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Durant els darrers anys, ajunta-
ments, entitats i diverses orga-
nitzacions han treballat per sen-
sibilitzar la societat sobre les
preocupants xifres d’agressions
sexuals. Però lluny d’anar a
menys, aquests delictes conti-
nuen arrelats a la societat i no es
redueixen. 

Així ho demostren les dades
dels Mossos d’Esquadra publi-
cades recentment. Les Àrees Bà-
siques Policials de Granollers i
Mollet combinades, que repre-
senten els municipis del Vallès
Oriental, deixen una contun-
dent xifra que parla per si sola:
27 denúncies d’agressions se-
xuals només l’any 2018.

D’altra banda, des del 2011
(any d’inici de les dades) s’han
denunciat 207 agressions en
vuit anys, amb uns números
molt estables i que no denoten
cap tendència a la baixa. De fet,
el 2018 va ser un dels anys amb
més denúncies de la sèrie, només
superat lleugerament pel 2017 i
el 2011 (31 en ambdós casos). 

BUSCANT RESPOSTES
La pregunta és tan necessària
com desesperada: Què s’està
fent malament? Una de les en-
titats que més coneix aquesta te-
màtica és la fundació Vicki Ber-
nadet, que treballa en l’atenció,
la prevenció, la formació i la
sensibilització dels abusos i les
agressions sexuals. 

Pilar Polo, membre de la
fundació, ha explicat a Línia
Vallèsque “la violència sexual és

un tema molt intern. Cal un tre-
ball molt intens i molta preven-
ció per aturar-la”. Polo és críti-
ca amb algunes mesures que es
demanen en aquests casos: “No
pel fet d’augmentar les penes als
agressors canviarà res. Qui ho fa
sempre espera que no l’atra-
pin”. Polo explica que qui agre-
deix “col·loca l’altra com un ob-
jecte sexual, que només existeix
per donar-li plaer”. D’altra ban-
da, demana “inversió en pre-
venció, ja que es tracta d’un
tema molt relacionat amb les ac-
tituds i les creences”. 

Per això l’experta remarca
una paraula clau: educació.
“Manca una bona educació se-
xual, parlar de forma sana sobre
el tema i prendre consciència”.
“Fins que no ho aconseguim,
res no canviarà”, conclou Polo.
Queda molta feina per fer.

Què està fallant?
» El 2018 es van denunciar 27 agressions sexuals al Vallès Oriental, segons dades dels Mossos

» La xifra, similar a la d’anys anteriors, qüestiona com s’està actuant per fer-hi front

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

CONCENTRACIONS4Dilluns
la majoria de municipis del
Vallès Oriental tenien una
cita contra la violència mas-
clista. Les places de les viles es
van omplir per rebutjar la
violació a Manresa d’una me-
nor en mans de set individus.
Granollers, Mollet, Montor-
nès, Martorelles o La Llagos-
ta van ser alguns dels exem-
ples d’aquesta denúncia mas-
siva a les agressions sexuals.

“Tens 15 minuts, no tar-
dis, que em toca a mi”. Amb
aquesta esfereïdora frase,
entitats i institucions van re-
cordar el que va dir un dels

agressors durant la violació
a la noia de 14 anys. Les
consignes a la capital de la
comarca contra “la manada
de Manresa” eren clares: “no
és abús, és violació” i “si ens
toquen a una, ens toquen a
totes”. 

Centenars de persones re-
flexionaven sota la pluja, en
un dia que acompanyava
l’ambient de frustració i tris-
tesa, sobre un càncer social
que sembla no tenir fi. I és que
dona la sensació que per molt
que cada vegada estigui més
visibilitzat, encara li falta un
llarg camí per solucionar-se.

La comarca es bolca contra 
la violència masclista

En Portada
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La lupa

per Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés

Accessible per a tothom

El passat hivern van concloure les ob-
res per habilitar un pas subterrani a
l'estació de Mollet Santa Rosa. El que
havia de ser una millora en la segure-
tat de l’estació s’ha convertit en un greu
problema de mobilitat. Un cop inau-
gurat el pas inferior, es va procedir au-
tomàticament a eliminar el
pas de vianants entre  an-
danes  però es va fer sense
posar en funcionament els
dos ascensors que s’han
construït a banda i banda
del passadís subterrani, el
que suposa que les persones
amb mobilitat reduïda es trobin amb
una barrera arquitectònica gairebé in-
salvable.

El que en un principi semblava
que era qüestió d’unes poques setma-
nes (el portaveu de Renfe, Antonio Car-
mona, va plantejar inicialment el mes
d’abril com a data per la posada en
marxa dels ascensors), s’ha convertit en
un suplici que ja dura gairebé mig any.

Mig any de problemes i maldecaps no
tan sols per a les persones amb mobi-
litat reduïda, sinó també per qualsevol
persona usuària de l’estació que hagi de
carregar amb pesades maletes o amb
cotxets de nadó. Tot plegat, segons
fonts de la pròpia companyia, per pro-

blemes tècnics i burocràtics amb l’em-
presa que ha de subministrar el servei
elèctric als ascensors.

Aquesta situació s’agreuja encara
més si tenim en compte que la via prin-
cipal de Mollet-Santa Rosa es troba a
l’andana oposada als accessos de l’esta-
ció, el que implica que cal utilitzar el pas
inferior en la immensa majoria de casos.
Només en cas de creuament de trens, un

dels combois estaciona a la via que
queda al costat de l’edifici de viatgers.

Considerem que aquesta situació es
totalment inacceptable i que només
s’explica des de la deixadesa i la desí-
dia de l’administració competent i del
conglomerat Renfe/Adif. No és de re-

but que arran d’una actua-
ció que havia de servir per
facilitar el trànsit de les
persones a l’estació es ge-
neri un problema de mobi-
litat que prèviament no
existia. En una època en la
qual per causes mediam-

bientals es fa més necessari que mai po-
tenciar el transport públic, ens trobem
que amb actuacions com aquesta es fa
justament el contrari: potenciar l’ús del
vehicle privat.

Per tot plegat, exigim que es pren-
guin cartes en aquest assumpte de
manera immediata per tal que els as-
censors es posin en funcionament en
la màxima brevetat possible.

El que havia de ser una millora en la 
seguretat de l’estació s’ha convertit 

en un greu problema de mobilitat

El que és rellevant del
pacte de la Diputació

de Barcelona és que es
tracta d’un acord entre les direccions
nacionals del PSC i JxCat, signat per Illa
i Bonvehí, i amb l’assentiment de Pedro
Sánchez, Iceta, Torra i Puigdemont.
No és cap pacte local. I potser anuncia
un nou escenari polític...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui el panorama po-
lític català s'ha vist sac-

sejat pel terratrèmol del
pacte a la Diputació de Barcelona.
Desconec la magnitud del tsunami
que provocarà, però el més eloqüent és
el silenci d'alguns dels protagonistes de
la política catalana. Un silenci que res-
sona, eixordador.

@davidminoves

“Esta es mi petición. Te-
nemos que ser mejores.

Amar más, odiar menos.
Escuchar más y hablar menos. Es nues-
tra responsabilidad hacer este mundo un
lugar mejor”. Gran discurso de Megan Ra-
pinoe. Necesitamos más palabras como
las de la capitana de Estados Unidos en
el deporte y la vida misma. 

Europa dice que to-
mará medidas contra

España por la contami-
nación. Pablo Casado dice que una me-
dida contra la contaminación (Madrid
Central) provoca más contaminación.
El chiste me haría gracia de no ser por-
que las multas las pagan todos los es-
pañoles.

@dieguchio@cprocuna@codina_francesc

Els semàfors

Renfe
L’atropellament d’un jove de 19 anys a

l’Estació Mollet-Sant Fost ha indignat el
municipi, que reclama des de fa temps

millorar l’accessibilitat per creuar les
vies. L’alcalde, Josep Monràs, va ser un

dels primers a reclamar la reforma.
pàgina 8

Diputació
La Diputació de Barcelona ha realitzat

el projecte bàsic i executiu de la restau-
ració de les cobertes de la masia i 

la torre de Can Coll, a Lliçà de Vall.  
Es tracta d’un conjunt declarat 
Bé Cultural d'Interès Nacional.

pàgina 16

Plat. Sanitat Pública
La Plataforma en Defensa de

la Sanitat Pública del Baix Vallès es va
reunir per valorar la feina feta durant el

curs. L’entitat ha promès continuar 
actuant per millorar la situació de la 

sanitat pública al Baix Vallès.
pàgina 9
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A presó la parella de Vianca 
acusada d’haver-la matat1

2
Una batalla campal a Plana Lledó 
de Mollet deixa tres ferits

“De debò són discapacitats?”: 
el cas d’èxit d’El Gat Verd

L’altra onada

La Granollers Cup s’acaba 
amb una gran jornada a Granollers

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.

La majoria social
per Gonzalo Plata Jiménez (CCOO Vallès Oriental)

El resultat de les darreres
eleccions municipals al Vallès
Oriental és inapel·lable. Del
total de regidores i regidors
escollits a la nostra comarca,
el 63,6% (327) responen a
opcions d’esquerres, contra
els 111 (21,5%) regidors i re-
gidores conservadors. Si apos-
tem per mirar l’eix nacional,
aquest representa el 55,06%.
És a dir, des d’una perspecti-
va ideològica, en qualsevol
dels eixos, l’opció d’esquerres
és la que, de forma destacada,
té un major suport popular.
Alhora, si ens aturem a mirar
les alcaldies a la nostra co-
marca, la suma de les alcal-
dies d’esquerres són vint-i-
quatre i la suma de dretes és
de deu alcaldies. D’aquesta
manera, podem concloure
que a les passades eleccions
municipals el Vallès Oriental
va apostar per la pluralitat de
partits socials de forma molt
destacada.

Ara ens trobem davant la
recta final de les negocia-
cions per la constitució del
nou govern comarcal i arriben
veus de totes opcions de
suma, on l’opció progressista
no és la que troba més adep-
tes. Malament. Als nostres
representants els hem de dir
fort i clar que llegeixin els re-
sultats, la gent els està de-
manant un determinat tipus
de polítiques, aquelles que

opten per un model social,
que cerquen trencar la bretxa
entre classes, però també les
bretxes per raó de gènere,
d’edat o d’origen, que als dar-
rers temps s’eixamplen i dei-
xen fora del dret a una vida
digna a moltíssimes i moltís-
sims ciutadans de la nostra
comarca.

Calen polítiques actives
per l’ocupació, calen beques
menjador, calen ajuts socials,
polítiques d’accés a l’habi-
tatge, polítiques d’educació i
de formació al llarg de la
vida... Cal que mirem a la
gent a la cara i els donem les
oportunitats que necessiten.
En podem fer càbales mil,
però les urnes “han parlat” el
que es vol a la nostra comar-
ca. El que cal és un govern
que desenvolupi una agenda
de progrés.

Des de CCOO hem estat
actius aquestes darreres cam-
panyes. No tenir perfil parti-
dista no vol dir ser apolític i
considerem d’absoluta prio-
ritat revertir el període de
retallades fent créixer els
pressupostos de les nostres
administracions per millorar
la qualitat de vida de la gent
treballadora. Així ho hem dit
una i mil vegades, i ho tornem
a dir ara. Doneu una oportu-
nitat a la majoria social, do-
neu una oportunitat a la gent
treballadora.

Safata d’entrada

Què es pot entendre com a bé
comú? En una societat avançada
es pot entendre com aquells va-
lors, no només materials, amb els
que la ciutadania es pot sentir sa-
tisfeta. Habitatge, alimentació,
serveis bàsics com l’aigua, l’elec-
tricitat i el gas, ensenyament, sa-
nitat, treball, cultura i oci, l’ecolo-
gia amb respecte pel territori, el
dret a escollir els representants
polítics i sindicals... Tots poden
ser considerats com el bé comú. 

En una societat que cada ve-
gada és més individualista, no es
pot entrar en una dinàmica per-
versa, com: Jo primer i, per sobre
de tot, el meu interès particular.

És en les condicions de mar-
ginació d’amplis col·lectius, en la
diferència cada vegada més gran
entre els més rics i els més po-
bres, quan acostumen a aparèi-
xer els ‘salvadors de la pàtria’ que
pretenen tenir la solució als pro-
blemes del país, amb mesures que
acostumen a ser molt de dretes o
molt d’esquerres i que tenen mal
resultat. Hi ha la teoria que el
mercat ho resolt tot, però tenim
prou experiència per saber que el
que fa és especular amb tot per
obtenir el benefici màxim. Es
tracta que la ciutadania estigui
preparada, culturitzada, que el
seu nivell de capacitació sigui molt
alt per poder fer front als reptes
per aconseguir una societat igua-
litària, justa i democràtica.

La qualitat d’un país és direc-
tament proporcional a la qualitat
dels seus ciutadans. Amb ciuta-
dans de qualitat hi haurà paletes,
advocats, metges, emprenedors de
qualitat, inclús polítics, que siguin
capaços d’aportar eficàcia per tenir
una societat i un país millors. 

El bé comú
per Jordi Lleal 

A les xarxes

@GPursals: Abans ens anul·laven lleis per
sobrepassar competències, ara ja perquè
no les tramitem bé. En serio, això és molt
decadent.

@eduardvoltas: Ja està. El 155 presideix
la Diputació de Barcelona. I no, el 155 no
té ni l'alcadia de Vilafranca del Penedès ni
la de Sant Cugat.

#DiputacióSocialista

@AntonioMaestre: Todo Ciudadanos y sus
palmeros mediáticos hablando de agresio-
nes en el Orgullo y ni siquiera ellos lo inclu-
yen en la denuncia. Ridículo no cesante.

#Provocadors #ImpostAnul·lat

Les millors
perles

Malú i Albert Rivera han trencat. Així ho avancen diverses pu-
blicacions de la premsa del cor, que publiquen el final de la
relació entre la cantant i el líder de Ciutadans. La falta de na-

turalitat de Rivera hauria estat el detonant pel qual Malú hauria de-
cidit distanciar-se del polític unionista.

Un cadàver congelat cau d’un avió i gairebé mata un jove
que estava prenent el sol. Durant un inusual dia assolellat
a Londres, un veí va decidir relaxar-se al jardí de casa. No

ho va poder fer durant gaire estona, ja que un cos va caure del
cel a menys d’un metre seu, rebentant i a punt de matar-lo.

Resolen un crim de fa 33.000 anys. L’anàlisi d’un fòssil trobat en
una cova de Transsilvània ha tret a la llum que la víctima va te-
nir una mort violenta i va ser colpejada amb un objecte similar

a un pal. Investigadors de la Universitat de Creta han descobert així
que l’home va ser assassinat i no pas mort per accident. 

Un australià mor després de menjar-se un llangardaix.
L’home va fer una aposta amb un grup d’amics per la
qual havia d’empassar-se la criatura. La jugada va ser fa-

tídica i després de dies agònics amb dolors estomacals va mo-
rir, possiblement pel verí que abans s’hauria empassat l’animal.

Subhasten per 162.500 euros el revòlver amb el qual s’hauria su-
ïcidat Van Gogh. L’arma que hauria posat fi a la vida del mític
pintor holandès ha estat venuda a París. El preu de sortida era

de 40.000 euros, però el revòlver Lefaucheux que hauria estat dispa-
rat el 1890 ha superat àmpliament el valor inicial.
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Granollers

MERCADERIES4Adif ha adju-
dicat el contracte per a la gestió
de serveis i la comercialització de
la terminal de mercaderies de
Granollers a la Unió Temporal
d’Empreses (UTE) Granollers
per 1.643.156 euros. Així ho va
anunciar dimecres Adif en un co-
municat on s’explicava l’adjudi-
cació del contracte durant sis
anys més i amb tres prorrogables
a la UTE, formada per Transfe-
sa Logistics, Renfe Mercancías i
Soluciones Logísticas Integrales. 

Les instal·lacions tenen una
superfície de 15.500 metres qua-
drats i cinc vies de càrrega i des-
càrrega de mercaderies. A banda
d’aquests equipaments, a l’espai
també hi ha un edifici d’oficines de
100 metres quadrats, un magat-
zem de la mateixa superfície i un
edifici de la xarxa contra incendis.

MALDECAP PER A GRANOLLERS
Amb una activitat l’any passat de
673 trens expedits i 784 hores de

moviment de locomotora, la ter-
minal -en la qual també es trans-
porten mercaderies perilloses- és
tot un maldecap per a la ciutat
des de fa molts anys. 

De fet, l’alcalde, Josep Ma-
yoral, va explicar en una entre-
vista el maig passat a Línia Va-
llès que “l’estació de mercaderies
ha de desaparèixer de la ciutat i
anar a la Llagosta”. Els motius de
Mayoral eren clars: “Si volem fo-

mentar el transport de merca-
deries, és imprescindible que el
ferrocarril vagi per una línia
d’ampli europeu i aquest sistema
no existeix a Granollers”.

Amb l’adjudicació sembla
allunyar-se l’opció que es tras-
lladi l’estació a curt termini, i
s’estanca el problema. En tot
cas, l’alcalde explicava que per
avançar “cal que es posin d’a-
cord la Generalitat i l’Estat”.

Mayoral durant una visita a la terminal de mercaderies. Foto: Ajuntament

Adif adjudica sis anys més
l’estació de mercaderies

» El contracte, de més d’1,6 milions d'euros, s’ha adjudicat 
a la Unió Temporal d’Empreses i inclou la comercialització 

La Marea Pensionista pinta
un mural reivindicatiu

REIVINDICACIÓ4Els membres
de la Marea Pensionista de Gra-
nollers i el Vallès Oriental van
pintar dissabte un mural rei-
vindicatiu a la ciutat en honor a
la seva organització i la lluita so-
cial que desenvolupen tant a la
ciutat com a la comarca.

La calor no va ser impedi-
ment perquè els participants de
la pintada poguessin completar
la seva obra plasmada en un mur
entre els carrers Girona i Con-
còrdia de Granollers. La Marea
Pensionista va omplir la paret de
consignes i lemes que ja són

clàssics a l’entitat. “Lluita amb
nosaltres” i “governi qui gover-
ni, les pensions es defensen”
són alguns exemples que ja es
poden llegir en el mural de l’or-
ganització.

La Marea Pensionista també
va assistir dilluns en un acte a la
Porxada, com ja és costum, on
van debatre i informar sobre la
situació de les pensions a l’estat
i la lluita dels jubilats per a
mantenir-les i fer-les dignes.
L’entitat va informar que possi-
blement seria l’última trobada
fins setembre.

Diverses entitats s’organitzen
contra la ‘Llei Aragonès’

PROTESTA4Una unió de col·lec-
tius i entitats van comunicar di-
mecres la creació d’un front
comú contra la denominada Llei
Aragonès. Els integrants expli-
quen en un comunicat que  la le-
gislació “obre la porta a noves
privatitzacions de serveis pú-
blics” i que “pot representar una
major externalització de serveis
bàsics del Govern català”.

Crida per Granollers-CUP,
Podem, Assemblea Llibertària,
CNT, Intersindical-CSC i Marea
Pensionista són algunes de les
organitzacions que s’han unit a

la ciutat en contra d’aquesta
proposta legal. Entre altres fac-
tors, aquestes entitats assenya-
len que la llei “afecta sectors
tan essencials com la sanitat, l’e-
ducació o els serveis d’atenció a
les persones” i que “serien em-
preses privades, i no l’adminis-
tració pública, qui gestionarien
molts més serveis bàsics dels que
ja gestionen actualment”.

Tot i que de moment es tro-
ben en una campanya de difusió,
els integrants asseguren que es-
tan organitzant un conjunt d’ac-
tes en contra de la llei.

Augment de sou per 
a l’alcalde i els regidors

AJUNTAMENT4En el Ple de di-
marts es va aprovar l’augment de
les retribucions per a l’alcalde i
els regidors que formen part
del consistori granollerí. Josep
Mayoral, batlle de la ciutat, pas-
sarà de cobrar 58.339 euros
bruts a l’any a 63.467 euros. 

Els regidors amb dedicació
exclusiva a la seva tasca a l’A-
juntament també veuran una
millora salarial (de 46.671€ a
51.054€). D’altra banda, hi hau-

rà un augment considerable per
a l’assistència als plens, que
passarà de 60 a 200 euros per
sessió i regidor. En total, al con-
sistori li costarà -aproximada-
ment- un milió d’euros el fun-
cionament de l’organització po-
lítica municipal.

La notícia de la pujada de
sous ha generat crítiques a les
xarxes socials, on els veïns re-
clamen que es destinin els diners
a sectors més necessaris.

Condol | Mor l’activista Mamadou Aliou Sylla
Mamadou Aliou Sylla va morir diumenge per un càncer. L’activista senegalès va

destacar per impulsar l’intercanvi de jugadores entre el BM Granollers i el Ké-
dougou del seu poble natal. Col·laborava amb diverses entitats socials.
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Joan Miquel Oliver culmina 
la seva trilogia a Roca Umbert

GUANYADORS4L’empresa va-
lenciana Pirotecnia del Medite-
rráneo tornarà a ser l’encarre-
gada dels focs artificials a la
pròxima Festa Major de Gra-
nollers. Així es va determinar
diumenge durant el 29è Concurs
Internacional de Castells de
Focs Artificials Ciutat de Ta-
rragona, on els valencians van
tornar a guanyar el Trofeu
Blancs i Blaus.  

La regidora de Cultura de
Granollers, Maria Villegas, va as-
sistir a l’esdeveniment acom-
panyant l’alcalde tarragoní, Pau
Ricomà. El jurat va decidir ator-
gar la victòria a Pirotecnia del
Mediterráneo amb 1.568 punts,
provinents de categories com
disseny, intensitat o originalitat.

Pirotecnia del
Mediterráneo, 
a la Festa Major

INTERNACIONAL4Marc Grau,
graduat en Filosofia, Política i
Economia per la Universitat
Pompeu Fabra, participarà del
30 de juliol al 9 d’agost en el curs
Hiroshima and Peace a la ma-
lauradament famosa ciutat ja-
ponesa per aprofundir en el co-
neixement del bombardeig atò-
mic de la població nipona. La
trobada està organitzada per la
universitat d’Hiroshima i la xar-
xa Mayors for Peace, de la qual
Granollers forma part. 

Grau representarà la capital
de la comarca en actes que ani-
ran des de la commemoració
del bombardeig el 6 d’agost, ta-
llers sobre com construir una
pau duradora o escoltar super-
vivents de la tràgica efemèride.
El granollerí podrà compartir
també l’experiència de la ciutat
amb el bombardeig de 1938.

Un granollerí al
curs ‘Hiroshima
and Peace’

MÚSICA4El guitarrista i es-
criptor Joan Miquel Oliver va
desembarcar ahir a la nit a Gra-
nollers amb Elektra, el seu da-
rrer àlbum que tanca la trilogia
que va iniciar amb Pegasus i
Atlantis. La terrassa del bar de
Roca Umbert va ser l’escenari on
Oliver va demostrar per què és
un dels artistes més reconeguts
en llengua catalana, amb un
concert gratuït. 

Dins del cicle Obert x Va-
cances, l’espectacle de l’artista de
Sóller va estar marcat per una
música artesana i orgànica ide-
al per acompanyar la nit grano-
llerina. El balear va presentar el

seu nou àlbum, amb un so que
entrecreua i apropa els directes
i les gravacions d’estudi amb
solidesa. 

De fet, es tracta d’un dels
discs on la música en viu és més
propera, gràcies a la participació
dels seus habituals companys
d’escenari, Jaume Manresa (te-
clats) i Xarli Oliver (bateria) en
la producció. D’aquesta forma, el
solista intenta trencar definiti-
vament amb el pes de ser l’ex-
compositor d’Antònia Font.

COMBINANT MÚSICA I ESTIU
L’aposta del cicle Obert x Va-
cances d’enguany per grans

noms musicals ha estat ben cla-
ra des del primer dia. De fet, la
cantautora Judit Neddermann ja
ho va demostrar la setmana pas-
sada amb el seu concert a Roca
Umbert. 

Així també ho farà dijous vi-
nent un altre dels artistes més
coneguts de l’escena musical ca-
talana; Cesk Freixas. El can-
tant, que celebra quinze anys de
trajectòria, farà una aturada a
Granollers en la seva prolonga-
da gira pels Països Catalans.
D’aquesta forma es tancarà
aquest cicle musical, que enca-
denarà tres dijous consecutius
amb un cartell molt potent.Oliver va presentar ‘Elektra’ a Roca Umbert. Foto: ACN/Laura Busquets

Granollers
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Mollet

ACCIDENT4L’atropellament
d’un jove de 19 anys quan creua-
va en patins les vies de l’estació
Mollet-Sant Fost per un pas no
habilitat ha tingut conseqüències
més enllà de la tragèdia de la
mort. Veïns, entitats i partits
van alçar la veu després de l’ac-
cident, demanant que es facin les
obres d’accessibilitat a les ins-
tal·lacions ferroviàries que des de
fa anys es reclamen al municipi. 

El difunt hauria intentat
creuar les vies dimecres a 200
metres de la sortida de l’estació,
en una zona sense pas habilitat
ni ascensors per passar. Un tren
de la línia R-11 direcció Portbou
el va atropellar, fet que va pro-
vocar el tall de la mateixa línia,
la R-2 Nord i la R-8. 

REACCIONS I RESPOSTES
De fet, un dels primers a pro-
testar va ser l’alcalde, Josep
Monràs, afirmant que “Renfe
es va comprometre davant l’A-

juntament que les obres de re-
modelació de Mollet Sant Fost
estarien enllestides el 2017”. La
resposta no va tardar a arribar,
ja que fonts de Renfe van afirmar
a El Periódico que els sembla
“oportunista que utilitzin la mort
d’una persona per reclamar
aquestes obres”.

Per la seva part, Podem Mo-
llet va demanar que  “comencin
les obres de millora previstes a
l’estació i eternament postposa-
des per Adif”. D’altra banda,
van anunciar que demanaran
al Ple “l’assistència de vigilants
de seguretat i personal d’atenció
al ciutadà dins de l’estació”.

El jove creuava les vies quan el van atropellar. Foto: ACN/Àlex Recolons

Un jove mor a l’estació Mollet
Sant Fost i la ciutat s’indigna
» L’atropellament del jove provoca reclamacions a Renfe i Adif 
» Mollet demana des de fa anys unes instal·lacions accessibles

Quatre ferits en una baralla
entre clans a Can Prat

VIOLÈNCIA4Una baralla entre
dos clans d’ètnia gitana als afo-
res de Mollet va deixar quatre fe-
rits dimarts al matí. El conflicte
es va produir al polígon Can
Prat, a causa de la discussió en-
tre dues famílies que acampaven
a la zona. 

Una dona que va participar
en la trifulga va ser traslladada
a l’Hospital de Mollet, tot i que
tots els ferits eren de caràcter lleu
i ja estan fora de perill. Mossos
d’Esquadra, Policia Local i Ser-

veis d’Emergències Mèdiques
van haver d’intervenir-hi.

DIES TENSOS
Tot i que des d’alguns mitjans
apunten que no hi ha cap relació
entre la batalla campal de la
qual es va informar en l’anterior
edició de Línia Vallès i aquest
xoc entre famílies, al municipi
s’ha generat preocupació per
les escenes violentes. Des de les
xarxes socials, veïns comenten
que Mollet “sembla el Bronx”.

MENORS4El Jutjat de Menors
de Girona va imposar la setma-
na passada 8 anys d’interna-
ment terapèutic en règim tancat
al centre de menors Els Til·lers
de Mollet per a la menor que va
matar la seva mare a Banyoles a
principis d’any. L’autora va ac-
ceptar la pena, que també inclou
10 anys de llibertat vigilada i la
impossibilitat d’apropar-se a la
família de la víctima. 

Actualment la jove ja estava
a Els Til·lers, on rebia tractament

específic de la unitat terapèuti-
ca per a la salut mental del cen-
tre de menors.

UNA FUGIDA SENSE ÈXIT
Segons informa l’Agència Cata-
lana de Notícies, la condemna-
da va reconèixer haver matat la
seva mare després d’una dis-
cussió arran d’un càstig al do-
micili familiar. La menor va dei-
xar una nota acceptant l’autoria
i acomiadant-se de la família. Un
dels fills va trobar el cadàver de

la progenitora i va alertar els ser-
veis d’emergències. La jove va fu-
gir i va ser detinguda pels Mos-
sos d’Esquadra a Platja d’Aro,
mentre sortia d’un comerç pro-
per a un domicili de la família.

La sentència arriba després
de l’anunci recent d’internar
totes les menors de Catalunya al
centre d’Els Til·lers de Mollet,
conjuntament amb la reforma
del centre i l’ampliació dels ser-
veis amb la respectiva millora de
les instal·lacions. 

Els fets van passar al polígon Can Prat. Foto: Google Maps

8 anys internada a Els Til·lers

Ajuntament | Congelen els sous dels regidors
El Ple extraordinari de dilluns va aprovar la congelació dels sous dels regidors

de l’Ajuntament. El consistori va votar a favor que es mantinguin els sous de
2012. Per la seva part, l’alcalde Josep Monràs cobrarà 58.980 euros bruts.
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Els Morats i els Torrats 
es fan seva la Festa Major

FESTA4Els 25 anys de les colles
Morats i Torrats marcaran
aquesta edició de la Festa Major
de Mollet, que se celebrarà del 17
al 20 d’agost. En l’acte de pre-
sentació de la festa aquest di-
marts es va avançar que amb-
dues entitats organitzaran di-
verses proves molt participatives
per fer que la festa sigui molt
propera al poble. Una de les
grans novetats enguany serà el
premi Morat i Torrat d’honor,
que s’entregarà a la Colla Ge-
gantera pels seus 25 anys i a Rafa
Ferran (Wally), un històric de les
colles del municipi. 

ELS CLÀSSICS DE MOLLET
El pregoner d’enguany, Joan
Pera, donarà la benvinguda a les
festivitats el dia 17. Per la seva
part, els ja clàssics Mojinos Es-

cozíos i Hotel Cochambre ani-
maran amb música irreverent i
desenfrenada el parc de Can
Mulà el 18 d’agost. 

Durant l’acte de presentació,
la regidora de Cultura i Festes,
Mercè Pérez, va explicar que la
Festa Major comptarà “amb més
de 120 activitats” i que “és una
festa ben carregada i en la qual
hem pensat en tothom”. Algunes
de les propostes seran els tradi-
cionals gegants, castells, dia-
bles i sardanes. L’alcalde Josep
Monràs també va voler agrair “a
totes les persones que de mane-
ra altruista fan possible la nos-
tra Festa Major”. 

Una altra de les novetats
serà la instal·lació de dos punts
liles per combatre les agres-
sions sexuals i sensibilitzar la
ciutadania.

SANITAT4La Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès va celebrar la set-
mana passada l’assemblea de
l’entitat, en la qual es va valorar
la feina feta durant el curs i les
accions futures. Una de les pro-
postes més destacades en la reu-
nió que va aplegar una trentena
de persones va ser la creació
d’un Centre d’Urgències d’A-
tenció Primària (CUAP). 

Antonio López, portaveu de
l’entitat, explica a Línia Vallès
que el centre mèdic és necessa-
ri per “la manca de recursos i
professionals” que hi ha a la
zona. López indica que aquesta
situació suposa deixar “les ur-
gències dels hospitals col·lapsa-
des”. Per a la plataforma, Mollet
seria un indret adequat per a
construir-lo, i per això demana-

ran “una reunió amb el nou go-
vern municipal” per proposar la
creació de les instal·lacions a la
ciutat, explica López. 

Tot i això, el portaveu asse-
gura que des de la plataforma
estarien d’acord amb una altra
localització, però cal “parlar en-
tre ajuntaments, entitats i Ge-
neralitat”. De fet, López avança
que s’estaria estudiant fer-lo a
La Florida (Santa Perpètua de
Mogoda). 

Per a l’entitat, un bon exem-
ple a seguir a priori seria el
CUAP de Ripollet, que sembla
haver millorat l’atenció sanitària
a la zona. En tot cas, per damunt
de tot López demana “estudiar la
construcció” de l’equipament,

per conèixer quanta gent ho
aprofitaria i la seva efectivitat.

6.000 PACIENTS ESPERANT
Però a banda del CUAP, l’enti-
tat demana més recursos per a
l’atenció primària, sobretot per
fer front a les llistes d’espera al
Baix Vallès. “A l’Hospital de
Mollet hi ha gairebé 6.000 pa-
cients en llista d’espera per
operar-se, alguns fa un any que
hi són”, denuncia López. Per
això, el portaveu assegura que
continuaran amb la tasca de re-
clamació i denúncia.

L’assemblea va valorar les accions de futur. Foto: Plataforma Sanitat Pública

La Plataforma en Defensa de
la Sanitat Pública vol un CUAP

Tot i que la plataforma
defensa fer el CUAP a
Mollet, no descarta
altres municipis
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Extingeixen un nou incendi
que podria ser provocat

INCENDI4Els últims dies a Pa-
rets estan deixant molts focs. Als
anteriors incendis de la setma-
na passada, s’ha de sumar el de
divendres al voltant de la mitja-
nit. Un solar proper a Cal Jardi-
ner es va incendiar amb perill
per la zona de vegetació seca en
la qual es trobava. La ràpida i efi-
caç intervenció de Protecció Ci-
vil, Policia Local i Bombers va
evitar que el foc es propagués i
quedés extingit en només 20
minuts. 

Les causes del foc encara
són desconegudes, i no es des-

carta que pogués ser provocat.
La trucada d’un veí va ser clau
per a la immediata aparició dels
cossos de seguretat, que es van
quedar després d’apagar el foc
per remullar la zona i evitar que
revifés. 

Una vegada més, el cap de
Protecció Civil, Pepe Méndez,
remarcava la importància de la
rapidesa en aquests casos. “Hi
ha hagut una intervenció molt
ràpida i això ha evitat que el
foc es desplacés cap a la zona
habitada de Can Riera”, va ex-
plicar Méndez.

TRADICIÓ4Encara falten dies
per a la Festa Major, que co-
mençarà el pròxim 26 de juliol.
Tot i això, a Parets ja hi ha mol-
tes ganes de gresca, i demà ma-
teix començaran els actes d’Ei-
xamplem la Festa! Durant una
setmana, la vila farà un tastet de
què es trobarà a finals de juliol
amb la festa grossa. Aprofitant la
calor intensa d’aquests dies, Can
Berenguer acollirà demà diver-
ses activitats aquàtiques per co-
mençar. 

Divendres de la setmana que
ve serà el torn musical, amb
l’actuació del grup Veus per Pa-
rets i la posterior projecció de l’a-
clamat biopic sobre Freddie
Mercury, Bohemian Rhapsody.
La Colla del Ball de Gitanes ani-
marà el dissabte 20 de juliol,
acompanyada d’un correfoc que
segons els organitzadors “cre-
marà l’Eixample”.

OBJECTIU: CIVISME
El nou govern municipal busca-
rà atendre les demandes dels
veïns del Barri Antic i el parc la

Linera, que es queixen de l’inci-
visme durant la festa. Així ho ha
explicat Neus Jordà, regidora
Coordinadora de Barris. Després
d’una reunió amb els afectats
aquesta setmana, l’Ajuntament
ha decidit tancar diversos ca-
rrers, com el Raval i la Linera, on
només podran accedir veïns du-
rant els dies festius.

D’altra banda, hi haurà dos
agents de la Policia Local en
moto que patrullaran la zona
permanentment durant les ho-
res més conflictives. També s’in-
corporarà un educador de carrer
durant els concerts al barri. Tot
i això, Jordà demana col·labo-
ració ciutadana per mantenir la
festa i el civisme.

Demà comença la prèvia amb Eixamplem la Festa!. Foto: Ajuntament

Parets escalfa motors per a 
una Festa Major més cívica

Cinema | La directora Neus Ballús roda a Parets
La directora de cinema molletana Neus Ballús ha estat a Parets per rodar diver-

ses escenes de Seis días corrientes, el seu nou film. Segons Ballús, ha escollit
Parets perquè “és un territori tant físic com humà que està molt poc explorat”.
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Martorelles | Sant Fost

Mabel Flores lluirà la seva veu
a l’Espai On de Martorelles

OCI4La cantautora Mabel Flo-
res serà demà el gran nom ar-
tístic a l’Espai On, una iniciati-
va dedicada a l’oci que pretén do-
nar visibilitat a la realitat de les
dones a diferents àmbits des
d’una perspectiva lúdica. Flores
actuarà a l’Era de la Masia de Ca-
rrencà a les nou de la nit, amb el
cartell de ser una de les artistes
emergents més prometedores i
compromeses amb diverses cau-
ses socials. 

Però no tot serà música, ja
que  abans de l’actuació de Flo-
res també hi haurà altres acti-

vitats de diverses temàtiques.
Un dels exemples serà l’espai de
parades de comerç local regen-
tat per dones. En aquest indret
als jardins de Carrencà, la dis-
senyadora tèxtil Histeriä Pälmer
serà la gran protagonista de
l’acte, amb els seus dissenys
de roba trencadors i únics en el
sector.

Des de les set de la tarda co-
mençaran les activitats que
combinaran comerç, art, es-
pectacles i música amb una
perspectiva feminista i dedi-
cada a les dones. 

SANT FOST4Membres de l’AM-
PA i de l’equip educatiu de l’Es-
cola Bressol El Petit Roure han
demanat recentment la clima-
tització del centre en un mani-
fest. Els signants del text de-
nuncien les altes temperatures
dins l’escola i demanen al nou
govern municipal que instal·li
aparells d’aire condicionat o al-
ternatives a l’edifici per regular
la calor que s’està vivint en les
instal·lacions. A banda del ma-
nifest, els organitzadors van co-
mençar una recollida de firmes
la setmana passada, en la que ja
han aconseguit més de cent su-
ports.

FINS A 34 GRAUS
Els demandants reclamen que
s’apliqui de forma efectiva el
Reial Decret 486/1997, que es-
tableix que els termòmetres
haurien de marcar entre 17ºC i
27ºC. En l’escrit s’afirma que el
centre està “incapacitat per re-
frigerar-se sense un sistema de
climatització” i que  la tempe-
ratura “durant el mes de juny va

ser de 29 graus a les deu del
matí i de 34 graus a les tres de
la tarda”.

D’altra banda, la reclamació
arriba després de l’onada de ca-
lor que ha afectat de forma con-
tundent la comarca. En aquest
sentit, les escoles bressol són es-
pecialment susceptibles, ja que
“la població de 0 a 3 anys és con-

siderada com un dels grups més
vulnerables als efectes de la ca-
lor”, expliquen en el manifest. 

A més, els signants afirmen
que l’exposició prolongada a la
calor intensa pot provocar “irri-
tabilitat, esgotament o bé símp-
tomes més greus com mal de
cap, febre, nàusees, somnolèn-
cia o pèrdua del coneixement”.

El manifest reclama aire condicionat o alternatives. Foto: Cavall de Cartró

Demanen la climatització de
l’Escola Bressol El Petit Roure

Sant Fost | Els regidors de govern, amb sou fix
Tots els regidors del govern municipal tindran un sou fix en nòmina. Així
es va aprovar en el primer Ple del mandat, que es va viure amb tensió per

la polèmica arribada al poder de l’alcaldessa María José Sánchez.
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TROBADA4Com ja és tradició,
els alumnes de català de les es-
coles d’adults de Montmeló i
Montornès s’han reunit recent-
ment per tancar el curs escolar.
La localització tradicional ha
estat la torre del Telègraf, situa-
da entre ambdues poblacions i
amb vistes excepcionals del te-
rritori. 

La trobada entre els dos po-
bles va estar acompanyada d’u-
na caminada per la zona i un

guia que els va explicar tots els
secrets i curiositats del conegut
indret.  

L’instructor va explicar la
història del telègraf i el seu pa-
per com a sistema de comuni-
cació a través d'un codi inventat
pels soldats de l'època que molt
poca gent el coneixia per evitar
l'espionatge.  També va mostrar
l’espai  minúscul on havien de
conviure els set soldats enca-
rregats de la torre. 

PARTICIPACIÓ4Els montmelo-
nins podran decidir fins al prò-
xim divendres el destí dels pres-
supostos participatius d’enguany
al municipi. L’Ajuntament ins-
tal·larà diverses urnes on votar
presencialment, a banda del sis-
tema ja establert per la plata-
forma en línia Decidim.

Les propostes són variades i
per a tots els públics. Una de les
que apleguen més suport és
l’ampliació del pavelló per aco-
llir més activitats esportives al
poble. En una temàtica similar,

també demanen la coberta de  la
pista poliesportiva del col·legi
Sant Jordi.

Quant a seguretat, hi ha di-
verses sol·licituds. Una d’elles és
dedicar recursos a instal·lar cà-
meres de videovigilància al mu-
nicipi per evitar robatoris i altres
activitats delictives. Una altra
proposta és posar més nivells per
als cotxes per evitar els excessos
de velocitat i millorar la segure-
tat viària. 

A banda d’aquestes, hi ha al-
tres opcions menys convencio-

nals, com la creació d’un refugi
per a ratpenats a Montmeló,
pensada per a fer front a la pre-
sència del mosquit tigre al poble.
D’altra banda, també es dema-
na fer una guia sobre els arbres
que hi ha al municipi, amb els
respectius noms i espècies.

En tot cas són propostes de la
ciutadania i per a la ciutadania
en les quals els veïns tindran
l’última paraula.

L’Ajuntament instal·larà urnes per votar. Foto: Ajuntament

Última setmana de
pressupostos participatius

El Telègraf acull la cloenda
dels cursos de català

Montornès

Recapte | Una iniciativa solidària per recollir còmics
L’estudi web Grafreak ha començat recentment una iniciativa solidària per re-

captar còmics de segona mà a Montmeló. L’acció durarà fins al 29 de juliol,
quan s’entregaran els exemplars a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Aniversari | 30 anys de Nuestra Señora del Carmen
La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen va celebrar 30 anys dissabte en
un acte festiu davant de la seu de l’entitat, amb l’actuació especial del grup de
flamenc andalús Sevillanía. No hi va faltar sopar, balls i música tradicional. 

NEGOCIACIÓ4El jutjat social
número 1 de Granollers ha des-
estimat recentment la deman-
da interposada per CCOO con-
tra l’Ajuntament en la qual es
demanava que el preacord so-
bre les condicions laborals dels
treballadors del consistori es
declarés nul. 

Concretament, la demanda
anava dirigida tant a la institu-
ció municipal com a dos repre-
sentants d’UGT i dos del mateix
sindicat CCOO que van acordar
les condicions. A més, també es

demanava que s’anul·lés el re-
ferèndum celebrat el 19 d’octu-
bre de 2018 en el qual personal
laboral i funcionaris van validar
el preacord. 

D’aquesta forma, el jutjat le-
gitima els actes que es van cele-
brar per arribar al preacord, ja
que, segons els magistrats, es va
fer amb la participació del ma-
teix sindicat CCOO a través dels
dos representants esmentats de
forma legítima. 

En un comunicat de l’Ajun-
tament, s’explica que la sentèn-
cia afirma que existia “una vo-
luntat real negociadora” i que “en
cap moment s'ha menyscabat
l'actuació negociadora del sin-
dicat demandant perquè va ser
part signant de l'acord”.

El jutjat ha legitimat els actes per arribar al preacord. Foto: Ajuntament

Desestimen la demanda 
de CCOO contra l’Ajuntament

CULTURA4Grafitis, tornejos de
bàsquet, batalles de galls i mú-
sica van protagonitzar dissabte
la segona edició de l’Urban Art
Festival a Montornès. La cultu-
ra dels carrers va ser la prota-
gonista de la jornada amb les
disciplines més representatives
de l’art urbà. A les sis de la tar-
da va començar l’espai grafiti al
Centre Juvenil Satèl·lit, mentre
que de forma gairebé simultània
començava un torneig de bàs-
quet de tres contra tres, al més
pur estil nord-americà.

Però un dels plats forts del
festival va ser la batalla de galls
al Satèl·lit, on dos participants
s’enfrontaven amb unes afila-
des rimes sobre bases de rap.
Durant la tarda i la nit també es
van poder veure diverses ses-
sions de DJ i ball relacionat
amb el hip hop, amb l’actuació
del grup Pinan 450F. 

La proposta prové dels
pressupostos participatius jo-
ves Kosmos, que van aprofitar
3.000 euros per organitzar la
trobada urbana.

L’Urban Art Festival glorifica
la cultura dels carrers

CCOO volia anul·lar 
el preacord laboral 
dels treballadors 
de l’Ajuntament

Un grafiti del festival, obra de Sergi López. Foto: Instagram (@dave_uno)

Divendres que ve
acaba el termini de
votacions per escollir
les propostes
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La Llagosta

SOCIETAT4L’Ajuntament ha
instal·lat recentment un sistema
de videovigilància al camí de
Can Donadéu, al costat del ce-
mentiri municipal, amb l’objec-
tiu d’evitar els abocaments  de
runes, residus o altres mate-
rials que es registren a la zona. 

Les càmeres permeten veu-
re els accessos de vehicles tant si
venen pel camí que passa per
sota de l’autopista com si venen
del riu Besòs. D’aquesta forma es

busca revisar les gravacions en
cas que es produeixi un aboca-
ment a la zona per trobar les ma-
trícules dels autors. 

D’altra banda, es podran in-
vestigar amb més eficàcia actes
vandàlics o criminals que puguin
succeir a la zona. El consistori ha
destinat 2.111,45 euros a la ins-
tal·lació d’aquest equipament.
De forma paral·lela, la setmana
passada es va netejar la zona
contigua al riu Besòs.

CAMPANYA4Els veïns de La
Llagosta han reciclat més de 16
tones de roba usada durant el
primer semestre de 2019. Con-
cretament, els llagostencs han re-
cuperat 16.804 kg de material
tèxtil usat a través dels conteni-
dors de recollida de l’entitat Hu-
mana. A més, la recollida ha
augmentat, ja que la xifra és un
3% superior a la de l’any passat
en la mateixa data. 

El destí de la roba ara anirà
en dues direccions. El 85% del
material es tractarà a la planta de

preparació per a la reutilització
situada a l’Ametlla del Vallès, i la
resta de tèxtil es vendrà a diver-

ses empreses de reutilització i re-
ciclatge. 

Segons Humana, gràcies a la
recollida d’aquestes peces  s’a-
consegueix “un benefici am-
biental, contribuint a l’estalvi de
recursos, la protecció del medi
ambient i la lluita contra el
canvi climàtic”. L’entitat asse-
gura que la recollida suposa
un estalvi de 34 tones de CO2
a l’atmosfera. 

AJUDANT ELS NECESSITATS
Però la col·laboració entre con-
sistori i entitat va més enllà de la
col·locació de contenidors. De
fet, existeix un conveni entre
ambdues parts per ajudar a qui
no es pugui permetre roba.  

L’acord estableix l’aportació
de 40 vals de compra per un
valor de 30 euros en establi-
ments de l’ONG per a famílies
amb necessitats. 

Un contenidor d’Humana a La Llagosta. Foto: Ajuntament

La Llagosta recicla més 
de 16 tones de roba usada

Instal·len videovigilància 
per evitar abocaments 

Activisme | La PAH torna a l’activitat a La Llagosta
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de La Llagosta es va reunir ahir a l’ho-
tel d’entitats del municipi com a acte oficial per reprendre l’activitat activista a

la població. L’entitat buscarà ajudar en temes d’habitatge als veïns.

S’ha recaptat un 3%
més de material tèxtil
usat que en el mateix
període  de l’any passat

REIVINDICACIÓ4Unes 400 per-
sones van voler sumar la seva
veu al crit unànime que se sen-
tia arreu del món i van participar
en la primera celebració del Dia
de l’Orgull LGBTI que es va ce-
lebrar dissabte passat a la vila. La
jornada va batejar-se amb el
nom L’Orgull de Santa. 

Les activitats previstes es van
anar celebrant amb normalitat

fins a les nou de la nit, quan la
forta pluja que va caure al poble,
la comarca i bona part del país va
obligar a posar el punt final a
aquesta festa reivindicativa.

La celebració va posar-se en
marxa a dos quarts de cinc de la
tarda amb la batucada itine-
rant, que va anar des de la pla-

ça de l’Ajuntament fins a arribar
a la plaça Pati de l’Era. A les sis
es va fer una exhibició de batu-
cada i la programació va anar se-
guint com estava previst fins a les
nou del vespre, quan les preci-
pitacions van obligar a cancel·lar
les darreres propostes i a enviar
tothom cap a casa.

Malgrat aquest final inespe-

rat i un punt agredolç, des de la
regidoria d’Igualtat consideren
que els objectius de la celebració
es van assolir i que, durant bona
part de la tarda, molta gent va
passar per la carpa LGBTI per
demanar informació sobre el
SAI (Servei d'Informació i Su-
port per a la Diversitat Afectiva
Sexual i de Gènere).

Un moment de la celebració. Foto: Ajuntament

La pluja, convidada inesperada
del primer Orgull del poble

Santa PerpètuaSolidaritat | Dos perpetuencs seran voluntaris al Líban
Dos voluntaris del poble participaran en un projecte que l’ONG Alkaria durà 
a terme en un camp de refugiats sirians situat al Líban aquest estiu. La seva feina
consistirà a preparar activitats lúdiques per quan els infants no siguin a l’escola.

SOLIDARITAT4El mes de juliol
significa, entre moltes altres co-
ses, la posada en marxa del pro-
jecte Vacances en Pau, organit-
zat per l’ONG SPSolidària, que
farà que dos infants sahrauís vi-
sitin el poble i s’estiguin amb fa-
mílies perpetuenques. En aques-
ta ocasió, els dos joves del Sàhara
Occidental que vindran a Santa
Perpètua són un nen i una nena
que ja havien gaudit d’aquesta
experiència anys enrere. 

Està previst que el consisto-
ri organitzi una recepció per a la

seva expedició el pròxim dime-
cres 17, mentre que quatre dies
més tard es farà una trobada a
Girona amb tots els joves que
participin en aquesta iniciativa
que es du a terme a ciutats i po-
bles d’arreu del país.

Aquesta iniciativa fa més de
dues dècades que se celebra a la
vila. Està previst que els dos in-
fants passin revisions mèdiques
i odontològiques i durant la seva
estada participaran en el Cam-
pus poliesportiu i podran acce-
dir sense pagar a la piscina.

Dos infants sahrauís seran a
Santa Perpètua aquest estiu

La regidoria d’Igualtat
xifra en 400 persones
els assistents a la
celebració de dissabte
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Remolà, última regidora que
pren possessió del càrrec

LLIÇÀ D’AMUNT4El passat 15
de juny es van constituir tots els
ajuntaments amb els alcaldes, al-
caldesses, regidors i regidores
que treballaran durant aquesta
legislatura... però a Lliçà d’A-
munt una de les representants
d’Esquerra Republicana, Mí-
riam Remolà, no va poder par-
ticipar a la sessió.

Aquesta formalitat, però, va
quedar resolta dijous passat,
quan abans de començar la Jun-

ta General de l’Empresa Muni-
cipal d’Obres (EMO) Remolà va
prendre possessió del càrrec.

Remolà ja havia estat regi-
dora de la formació republicana
durant l’anterior legislatura
(també va formar part de l'equip
de govern entre els mesos de fe-
brer del 2016 i setembre del
2017), assumint igualment les re-
gidories de Barris i Joventut i
amb funcions d’ajunta a la regi-
doria de Cultura.

LLIÇÀ DE VALL4A finals de la set-
mana passada la Diputació va
presentar el projecte de restau-
ració de les cobertes de la masia
i torre de Can Coll, un dels ele-
ments del patrimoni arquitectò-
nic més destacats de la vila i un
conjunt declarat Bé Cultural d'In-
terès Nacional (BCIN).

El projecte, que ha redactat el
Servei de Patrimoni Arquitectò-
nic Local (SPAL) farà que es re-
formin i s’adeqüin les cobertes de

la masia i de la torre amb “crite-
ris d’intervenció mínima”. A més,
els treballs han de servir per “po-
tenciar els seus valors documen-
tals i arquitectònics”. 

El projecte d’obres està valo-
rat en una xifra lleugerament
superior als 530.000 euros i la

Diputació confia poder tirar-lo
endavant en tres fases, la prime-
ra de les quals s’iniciarà pròxi-
mament amb el finançament
parcial de la Diputació emmarcat
en el Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019.

PATRIMONI DEL SEGLE XVI
L'edifici de la masia té incorporat
una torre de defensa quadrada de
quatre plantes d'alçada al costat,
construïda el 1576 posterior a la
masia. També al segle XVIII, es
va construir un cos afegit de ca-

ràcter senyorial al costat de lle-
vant de la masia. L'edifici de la
masia consta de tres plantes.
Originàriament, la planta baixa
estava destinada al masover i va
ser acondiciada com a restaurant
el 1976. La planta pis era la resi-
dència dels amos i la planta sota
coberta es destinava al servei i
com a magatzem. Els baixos de la
torre allotgen una capella, bene-
ïda l'any 1660 en honor a sant
Joan Baptista i restaurada en la
dècada de 1960 després de patir
els estralls de la Guerra Civil.

La Diputació assumirà les obres. Foto: SPAL / Diputació

Presenten el projecte 
de restauració de Can Coll

Lliçà d’Amunt | Millor servei de cobertura mòbil
Des d’aquesta setmana, Lliçà d’Amunt té una millor connectivitat en la

xarxa de mòbil. Telefónica, Vodafone i Orange habiliten cobertura de
4G al poble, cosa que beneficiarà els veïns que tinguin accés al servei.

La Diputació invertirà
una xifra superior 
als 530.000 euros 
per poder fer les obres

Remolà, prenent possessió dijous passat. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt



17 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 12 de juliol del 2019



12 de juliol del 2019líniavallès.cat

| 18

La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

MEDI AMBIENT4La Garriga s’ha
proposat recuperar les basses
del poble, que al llarg de la his-
tòria han estat força nombroses
en punts com masies, molins i zo-
nes d’horta. Actualment, però,
moltes d’aquestes estan en mal
estat, de manera que l’Ajunta-
ment ha posat fil a l’agulla per in-
tentar recuperar-les.

De moment, segons expli-
quen des del consistori, ja s’ha re-
cuperat la bassa del molí de Can

Terrers (aviat se senyalitzarà), i es
preveuen diverses actuacions
també a les basses de cànem de
Can Queralt, la de Ca l’Oliveró i
la del Molí de Blancafort.

Aquesta recuperació de les
basses ha de servir per difondre
la seva història i posar-les en
valor com a elements patrimo-
nials i, al mateix temps, garantir
la supervivència de totes les es-
pècies de plantes i d’animals que
viuen en aquests espais.

L’AMETLLA4La setmana passa-
da es va posar negre sobre blanc
l’acord de govern per a la pròxi-
ma legislatura. Esquerra Repu-
blicana, Ametlla’t i l’Ametlla en
Comú Podem van signar el do-
cument que farà que Pep Moret
encapçali el govern municipal
fins al 2023.

L’acord va ser signat pel nou
alcalde com a representant d’Es-
querra Republicana de Catalu-
nya, per Pere Marieges com a re-
presentant d’Ametlla’t i per Jau-
me Durall com a representant l’A-
metlla en Comú Podem. El do-

cument de l’acord de govern és un
text de 18 pàgines que desglossen

vuit punts: bases de l’acord, fun-
cionament del govern, acció de
govern, acció immediata, orga-
nigrama i cartipàs, funciona-
ment polític i comunicació.

L’acord deixa clar, entre altres
aspectes, que els grups munici-
pals que integren l’acord de go-
vern tindran llibertat de vot en les

mocions que es presentin als
plens. L’acció de govern se sub-
divideix en aspectes de territori,
model social i cultural, salut i es-
ports, comerç i gestió econòmica.

Pel que fa a l’organització,
Marieges serà el primer tinent
d’alcalde, mentre que Durall ocu-
parà la segona tinència d’alcaldia.

Els representants de les tres forces que governaran. Foto: Aj. de l’Ametlla

Acord de govern a tres bandes
entre ERC, Ametlla’t i comuns

La Garriga mou fitxa per
recuperar les basses del poble

CANOVELLES4Els Mossos d’Es-
quadra van haver d’intervenir,
durant la matinada de dijous a
divendres passat, per reduir un
home que portava una destral a
la mà i que es mostrava clara-
ment alterat.

Segons han publicat diversos
mitjans, el detingut va enfron-
tar-se de forma inicial amb els
agents de la Policia Local que el
van trobar amb la destral, de
manera que els agents, després
de rebre amenaces, van dema-

nar reforços a una patrulla dels
Mossos d’Esquadra.

A més, segons ha publicat el
diari digital ElCaso.cat, l’home
no va arribar a amenaçar ningú
perquè a les quatre de la mati-

nada, l’hora quan el van trobar,
no hi havia ningú al carrer, tot i
que alguns veïns sí que es van
adonar del que passava.

Quan els Mossos van arribar
van trobar l’home en la matei-
xa actitud i li van demanar que
es calmés, cosa que no va pas-

sar. Aleshores, els agents van
haver de fer servir la pistola ta-
ser per reduir-lo i immobilitzar-
lo, de manera que el van poder
detenir i acusar-lo d’un pre-
sumpte delicte d’atemptat con-
tra els agents de l’autoritat i
també d’amenaces. 

Els agents van haver de fer servir la pistola taser. Foto: Mossos

Detingut un home alterat que 
portava una destral al carrer

L’Ametlla | Localitzen un cotxe relacionat amb un robatori
Agents de la Policia Local (amb la col·laboració de Mossos d’Esquadra i d’agents de

les Franqueses) van interceptar divendres passat un vehicle que estava relacionat
amb un intent de robatori. Els agents van detectar la matrícula al barri de Can Camp.

Canovelles | Noves càmeres per a la Policia
La Policia Local ja té les noves càmeres de videogravació per-
sonal. Els tres dispositius s’instal·laran en l’uniforme dels
agents, tot i que no estaran gravant en tot moment.

LES FRANQUESES4La setmana
passada van posar-se en marxa
les obres de connexió de la Ron-
da amb el polígon del Congost. El
nou vial que hi haurà quan aca-
bin els treballs se situarà al tram
entre la plaça de Francesc Macià
i el riu i permetrà també la con-
nexió de la plaça amb el carrer de
la Ribera del Congost.

Mentre durin les obres (està
previst que s’allarguin durant
set mesos, si els terminis marcats
s’acaben complint) es construirà
un mur provisional mentre s'ins-

tal·la el caixó empentat del pas so-
terrat. També s’instal·larà un sis-
tema de drenatge, andanes i ba-
ranes de seguretat al pont i es
mourà part de la catenària afec-
tada per les obres.

Les obres serviran per donar
permeabilitat a la ronda i crearan
una nova connexió entre Grano-
llers i les Franqueses, a banda de
facilitar l’entrada de camions i ve-
hicles al polígon del Congost.

En total la Generalitat inver-
tirà una quantitat pròxima als 1,4
milions d’euros en les obres.

En marxa les obres per unir la
ronda amb el polígon Congost

La Policia Local va
demanar ajuda als
Mossos per intentar
immobilitzar l’home

El republicà Moret serà
l’alcalde i els altres dos
grups es repartiran les
dues primeres tinències
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SANT CELONI4L’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya ha in-
format aquesta setmana d’un
brot d’amigdalitis a Sant Celoni
que ha afectat quatre joves d’en-
tre 19 i 22 anys. Un d’ells està en
estat greu i ingressat a l’Hospi-
tal de Sant Pau de Barcelona,
mentre que dos ja han estat do-
nats d’alta. L’altre continua en
observació. Els afectats van pre-
sentar quadres de febre i dolor
a la faringe

Detecten un brot
d’amigdalitis 
en quatre joves

CALDES4Aprofitant el 25è ani-
versari de la festa del Foc i de
l’Aigua, l’Escaldàrium torna a la
plaça de la Font del Lleó, al bell
mig de Caldes. Demà serà el dia
gros, amb activitats infantils i fa-
miliars al matí. 

A partir de la mitjanit co-
mençarà l’esperada festa del Foc
i l’Aigua, amb els impactants
espectacles que combinen amb-
dós elements de forma magistral
i torna la vila en un indret únic.

L’Escaldàrium
torna al centre 
de la vila

VILANOVA4El consistori ha de-
nunciat recentment el suposat
comportament incívic de la ciu-
tadania del municipi. L’ajunta-
ment fa referència a “els pro-
blemes amb les deixalles i els
contenidors que són un proble-
ma agreujant”. D’altra banda,
denuncia que “els ciutadans no
es dignen a llençar la brossa als
contenidors adequats” i que la
neteja “és feina de tots i totes”.

L’Ajuntament
denuncia
l’incivisme

LA ROCA4El barri de la Torre-
ta obrirà dijous la temporada de
festes majors a La Roca. Fins al
dia 21 de juliol, la zona bullirà
amb una trentena de propostes
que tindran la música, la gas-
tronomia, la tradició i l’animació
com a grans protagonistes. 

Una de les grans novetats
serà la Torrebirrata, la Fira de
cervesa artesana de la Torreta,
que se celebrarà el dissabte 20 de
juliol.

Tot a punt per a 
la Festa Major 
de La Torreta

SANT FELIU4Després de 24
anys fent sonar les campanes  al
Rellotge del Campanar de l'Es-
glésia de Sant Feliu de Codines,
l’històric campaner Ton Viñas
s’acomiada del seu càrrec. 

El so de les campanes ara es-
tarà automatitzat amb uns mar-
tells programats amb un rellot-
ge electrònic. La maquinària de
finals del segle XVIII passarà a
formar part de patrimoni histò-
ric del municipi. 

L’històric
campaner Ton
Viñas s’acomiada

COMARCA4La Diputació de
Barcelona s’ha conformat re-
centment amb diversos càrrecs
del Vallès Oriental. L’alcalde de
la Llagosta, Óscar Sierra (PSC),
compaginarà la tasca de batlle
amb la de diputat. La també so-
cialista Alba Barnusell, regidora
de Granollers, tindrà càrrec al
mateix organisme. D’altra ban-
da, l’alcalde de Llinars, Martí Pu-
jol (ERC), també serà diputat.

Els alcaldes de La
Llagosta i Llinars,
a la Diputació

DETINGUTS4Els Mossos d’Es-
quadra van informar divendres
de la setmana passada de la des-
articulació d’un grup criminal
dedicat al cultiu i el tràfic de ma-
rihuana a Sant Fost i Les Fran-
queses. Es van detenir tres ho-
mes i una dona en l’operació po-
licial, que formarien l’organit-
zació delictiva. 

En total es van desmantellar
dues plantacions il·legals de ma-
rihuana i es va intervenir una
pistola detonadora i 34 quilos de
la droga, amb un valor de
170.000 euros. Tots els detinguts
van ser posats en llibertat amb
càrrecs.

DOS MESOS D’INVESTIGACIÓ
La investigació es remunta a fi-
nals d’abril, quan un veí de Sant
Fost va alertar la policia de la
presència de dos vehicles sospi-
tosos. Un cotxe de la Policia Lo-
cal es va apropar a la zona i els
sospitosos van fugir a gran ve-
locitat dels agents. 

Els oficials van comprovar la
nau del carrer Pompeu Fabra on
es trobaven, i van descobrir una

plantació de marihuana forma-
da per més de mil plantes, fet
que va suposar l’avís a Mossos i
l’inici de la investigació. Més
endavant es va aconseguir iden-
tificar al cap de l’organització,
que tenia llogada la nau de Sant
Fost i una a Les Franqueses a
través de societats empresarials
fictícies. 

Els Mossos van registrar l’e-
difici de Les Franqueses, que

també acollia una considerable
plantació de la droga. A banda,
hi havia una arma detonadora i
4,5 quilos de marihuana seca a
punt per a la venda. 

El 26 de juny va concloure el
cas, després de dos mesos d’in-
vestigació. Aquell dia van dete-
nir el quart sospitós del grup cri-
minal, desarticulant completa-
ment d’aquesta forma l’orga-
nització delictiva.

La plantació de Sant Fost tenia més de mil plantes. Foto: Mossos

Desarticulen un grup dedicat 
a cultivar i traficar marihuana

El Vallès Oriental es mulla 
per l’esclerosi múltiple

INICIATIVA4Diversos munici-
pis de la comarca se sumaran
aquest diumenge a la campanya
Mulla’t per l’esclerosi múltiple,
organitzada per la Fundació Es-
clerosi Múltiple i que enguany
arriba a la seva 26a edició. A
Montornès la Zona Esportiva
Municipal Les Vernedes acolli-
rà diverses activitats i l’excep-
cional testimoni de dues veïnes
afectades per la malaltia; la Ma-
noli i la Marisa. La piscina del

CN Granollers acollirà una acti-
vitat on es comptaran els metres
nedats pels participants i se’ls
donarà un diploma, dedicat a les
més de 9.000 persones a Cata-
lunya, afectades per aquesta
malaltia neurològica. 

Per la seva part, la Piscina
Municipal Miguel Luque de
Parets també es sumarà a la
mateixa activitat, amb l’objec-
tiu de recaptar fons per a la re-
cerca i la investigació. 

Comarca | Campanya de CNT contra la temporalitat
El sindicat CNT ha iniciat recentment una campanya al Vallès Oriental contra la

temporalitat a l’administració pública. Arran d’una sentència favorable a 
A Guarda (Galícia), CNT buscarà informar i traslladar aquest cas a la comarca.
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Esports Futbol | Max Llovera i Damián Obispo fitxen per l’EC Granollers
Falten menys de dues setmanes per començar la pretemporada (serà el pròxim dilluns 22) però

l’EC Granollers segueix presentant cares noves. Els darrers dos fitxatges del conjunt blanc són
el defensa central internacional andorrà Max Llovera i el davanter argentí Damián Obispo.

La mort d’Aurelio Martínez, pi-
lot d’Alella de l’equip Moto-
crom#51, va ser l’episodi més
trist d’un cap de setmana que ha-
via de ser una festa al Circuit,
amb la celebració de les 24 Ho-
res de Catalunya de motociclis-
me. Durant els entrenaments de
qualificació per a la prova, que
s’estaven celebrant durant la tar-
da de divendres passat, Martínez
va rebre un cop mentre circula-
va d’una moto sense pilot del
Team GT Endurance. 

Martínez és el tercer pilot
que perd la vida després de pa-
tir un accident en el traçat mont-
meloní en els darrers quatre
anys. El mallorquí Luis Salom va
morir després de patir un acci-

dent durant els entrenaments
lliures del Gran Premi de Cata-
lunya del 2016, mentre que fa dos
anys, també en les 24 Hores, el
granollerí Enric Saurí va sortir-
se de la pista i va patir un accident
del qual no se’n va poder sortir.

L’alellenc va ser atès sobre el
traçat del Circuit, però el perso-
nal sanitari va decidir traslladar-
lo a l’Hospital de Granollers per-
què rebés una millor assistència.
Els esforços dels metges, per
desgràcia, no van ser suficients
per salvar-li la vida. La mateixa
tarda de divendres, el Circuit
feia un comunicat lamentant
“profundament la pèrdua del pi-
lot” i transment “el més sentit
condol a la seva família, amics i
equip”, però no es va anunciar ni
la suspensió ni l’ajornament de la
competició. 

El mateix text anunciava un
minut de silenci a la línia de

sortida cap a tres quarts d’11 del
matí de dissabte (una hora i 15
minuts abans que es donés el tret
de sortida a la 25a edició de la
competició) i que s’anul·lava el
pit-walk previ a la cursa.

ELS FAVORITS NO GUANYEN
Al migdia es va posar en marxa
la prova i ben aviat un dels grans
favorits, el Yamalube Folch En-
durance, es quedaria sense op-
cions de lluitar per un nou triomf
per culpa del trencament del
motor de la seva moto. El Ka-
wasaki Català Aclam (campió
de l’edició del 2018) també s’hau-
ria de retirar.

Així doncs, el triomf va ser per
a una escuderia francesa, el Team
BMD Performance-B Motors-
port. L’equip OG Motorsport by
Sarazin va pujar al segon calaix
del podi, mentre que el tercer va
ser el conjunt vallesà FR Moto.

La mort d’un pilot tenyeix 
de negre les 24 Hores al Circuit
» Es va guardar un minut de silenci, però no es va suspendre la cursa
» L’equip francès Team BMD Performance va guanyar la 25a edició 

Tots els equips, en el moment del minut de silenci en record d’Aurelio Martínez. Foto: Circuit

Els nedadors vallesans
debuten avui a Gwangju

NATACIÓ ARTÍSTICA4Avui es
posa en marxa el Mundial Abso-
lut de Gwangju amb les proves
preliminars de natació artística en
les quals participaran quatre es-
portistes d’equips vallesans: Ab-
ril Conesa, del CN Granollers, i
Pau Ribes, Cecilia Jiménez i Txell
Mas, del CN les Franqueses. 

Avui, de fet, se celebrarà la ce-
rimònia inaugural de la compe-
tició i també es posaran en mar-
xa les proves de classificació de la
modalitat de salts de trampolí.

Pau Ribes serà una de les
principals opcions de medalla en

el duet mixt (que podria dispu-
tar amb Berta Ferreras o amb
Emma García). Jiménez només
participarà en la prova de high-
light, mentre que tant Mas com
Conesa formaran  part de l’equip
que participarà en les rutines
de highlight i equip. 

Com és habitual, la delegació
espanyola la liderarà Ona Car-
bonell i també hi ha noms com
Paula Ramírez. Les proves de
natació artística s’allargaran fins
al dissabte de la setmana que ve,
quan es posaran en marxa les
competicions de natació.

El BM Granollers anuncia tres
fitxatges i perd Judith Vizuete

Gabriela Romero,
Marta Mera i Jessie
Lepère. Ahir al matí,
el BM Granollers va

anunciar tres incorporacions per
al sènior, que la temporada que
ve jugarà competició europea
per primer cop en la seva histò-
ria. Per contra, el club també va
anunciar la marxa de Judith Vi-
zuete, la màxima golejadora de
l’equip, que el curs que ve juga-
rà al BM Salud de Tenerife. La
granollerina ha jugat 10 anys al
BMG i els tres darrers al sènior.

La brasilera Romero aterra al
Palau d’Esports després d’ha-
ver jugat tres temporades a la lli-
ga: les dues primeres a l’Atlético

Guardés i la darrera a l’Helvetia
Alcobendas. La central ja va co-
incidir amb Giulia Guarieiros
en la seva etapa al Brasil.

Mera, per la seva banda, serà
l’alternativa a Nicole Wiggins a la
porteria. La jugadora, de 18 anys,
torna al club on es va formar des-
prés d’un gran curs a l’Handbol
Sant Quirze, de Divisió de Plata,
i d’haver debutat ja amb la se-
lecció absoluta.

El tercer fitxatge que es va
anunciar ahir és el de la lateral es-
querre francesa Jessie Lepère, de
23 anys, però que ja té un desta-
cable recorregut a la segona lli-
ga francesa amb l’HBC Celles, i
a la Challenge Cup. 

Pau Arriaga
MONTMELÓ

Les proves de natació artística són les primeres del Mundial. Foto: RFEN

El Llerona i la Penya BiB 
la Roca pugen a Preferent

FUTBOL4El Club Esportiu Lle-
rona i la Penya Blanc-i-Blava la
Roca són els dos equips vallesans
beneficiats per la reestructuració
del futbol femení que ha fet la Fe-
deració Catalana de Futbol
(FCF). Franquesines i roquero-
les jugaran la temporada 2019-
20 a Preferent (la categoria més
alta del futbol de casa nostra),
cosa que premia el magnífic curs
que els dos equips han protago-
nitzat. El CF Palautordera serà
l’altre equip de la comarca que
també jugarà en aquesta cate-
goria, després de proclamar-se
campió del grup 2 de la Primera
Divisió femenina.

El conjunt de les Franqueses,
de fet, va acompanyar el seu ex-
traordinari curs amb l’aventura
fins a la ronda de quarts de final
de la Copa Catalunya absoluta,
on van quedar eliminades contra
tot un Segona, l’AEM de Lleida.
Les franquesines van perdre fa
un mes en un partit disputat al
camp de futbol de la parròquia de
Santa Maria (0-3).

AGRUPACIONS CONFIRMADES
Per a qui també hi ha novetats és
per als equips de la comarca de
Primera i Segona Catalana. Di-
lluns passat l’FCF va anunciar la

distribució dels conjunts en
aquestes dues categories de cara
al curs que es posarà en marxa el
pròxim mes de setembre. El CF
Mollet i el CF Parets seran dos
dels equips que formaran part del
grup 1 de Primera Catalana i
s’enfrontaran a equips com el Jú-
piter o el Palamós.

Un esglaó més avall, a Sego-
na, també hi haurà dos equips de
la comarca en el mateix grup (el
2): la UD Molletense i la Unifi-
cación Santa Perpetua, que hau-
ran de jugar contra conjunts
com el CD Masnou, el CP Sarrià
o la Unificación Llefià.

Lepère ve de França. Foto: HBCC
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser la cantant de moda

És tot un fenomen social i té una legió de fans

Famosos

Fer una cançó en català
‘Milionària’ ja acumula milions de reproduccions a YouTube

La majoria aplaudeix l’aposta catalana
Els seguidors diuen que ha despertat interès pel català

QUÈ HA FET?

Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta 
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

El director de Trainspottingo Slumdog
Millionairepresenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que in-
tenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un acci-
dent i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final con-
tundent (1.133 pàgines aquest vo-
lum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

Final
Karl Ove Knausgård

El cicle de joves creadors porta aques-
ta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i pre-
guntes per verbalitzar aquells senti-
ments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.

Al Teatre del Raval de Barcelona.

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un con-
cert amb tota la seva banda presen-
tant Fins demà o la propera meta-
morfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del
cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que

l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,
que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una
obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud). 

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del mo-
ment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indús-
tria musical internacional, i en un moment tan dolç

ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i

això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acu-
mula milions de reproduccions a YouTube en pocs

dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titu-
lat El mal querer. El treball musical, basat en una no-
vel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magis-
tral les últimes tendències en música urbana amb el
flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases

rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de
llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva

popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.   

La fitxa
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AVUI 12 DE JULIOL
22:00 Porto Bello, Auxili, Miquel del Roig i Cuar-

to Seggunda seran les tres bandes que ac-
tuaran aquesta nit en el marc del festival Mu-
sik N Viu. / Parc Firal.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Fins al divendres de la setmana que

ve es podrà visitar la mostra anomenada Re-
corregut per la història de les Colles de Morats
i Torratsque es va posar en marxa el mes pas-
sat. / Centre Cultural La Marineta.

DIJOUS 18 DE JULIOL
21:00 Precaristas, una visió de Gran Canaria que

va més enllà del destí turístic de sol i platja
serà el títol seleccionat per a la projecció de
la setmana que ve del Cicle de cinema a la fres-
ca. / Plaça dels Artesans.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
COMARCA Les piscines de molts municipis

participaran en l’edició del Mulla’t per l’esclerosi
múltiple, la jornada solidària que se celebra
cada mes de juliol arreu del territori (Matí).
/ Diferents piscines municipals. 

DILLUNS 15 DE JULIOL
SANTA PERPÈTUA Dilluns de la setmana que

ve es farà el Mercat de revistes, on l’excedent
de publicacions de la biblioteca s’oferirà als
veïns del municipi i d’altres pobles (18:00).
/ Biblioteca Josep Jardí.

TOTA LA SETMANA
MONTORNÈS Un estiu més, el col·lectiu de fo-

tògrafs de Montornès organitza una exposi-
ció que mostra les obres més representatives
de cada autor (Tot el dia). / Can Saurina.

DIMARTS 16 DE JULIOL
PARETS Un espectacle infantil anomenat L’a-

neguet lleig a càrrec de la companyia de ti-
telles Les Granotes, serà la proposta infantil
per a la setmana que ve (18:00). / Bibliote-
ca Can Rajoler.

DEMÀ 13 DE JULIOL
LES FRANQUESES Demà a les cinc de la tarda

es posarà en marxa el campionat de 24 ho-
res de futbol sala organitzat per MADFORM.
/ CEM Les Franqueses.

MARTORELLES Megalodón serà la
pel·lícula projectada aquesta nit en el
marc del cicle Cinema en remull. /
Piscina Municipal.

‘Megalodón’, cinema fantàstic
a la piscina de Martorelles

Avui 12 de juliol a les 22:00

Per quart any consecutiu, la ciutat ce-
lebrarà la festa Holi amb balls a l’es-
til Bollywood, les habituals tirades de
colors i una festa de l’escuma per re-
matar-ho. / Parc de Can Mulà.

La ciutat es prepara per a
la seva quarta festa Holi
Demà 13 de juliol a les 16:00

Els Xics estan a punt per celebrar la tra-
dicional Diada d’Estiu, que enguany tin-
drà com a convidats els Castellers de
la Vila de Gràcia i els Sagals d’Osona.
/ Plaça de Josep Maluquer i Salvador.

Els Xics preparen la seva 
tradicional Diada d’Estiu
Demà 13 de juliol a les 19:00

MOLLET A les 12 del migdia arren-
caran les finals de les dues categories
de Roller Derby dels WRG. / Pavelló Mu-
nicipal d'Esports Riera Seca.

Les finals de Roller Derby, al 
Pavelló Municipal Riera Seca

Demà 13 de juliol

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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