolar als adults. D’alta
banda, hi ha un descens de l’ac-
tivitat esportiva, excés d’ús de
tecnologies i baixa percepció del
risc del consum de drogues.

Els adolescents descuiden 
els hàbits saludables

CONDOL4Ha mort Joan Oles-
ti, veí del poble i membre fun-
dador de la Unió de Radioafi-
cionats de Catalunya (URCAT).
Olesti, que tenia 71 anys, va néi-
xer al barri de la Barceloneta de
Barcelona, però va viure bona
part de la seva vida a la Llagos-
ta, involucrant-se amb les acti-
vitats del Casal d’Avis i presidint
l’agrupació de jubilats de la vila. 

Olesti va ser un dels pioners
en la seva passió, i l’any 1995 va

ser un dels impulsors de la fun-
dació de la URCAT, entitat de la
qual tenia el carnet de soci nú-
mero 3. El llagostenc s’havia
guanyat la vida com a transpor-
tista, però la seva afició pel sub-
marinisme el va portar a desco-
brir també la radioafició, i els
darrers anys de la seva vida es va
entregar a aquest hobby.

Olesti va morir a finals del
mes passat després de no poder
superar una malaltia.

PATRIMONI4La primera fase
de les obres de reforma de la his-
tòrica masia de Can Baqué ja
s’han posat en marxa. Dimarts
passat l’Ajuntament va anunciar
que els treballs de restauració
d’aquest edifici de la segona
meitat del segle XIII ja estan en
funcionament. L’objectiu de la
rehabilitació, segons expliquen,
és preservar i mantenir els valors
que transmet la masia perquè els
veïns més joves puguin seguir
gaudint-la en el futur.

Aquest primer tram dels tre-
balls hauria d’estar enllestit en

un termini de sis mesos, de ma-
nera que cap a principis del

2020 s’haurà acabat de fer la ne-
teja i la desinfecció de l’interior
de l’edifici, s’hauran demolit al-
guns dels elements d’obra (com
forjats i particions), s’haurà des-
muntat part de la coberta i d’e-
lements de fusta i s’haurà reha-
bilitat la coberta, fent el tracta-
ment que cal en algunes de les
façanes. L’empresa adjudicatà-
ria ha inclòs algunes millores en

el projecte que també afectaran
l’enllumenat de la façana, els ele-
ments de fusteria i la solera.

El consistori va adjudicar les
obres a l’empresa RÈCOP Res-
tauracions Arquitectòniques.
L’import total destinat a la re-
habilitació d’aquesta peça del
patrimoni històric i arquitectò-
nic de la Llagosta ascendeix als
200.000 euros.

Una imatge recent de l’edifici. Foto: Ajuntament

En marxa les obres 
per rehabilitar Can Baqué

Mor Joan Olesti, fundador 
de la Unió de Radioaficionats

Cultura | Tres exposicions a la biblioteca durant aquest mes
A banda de la ‘exposició de guies de viatge, durant aquest mes es podrà visitar dues mostres

més a la biblioteca. Cartes des de la trinxera seran els treballs dels alumnes de Batxillerat 
de l’Institut Marina, mentre que també s’exposaran dibuixos del llagostenc Óscar Mulero.

La dieta mediterrània, molt poc seguida pels joves. Foto: Arxiu

El cas va començar 
el gener de 2016 i la
Fiscalia va sol·licitar 
el tancament el maig

Si els terminis es
compleixen, el primer
tram dels treballs
acabarà en sis mesos
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Obres en una vorera propera
a l’institut de Lliçà d’Amunt

URBANISME4Des de mitjans
de la setmana passada, la bri-
gada municipal d’obres treballa
per ampliar la vorera que hi ha
a tocar de l’INS Lliçà.

La vorera es va crear l’any
passat per ser utilitzada com a
nova parada del servei de Trans-
ports de Lliçà d’Amunt (TLA),
però degut a l’increment del
nombre de veïns que el fan ser-
vir (sobretot alumnes del centre)
s’ha volgut ampliar perquè esti-

gui a punt quan comenci el curs
escolar 2019-20. S’ha decidit
ampliar la llargada i l’amplada
de la vorera de manera que pu-
gui arribar a allotjar tres auto-
busos de forma simultània.

Amb la creació d’aquest espai
addicional, es podrà millorar el
repartiment de les persones que
esperen els busos a la vorera i
també es millorarà la seguretat
en el moment de l’arribada i la
sortida dels vehicles.

LLIÇÀ DE VALL4Tot i que des de
fa uns dies està en marxa la
Pre-Festa, tothom al poble tenia
ganes que arribés el dia d’avui.
I és que a partir d’aquesta tarda
es posen en marxa els quatre
dies més especials de l’any: la
Festa Major ja és aquí.

Aquesta tarda es farà l’exhi-
bició de balls en línia i, a partir de
dos quarts de vuit del vespre, la
plaça de la Vila es convertirà en
l’escenari de la presentació de les
colles i del pregó, que enguany
llegirà la Penya Gansa (la colla
guanyadora l’any passat).

Demà, però, tocarà llevar-se
ben d’hora, ja que a un quart de
set del matí es farà el Despertem

el poble!. A dos quarts de vuit es
posarà en marxa la competició

entre colles, mentre que altres ci-
tes imperdibles seran la festa de
l’aigua o el concert de Dàmaris
Gelabert a Can Coll. A la nit es
farà el correfoc i el tradicional
Concert de Festa Major.

Ja diumenge, les colles afron-
taran la prova cultural. També hi
haurà l’exhibició de cotxes clàs-
sics, la missa de la Festa Major
i una xistorrada. L’últim dia es
faran activitats infantils, es lliu-

rarà el premi a la colla guanya-
dora i el castell de focs artificials
posarà el punt final als festejos.

ONADA DE CALOR
Algunes activitats que es faran a
l’aire lliure, però, podrien patir
canvis en funció de l’onada de
calor. L’Ajuntament intentaria
informar de qualsevol modifi-
cació amb prou temps i també
buscar llocs alternatius.

Un detall del cartell escollit per a aquest any. Foto: Aj. de Lliçà de Vall

Els dies més especials: la Festa
Major es posa en marxa avui

Lliçà de Vall | ‘Euphoria’ reuneix 800 espectadors
L’estrena de l’espectacle de dansa Euphoria va aconseguir reunir unes

800 persones al poble. Explica la història de l’Arlet, una nena que es
fa gran i que vol dedicar-se professionalment al món de la màgia.

Dàmaris Gelabert
actuarà demà a la 
tarda amb un concert
als jardins de Can Coll

Una imatge recent de l’estat dels treballs. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt



17 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 5 de juliol del 2019



5 de juliol del 2019líniavallès.cat

| 18

La Garriga | L’Ametlla

LA GARRIGA4Segons una in-
vestigació en la qual està parti-
cipant l’ONG La Garriga Societat
Civil, a 20 quilòmetres de la ca-
pital de Lesbos, Mytilene, hi ha
un cementiri clandestí per als re-
fugiats que no sobreviuen. 

“Vam sortir tremolant per la
falta d’humanitat i dignitat”, ha
explicat la presidenta de l’ONG,
Teresa Niubó, a El9Nou. L’asso-
ciació està involucrada en tas-
ques humanitàries des de fa tres

anys i la presidenta va fer una vi-
sita a l’illa recentment. 

Quan algun refugiat mor al
camp de Moria o és rescatat
sense vide en aigües gregues, el
govern del país guarda el cos un
mes i intenta localitzar els fami-
liars per poder repatriar-lo. Tot
i això, l’elevat cost de l’operació
(uns 4.000 euros) provoca que
molt sovint els cossos acabin
enterrant-se en una fossa co-
muna en aquest cementiri.

LA GARRIGA4La garriguenca
Maria Hernández va visitar Roma
per primera vegada fa 25 anys,
mentre estudiava Història de
l’Art. Va programar una estada de
sis mesos per “descobrir el barroc
en viu” però va anar postposant
la tornada a casa fins que s’hi va
quedar a viure, explica al portal
Exterior.cat. De l’estima per l’art,
a Hernández li va sorgir la pos-
sibilitat de fer de guia turística a
Itàlia. I així va ser.

En poc temps va començar a
treballar explicant en italià la
superintendència de Roma als
museus i sales d’exposicions mu-
nicipals com a guia de la soprin-
tendenza archeologica di Roma,
un òrgan del Ministeri de Cultu-
ra d’Itàlia. Durant 10 anys va
forjar-se en el sector turístic fins
que va veure la possibilitat d’oferir
turisme en català. “Des de feia
temps que vaig veure que hi ha-
via molts turistes catalans a Roma
i que explicar-ho en català era una

manera de mostrar-los més pro-
ximitat en el tracte. També és una
manera de normalitzar-lo”, diu.

La garriguenca va crear Ro-
maquí, una proposta cultural
que va instaurar a la ciutat per als
turistes catalans que volen des-
cobrir Roma. “Quan ets a l’es-
tranger, sentir algú que parla
en català sempre és ben rebut
pels catalans que són de turisme.

Per això és tan ben rebuda la pro-
posta, perquè descobrir noves
ciutats en català és un actiu molt
ben valorat”, reconeix Hernán-
dez. L’experiència de Romaquí,
de fet, ja fa 12 anys que està ple-
nament consolidada després de
ser pionera arreu del món en ofe-
rir un servei setmanal de visites
guiades col·lectives en català a
monuments exteriors.

Una de les visites guiades que organitza l’entitat. Foto: Romaquí

Hernández: “Normalitzem 
el turisme en català a tot arreu”

Denuncien l’existència d’un
cementiri amagat a Lesbos

CANOVELLES4La sessió plenà-
ria extraordinària de dijous de la
setmana passada va servir per-
què es donés llum verda al car-
tipàs municipal per a la pròxima
legislatura. El consistori s’orga-
nitza a través de tres àrees dife-
renciades: Govern i planificació
de la ciutat, amb l’alcalde Emi-
lio Cordero al capdavant, Terri-
tori i serveis a la ciutadania, di-
rigida per Francesc Sánchez, i
Serveis a les persones, benestar
i acció comunitària, que tindrà a
Yolanda Sánchez com a màxima
responsable.

D’aquestes tres grans àrees
penjaran un total de 22 regido-
res, algunes de les quals seran
noves de trinca; d’aquesta ma-

nera, es posen en marxa regi-
dories com Mobilitat, Relacions
Ciutadanes, Sostenibilitat, Medi
Natural i Transició Energètica i
Govern Obert i Transparència.

Durant aquesta sessió, però,
també es va haver d’aprovar la
primera baixa en aquest mandat.
Es tracta de la socialista Ingrid

Rivera, que havia pres possessió
del seu càrrec en la sessió cele-
brada fa tot just unes setmanes,
però ara es veu obligada a re-
nunciar per motius personals. Si
res no canvia, els representants
del grup socialista anunciaran el
seu recanvi en la sessió que se ce-
lebrarà d’aquí a dues setmanes.

El Ple extraordinari en el qual es va aprovar. Foto: Aj. de Canovelles

Aprovat el cartipàs municipal
en una sessió extraordinària

Canovelles | Les Franqueses

L’Ametlla | Un centenar de persones a la Clar de la Lluna
Un total de 104 persones van desafiar la calor sufocant del dissabte passat i van
participar en la caminada nocturna Clar de Lluna. Els caminaires van recórrer 
un itinerari d’uns cinc quilòmetres a l’entorn del poble sota la llum de la lluna.

Les Franqueses | Èxit del Summer Market
La plaça de Joan Sanpera va ser l’escenari de la 2a edició
del Summer Market, on una trentena de botigues de la vila
van oferir seus productes i presentar les seves novetats.

LES FRANQUESES4Ahir es va
posar en marxa la programació
de la Festa Major de Bellavista,
una celebració que, com cada
any, serveix per donar el tret de
sortida a la temporada de cele-
bracions al poble.

La Caminada Nocturna va
donar el tret de sortida de les ac-
tivitats, que seguiran avui amb
propostes com un contacontes,
un espectacle d’animació o el
pregó, a quarts de vuit del vespre.
Les celebracions s’allargaran du-
rant els dos dies del cap de set-

mana, amb espectacles de tota
mena, la mostra d’entitats, el
correfoc, el torneig de futbol 7 o
l’espectacle de varietats, entre al-
tres propostes.

A partir del pròxim dia 19 li
agafarà el relleu la festa de Ma-
rata, l’última celebració d’aquest
primer mes d’estiu serà a partir
del dia 27 a Corró d’Amunt,
mentre que les dues darreres,
que ja se celebraran durant la pri-
mera quinzena de setembre, se-
ran les dels barris de Llerona i
Corró d’Avall.

La temporada de Festes
Majors arrenca a Bellavista
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L’organització 
del govern s’ha 
dividit en tres grans
àrees principals



CALDES4La campanya solida-
ria La fam no fa vacances, ini-
ciada recentment per l’Ajunta-
ment i les entitats que gestionen
el Rebost Solidari, ha aconseguit
recaptar 8.200 kg d’aliments
entre divendres i dissabte de la
setmana passada. 

110 voluntaris van participar
en el recapte, que va superar en
200kg al de l’any anterior i es va
realitzar en diversos supermer-
cats i establiments.

El Rebost Solidari
recapta 8.200 kg
d’aliments

SANT CELONI4El científic, geò-
graf i especialista en medi am-
bient Martí Boada, va rebre di-
mecres a la nit el premi Talent de
Medi Ambient i Sostenibilitat
que atorga l’Ajuntament de Sant
Celoni. 

Boada és actualment mem-
bre del Programa de les Na-
cions Unides per al Medi Am-
bient i el Fòrum Global 500. Està
considerat com un gran expert
en ecologisme i sostenibilitat.

Premien Martí
Boada per la tasca
mediambiental

VILANOVA4Diumenge va ser el
darrer dia d’estança a Vilanova
dels 30 menors estrangers no
acompanyats que habitaven la
casa de colònies Can Rabassa.
Els joves van estar vivint a l’e-
difici des del passat 19 de no-
vembre, i estaven a càrrec de la
Fundació Diagrama. 

Està previst reubicar-los a al-
tres municipis i equipaments
d’acollida.

30 menors no
tutelats deixen
Can Rabassa

CARDEDEU4L’Ajuntament va
començar la setmana passada
l’enderroc de l’edifici del Casi-
no de Cardedeu. La finca, que
estava tancada des de fa un
any, feia pocs mesos que havia
passat a ser oficialment una
propietat municipal. En el solar
de les obres s’hi crearà un espai
d’aparcaments provisional, fins
que es desenvolupi el projecte
d’habitatge social compartit per
a gent gran. 

Comencen 
a enderrocar
l’edifici del Casino

SANTA MARIA4La Policia Local
de Santa Maria de Palautordera
va evitar la matinada de dime-
cres un robatori al municipi. Els
agents van rebre la denúncia
d’una veïna, que va advertir que
un jove estava intentant entrar a
una casa. Els agents van perse-
guir el fugitiu durant més de 8
km fins que va perdre el control
del cotxe i va sortir de la via. La
policia va recuperar el vehicle i
va identificar els ocupants.

La Policia Local
evita un robatori i
recupera un cotxe

SANT PERE4La Festa Major de
Sant Pere de Vilamajor va tenir
lloc al municipi entre divendres
i diumenge de la setmana pas-
sada. Els veïns van poder gaudir
de diverses activitats, com tro-
bades de gegants, jocs, tallers, ex-
posicions i tornejos. 

Les festivitats van començar
divendres al migdia, amb la
festa d’homenatge a la gent
gran de la vila.

Sant Pere de
Vilamajor celebra
la Festa Major

ESTIU4Sense temps per recu-
perar-se de l’onada de calor, el
Vallès Oriental fa front a una
nova tanda d’altes temperatures
que arribarà al seu màxim aquest
cap de setmana. Afortunada-
ment, la previsió indica que no
serà ni tan prolongada ni tan in-
tensa com la que ha tingut lloc
aquests darrers dies.

I és que divendres de la set-
mana passada va ser una jorna-
da de rècords als termòmetres de
la comarca. Un dels exemples
més clars va ser el de Granollers,
que va arribar als 40,8 graus de
màxima, la xifra més alta des que
se’n registren les dades. Davant
d’aquesta situació, la majoria
d’ajuntaments van actuar per
mitigar la calor. 

A Mollet l’horari de les fonts
es va ampliar, i van ser les grans
protagonistes del cap de setma-
na, amb una gran afluència de
veïns que buscaven refrescar-se.
Parets també va seguir la ma-
teixa proposta, i va obrir l’aigua
matí i tarda. Per desgràcia per als
molletans, dissabte un problema
tècnic va deixar sense funcionar

la piscina exterior de Ca n’Ari-
mon. De fet l’Associació Famílies
Nombroses de Mollet va anun-
ciar que es queixaria al síndic
personer pel suposat mal man-
teniment de les instal·lacions. 

A Santa Perpètua el consis-
tori va acordar l’entrada gra-
tuïta a les piscines municipals
per a embarassades, persones
grans i infants. Aquesta decisió
es va repetir a molts municipis,

com Sant Fost, l’Ametlla o Ca-
novelles.

AVÍS PER CONTAMINACIÓ
A banda de la calor, la contami-
nació també ha estat protago-
nista aquests dies. La Direcció
General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic de la Generalitat
va anunciar dilluns una alerta
pels alts nivells de partícules
contaminadores PM10.

El Vallès Oriental es prepara:
segon assalt de l’onada de calor

El Consell Comarcal 
es constituirà el 19 de juliol

CONSTITUCIÓ4El pròxim dia 19
de juliol és la data marcada per
celebrar el Ple de constitució
del nou mandat del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental. L’ac-
te tindrà lloc a la Sala Francesc
Tarafa de Granollers.

Marc Candela, alcalde de
Martorelles i principal candi-
dat a la presidència, serà el cap
de llista d’ERC al Consell, partit
que compta amb 11  escons a l’òr-
gan institucional. El PSC té el

mateix nombre de represen-
tants, i Lourdes Aguilera, regi-
dora de Cànoves i Samalús, serà
la seva candidata.

Per la seva part, l’alcalde de
Les Franqueses, Francesc Co-
lomé, liderarà la coalició de
Junts al Consell, amb 6 mem-
bres. Els grups d’En Comú
Guanyem i Ciutadans compten
amb dos representants, mentre
la coalició Alternativa Munici-
palista Amunt té un escó.

Gastronomia | Arriba la 10a Fira del Tomàquet
Dimecres es va presentar a Les Franqueses el programa d’activitats de la 10a

Fira del Tomàquet del Vallès Oriental, que se celebrarà el 20 i 21 de juliol a San-
ta Eulàlia de Ronçana. Carme Ruscalleda presidirà el primer Concurs de Cuina.   
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Les fonts van protagonitzar l’onada de calor a Mollet. Foto: Ajuntament
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Esports Mollet | El pavelló Riera Seca, a punt per als World Roller Games
Entre dimarts i dissabte de la setmana que ve, el pavelló Riera Seca serà l’escenari de les proves
de roller derby, femenines i masculines, dels World Roller Games 2019. Les fases preliminars
es jugaran durant els primers dies, mentre que el cap de setmana serà per als partits decisius.

Després de quatre dies intensos,
el Palau d’Esports de Granollers
va ser l’escenari de les finals i de
la cloenda de l’edició d’enguany
de la Granollers Cup durant tot
el dia de diumenge passat. Des de
dos quarts d’una del migdia, el re-
cinte va anar acollint els partits
decisius alevins, infantils, ca-
dets, juvenils i júniors.

L’edició d’enguany va ser una
de les més repartides: va haver-
hi vuit campions diferents en
les 10 categories. Només el BM
Granollers (campió cadet, juve-
nil i júnior masculí) va pujar al
podi més d’un cop.

Els nois del Laietà de Barce-
lona i les noies del Béziers de
França van ser els campions ale-

vins. El Laietà va derrotar l’Ega-
ra per 24-12 en el partit decisiu,
mentre que les occitanes van
guanyar el BM per 11-9.

El Club Handbol Palautor-
dera i la selecció catalana feme-
nina serien els dos triomfadors
infantils de la Granollers Cup. El
conjunt de Santa Maria de Pa-
lautordera va aconseguir un
triomf ajustat a la final contra el
BM la Roca (20-18), mentre que
el combinat de Catalunya obtin-
dria un triomf clar contra el Bya-
sen de Noruega (17-7).

La categoria cadet va coronar
el BMG i l’HC Puig d’en Valls. Els
granollerins van aconseguir der-
rotar un combinat de jugadors de
la resta del país per 25-13, men-
tre que les jugadores de Santa
Eulària des Riu hauria de suar
més per derrotar el conjunt de
Sant Pere de Ribes (16-12).

En el segon esglaó més gran,

ordenat per edat, els dos triomfs
serien per a equips de la comar-
ca, el BMG i el BM la Roca. La fi-
nal juvenil masculina, a més, va
deixar un enfrontament entre
els dos equips del club. El juve-
nil A va guanyar per 15-23. Més
ajustat, en canvi, va ser el triomf
de les roqueroles, que van acon-
seguir imposar-se en el derbi
vallesà contra el BMG (14-12).

Per últim, pel que fa als jú-
niors (esportistes que estan a
punt de fer el salt a la categoria
sènior), el masculí del BMG va
aconseguir guanyar un altre der-
bi vallesà, en aquest cas contra
l’Handbol Parets (19-13), mentre
que la final femenina va ser el
matx que es va decidir per una di-
ferència de gols menor; el BM Es-
parreguera aconseguiria el seu
únic triomf a la Granollers Cup
després de 17-16 aconseguit con-
tra el CH Sant Llorenç.

La Granollers Cup s’acaba amb
una gran jornada a Granollers
» El Palau d’Esports va tornar a acollir les finals diumenge passat
» Només el BM Granollers va guanyar en més d’una categoria

Putellas i Martín, futbolistes
vallesans que triomfen

FUTBOL4Són joves, vallesans i
han viscut una gran temporada,
individualment i col·lectivament.
La molletana Alexia Putellas i el
montmeloní Aaron Martín han
estat dos dels grans protagonis-
tes de la recta final del curs fut-
bolístic 2018-19.

La jugadora del Barça, que
per primera vegada ha jugat una
final de Champions i que acaba
de disputar el segon Mundial de
la seva carrera amb només 25
anys, va rebre un reconeixement
per part de la seva ciutat dilluns
passat. Putellas va signar el Llibre
d’Honor de Mollet i va admetre,
emocionada, que “no hi ha cap
honor més gran que el reconei-
xement de la teva ciutat”. La

blaugrana també va dir que li ale-
gra molt “que el projecte sobre els
equips femenins de futbol for-
matiu que va començar fa uns
anys a Mollet segueixi consoli-
dant-se i creixent”.

Martín, per la seva banda, va
aconseguir diumenge passat el
primer gran títol de la seva car-
rera, l’Eurocopa sub21, que va
guanyar amb la selecció espa-
nyola. L’equip entrenat per Luis
de la Fuente va derrotar Alema-
nya per 2-1. El lateral, que ja fa
dues temporades que juga al
Mainz de la Bundesliga, va ser ti-
tular i va jugar els 90 minuts de
dos dels partits de la fase de
grups del torneig, els enfronta-
ments contra Itàlia i Polònia.

Imatges com aquesta es van veure repetidament diumenge passat. Foto: Granollers Cup

L’EC Granollers debutarà 
a la Copa contra el Vilassar

L’EC Granollers ja sap
quan i on jugarà el seu
primer partit oficial
de la temporada; serà

el diumenge 4 d’agost, al Muni-
cipal Xevi Ramon, quan els de
Jose Solivelles s’estrenaran a la
Copa Catalunya absoluta contra
un equip contra qui també com-
petirà a la lliga, la Unió Esporti-
va Vilassar de Mar.

Dimarts passat es van sorte-
jar les tres primeres rondes de la
competició, que es jugaran a l’a-
gost abans que es posi en marxa
la Tercera Divisió (durant aquest

mes també s’ha de sortejar el ca-
lendari, però la primera jornada,
si res no canvia, es jugarà durant
el cap de setmana del 24 i el 25
d’agost), de manera que els blancs
ja saben quins serien els seus dos
pròxims rivals en cas de superar
aquesta primera ronda: el se-
gon cap de setmana d’agost rebria
el vencedor de l’eliminatòria en-
tre el Martinenc i l’Espanyol B,
mentre que l’últim partit de Copa
abans de començar la lliga seria
de nou lluny de casa, contra l’Eu-
ropa, el Llagostera, el Sant An-
dreu o el Peralada.

El BMG farà història jugant 
a Europa per primera vegada

Que el BM Granollers
de Robert Cuesta es
quedés sense el premi
de jugar a Europa des-

prés de l’extraordinària campa-
nya 2018-19 de l’equip tenia un
punt d’injust... però això final-
ment no serà així. I és que di-
marts passat es va fer oficial que
les granollerines podran seguir
fent història, ja que han rebut
una proposta de la Federació
Espanyola d’Handbol per po-
der disputar la Challenge Cup du-
rant la temporada que ve. 

El club ha acceptat la invita-
ció, de manera que es converti-
rà en el primer club d’handbol de
Catalunya i d’Espanya en haver

disputat competicions europees
en els dos sexes. El BMG, doncs,
rep un regal extra inesperat però
molt ben rebut per celebrar el seu
75è aniversari.

DOS PREMIS MÉS
Esportivament, el sènior femení
també està d’enhorabona perquè
Giulia Guarieiro i el tècnic Robert
Cuesta van rebre dos dels premis
de la Liga Guerreras Iberdrola.

La jugadora paulista va ser es-
collida millor lateral esquerre
de la competició, mentre que
Cuesta va rebre la majoria de vots
i va ser triat, una temporada
més, com el millor entrenador de
la categoria. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Els blancs estan a punt per a una nova temporada. Foto: ECG
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Llibres Teatre

Hi ha bandes que es neguen a des-
aparèixer, que eviten la treva com a fi-
losofia vital. Una d'aquestes és, sens
dubte, La Banda Trapera del Río, pio-
nera del punk abans que aquesta pa-
raula arribés a la península i grup in-
subornable que acaba de presentar
nou àlbum: Quemando el futuro (Mal-
dito Records, 2019).

Música Pelis i sèries

Quemando el futuro
La Banda Trapera del Río

Música entre ‘punxes’
Si féssim una llista dels edificis modernistes més reconeguts

de Barcelona, de ben segur que la Casa de les Punxes figuraria
en alguna de les posicions més altes. Visitar-la durant l’any és
un autèntic plaer, però durant l’estiu encara és més llaminer
gràcies a les Nits amb Ritme. Durant els mesos d’estiu, es pot
visitar l’edifici de nit i, posteriorment, gaudir d’un concert al
seu imponent terrat de sis-cents metres quadrats. Les Nits

amb Ritme es fan tots els divendres de juny, juliol i agost, del
14 de juny al 30 d’agost. Les entrades tenen un preu de 25 eu-
ros, i els residents catalans poden aconseguir-les per 18,75. 

Anna Sahun es posa en el paper d’una
dona emprenedora, mare de dos fills
que no s’arronsa davant les adversitats.
Dirigida per Joel Joan, la seva parella,
Sahun, s’enfronta a aquest monòleg
que barreja comèdia i moments
menys alegres per retratar el masclis-
me que pateixen les dones avui.

A La Villarroel de Barcelona.

Nenes i nens
Dennis Kelly

Curtis James Jackson III potser no és un nom gaire co-
negut pel públic general, però 50 cent -el seu àpode
artístic- fa pensar tothom en hip hop. I és que el raper
de Nova York va arribar a l’estrellat musical anys enre-
re, però ara ambiciona altres projectes, com el que va
anunciar el 26 de juny a Barcelona. 50 cent va presen-
tar la sisena temporada de Power, sèrie de la qual ja és
actor i ara en serà director d’un episodi. El músic va

explicar que ha estat una aposta “molt emocionant” i
que posar-se darrere la càmera és “una experiència
diferent”. El raper va causar un gran impacte l’any

2003 amb el seu primer àlbum, Get Rich or Die Tryin',
amb temes com In Da Clubo 21 questions. El seu estil
agressiu va conquerir l’escena musical i el va situar

com un dels artistes més exitosos, amb més de 30 mi-
lions de discs venuts. Lluny de quedar-se estancat, 50
cent es va atrevir a ser actor, productor i inversor. Així,

ara s’obre a una nova disciplina: la de director. 

5 0  C E N T

ÉS FAMÓS PER... Ser un raper d’èxit internacional
L’àlbum ‘Get Rich or Die Tryin’ el va catapultar a la fama

Famosos

Presentar la sisena temporada de ‘Power’
L’artista va anunciar a Barcelona que en serà director

Sorpresa per la visita del raper a Barcelona
Molts seguidors no sabien que visitaria la ciutat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

| Formula1 2019
Nova entrega d’aquest simulador de conducció. Converteix-te
en el teu pilot preferit i lluita per ser el nou campió del món.

La vida de la Vir i en Lluís canvia quan,
després de poc més d’un any com a
parella, s’assabenten que ella està em-
barassada. La pel·lícula segueix l'aven-
tura, amb alts i baixos, d'aquesta 
jove parella durant els nou mesos en
els quals esperen que neixi la seva 
criatura. El film ha rebut quatre premis
al Festival de Málaga.

Els dies que vindran
Carlos Marqués-Marcet

L’escriptor barceloní intenta respon-
dre en aquesta novel·la per què se-
guim creient en l’amor o per què se-
guim necessitant temples en una so-
cietat que presumeix d’haver passat
de llarg l’estadi espiritual. Tot això
enmig d’una crisi sentimental, espi-
ritual i econòmica, en la qual ningú
dona oportunitats de cap mena.

La vida i altres frustracions
Àlex Reig Biosca

QUI ÉS?
La fitxa
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DIMECRES 10 DE JULIOL
19:30 Esteve Plantada coordinarà la proòxima

sessió del cicle Gandulegem, que tindrà com
a convidats Mar Coll i Jordi Oriol. / Roca Um-
bert. Fàbrica de les Arts.

AVUI 5 DE JULIOL
17:30 Rocket League, Pokémon Sol y Luna i Brawl

Stars seran els tres videojocs seleccionats per
a la marató gamer que està preparada per a
aquesta tarda. Activitat gratuïta.  / Centre Cul-
tural La Marineta.

FINS AL 13 DE JULIOL
Matí-Tarda Durant aquesta setmana i gairebé

tota la que ve es podrà visitar la mostra ano-
menada La mort, digna i il·lustrada, sobre el
dret a morir dignament.  / Centre Cultural La
Marineta.

DIUMENGE 7 DE JULIOL
SANTA PERPÈTUA Els voluntaris de l’ONG hos-

pitalenca Alkaria han convidat Rami Cattan,
un refugiat sirià, perquè s’encarregui d’una
xerrada i expliqui la seva experiència (12:00)
/ El Vapor.  

DIJOUS 11 DE JULIOL
PARETS Dijous de la setmana que ve es farà una

tarda de jocs de taula i de PlayStation ober-
ta a tothom. L’activitat és gratuïta i oberta als
veïns del municipi i d’altres pobles (18:00).
/ Casal de joves Cal Jardiner.

DEMÀ 6 DE JULIOL
MONTORNÈS Per una nit el jaciment romà Mons

Observans es convertirà en un odeó, l'espai
on primer els grecs i després el romans es reu-
nien per delectar-se amb espectacles musi-
cals i poètics (20:00). / Mons Observans.

DIMECRES 10 DE JULIOL
LA LLAGOSTA Un taller infantil anomenat Por-

tem l'espai exterior a la Biblioteca! serà una pro-
posta per a la setmana que ve (18:00). / Bi-
blioteca Municipal.

DEL 5 AL 7 DE JULIOL
MONTMELÓ Un any més, el Circuit serà l’esce-

nari de les 24 Hores de Catalunya de moto-
ciclisme, la prova de resistència per excel·lèn-
cia. / Circuit de Montmeló.

LES FRANQUESES Un somni colorit és
el nom de la proposta teatral a càrrec
de Milnotes teatre. / Casal Cultural de
Corró d'Avall.

‘Un somni colorit’, proposta
teatral a les Franqueses
Avui 5 de juliol a les 18:00

L’Escola Municipal de Música i Dansa
ha preparat un tastet de dansa per al
dilluns que ve. No serà l’únic que es farà
durant aquest mes. / Teatre Municipal
Can Gomà.

Un tastet de dansa la segona
setmana d’aquest mes
Dilluns 8 de juliol a les 11:00

El Gran Showman explica la història de
PT Barnum, un visionari sortit del
no-res, que va crear un espectacle fas-
cinant que es va convertir en una
sensació mundial. / Parc Torras Villà.

‘El Gran Showman’, segona 
cita del Cinema Freshhhhh!
Dimarts 9 de juliol a les 22:00

MOLLET La ciutat acull avui l’inici de
les proves de roller derby dels World
Roller Games 2019. / Pavelló Munici-
pal d'Esports Riera Seca.

Les proves de ‘roller derby’
es posen en marxa a Mollet

Dilluns 8 de juliol

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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