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Aquesta setmana s’ha com-
plert el primer mes del seu
mandat. Com valora l’a-

rrencada?
Molt positivament. El canvi després
de 36 anys de governs socialistes
s’ha viscut amb molta naturalitat.
La maquinària de l’Ajuntament ha
continuat funcionant en tot mo-
ment i hem tingut molt bona aco-
llida. Això sí, no hi ha hagut cap
mena de traspàs per part de l’ante-
rior alcalde ni tampoc per part de
cap dels regidors.

Per què?
A ningú se li escapa que el PSC no
ha encaixat bé el canvi de govern.
I crec que no acaba de trobar el
seu lloc a l’oposició.

Va ser investit en un Ple amb mo-
ments tensos. Tem que aquesta
tensió el pugui acompanyar du-
rant el mandat?
Certes actituds que es van viure en
aquell Ple venien de familiars di-
rectes de l’exalcalde. I crec que això
no representa la majoria de vo-
tants del PSC, sinó tot el contrari.
Els votants del PSC són prou ma-
durs per acceptar el canvi de go-
vern. I crec que el partit hauria de
preguntar-se com és que, malgrat
haver estat la força més votada, ha
perdut un regidor i no ha trobat
aliats per formar govern.

Creu que amb Sergi Mingote de
candidat les coses li haurien anat
millor?
No ho sé, perquè quan Mingote
va decidir deixar l’alcaldia tampoc
passava pel seu millor moment
de popularitat. Ja havia patit un
important desgast. És veritat que
el paper que va dur a terme a pos-
teriori Francesc Juzgado ha fet bo
en alguns aspectes Sergi Min-
gote, perquè almenys ell va ser
capaç de col·locar una pancarta
en record de Jordi Turull, de posar
el llaç groc o més tard de reconèi-
xer l’existència de presos polítics.
En aquest tema, ha estat molt
més valent que Juzgado. 

Li agradaria més tenir Mingote de
cap de l’oposició que Juzgado?
En aquest aspecte que comentà-
vem ara, dels presos polítics i del
procés nacional, és evident que
amb Mingote ens entendríem mi-
llor. Juzgado va decidir abraçar-se a
la bandera espanyola i a Ciutadans,
i allà va tancar-se moltes portes. 

Al Ple de principis d’aquest mes
de juliol va quedar clar que les re-
lacions estan deteriorades.
El que no permetrem al Ple és
manca d’educació o faltes de res-
pecte. I així ho vam advertir al PSC.

D’entrada, apujar els sous dels
regidors no sembla la millor ma-
nera d’evitar polèmiques.
És que el primer que has de fer per
llei és aprovar el cartipàs i les as-
signacions, tant del govern com
de l’oposició. Però bé, digui el que
digui el PSC i malgrat el desgast
que pugui suposar prendre la de-
cisió d’incrementar els sous, el que

no podem fer és llançar pedres da-
munt de la feina que fem els polí-
tics. Al final no estem fent res que
no sigui legal. I tampoc crec que hi
hagi manca d’ètica. Manca d’ètica
era el que feia el PSC els darrers
anys: viatges, dietes, restaurants,
pagament d’estudis universitaris...
Per tant, de lliçons ni una.

Sent pressió per les expectatives
dipositades en el seu govern,
després de dècades sense canvis
a l’Ajuntament?
Pressió no, perquè partim de qua-
tre anys de feina conjunta a l’opo-
sició amb la majoria de forces que
ara integrem el nou govern. El
que hi ha hagut és una consolida-
ció del projecte. Estem sent cohe-
rents amb el que hem defensat
durant aquests anys i ho estem
portant a la pràctica. Crec que des
del primer dia la gent ja ha co-
mençat a veure els canvis. 

Com està funcionant el pacte de
govern?
Molt bé. Les tres forces polítiques
estem participant del dia a dia de
la gestió, i això genera molta més
confiança. Hi ha qui diu que aquest
govern durarà quatre dies, però s’e-
quivoca. Perquè, com els deia ara,
venim d’anys de feina conjunta a
l’oposició i perquè, a més, la con-
juntura nacional no ens afectarà. Al
pacte vam consensuar que no som
un govern independentista. El que
tenim en comú és la defensa dels
drets i les llibertats. De fet, hi ha
molta gent que ens ha votat i que
no és independentista. 

Que un alcalde d’ERC digui que
el seu no és un govern indepen-
dentista és un titular que sobta.
No, perquè no podem enganyar la
gent. A mi m’agradaria, evident-
ment, que aquest govern fos inde-
pendentista, però s’ha de reconèixer
la força que un té. Nosaltres som la
força majoritària del govern, però
el segon partit que l’integra no és
independentista. Per tant, serà un
govern independentista el dia que
hi hagi 9 regidors independentis-
tes. Però això no vol dir que no
continuem treballant per la repú-
blica catalana. Nosaltres eixampla-
rem la base, ho estem demostrant.
Parets és un model a seguir.

Com han rebut els que el dia de
la investidura li cridaven “Parets
no és república” la decisió de tor-
nar a penjar el llaç groc a l’Ajun-
tament?
No hi ha hagut cap mena de reac-
ció, com tampoc n’hi va haver
quan Mingote va decidir posar el
llaç groc i la pancarta. Cau pel seu
propi pes. En general, a Parets la
majoria de veïns i veïnes no troba
justa la situació del nostre conciu-
tadà Jordi Turull. Al carrer no hi ha
cap mena de conflictivitat. El que
es va viure al Ple d’investidura, re-
peteixo, prové d’un reducte molt
reduït. No hi ha problemàtica res-
pecte d’aquest tema. 

I més enllà de penjar el llaç groc,
què poden fer per a Jordi Turull?
Estem treballant per crear un front
contra la repressió i a favor de la
democràcia, que creiem que s’ha

d’impulsar des de l’Ajuntament. I
sobretot actuarem quan arribi la
sentència del Tribunal Suprem.
També farem una visita institucio-
nal a la presó per donar suport pú-
blic a Jordi Turull. Però, al final, el
millor que podem fer és posar-nos
a disposició d’ell i de la seva família
pel que calgui.

I si des de la justícia li requereixen
que torni a penjar la bandera es-
panyola als pals de la plaça de la
Vila, ho farà?
En funció dels requeriments que hi
hagi es prendrà la decisió que s’hagi
de prendre en el si del govern. Cal-
drà veure si Ciutadans seguirà insis-
tint en aquesta qüestió, perquè
sembla que tot plegat no li ha donat
gaire rèdit a les urnes. Però bé, si ho
fa i arriba un mandat judicial, ho va-
lorarem. El que tinc clar és que la
gent no menja de banderes. Per
tant, no volem guerra de banderes.
Jo soc l’alcalde de tots i al final hem
de buscar una solució que generi
consens. I crec que la situació actual,
sense bandera espanyola, ho fa. 

Parlant de polèmiques, l’última
sonada ha estat amb Danone
per les males olors. Què ha pas-
sat amb la multa que li va impo-
sar l’anterior govern?
Bé, en realitat no era una multa,
sinó un advertiment. I el que hem
fet nosaltres és iniciar la via del dià-
leg. El que no pot ser és que l’Ajun-
tament de Parets estigui d’esquena
a l’empresa Danone. Els hem visitat
i tenim constància que s’han pres
mesures i s’han invertit diners per

intentar solucionar el problema.
Però el que segur que no podem
fer és posar en perill que Danone
continuï al nostre municipi, perquè
hi treballen molts veïns. El que cal
és diàleg i no imposició. I treballar
per minorar aquestes olors.

Un altre serial que s’arrossega des
de fa temps és el del nou institut
La Sínia. Es farà realitat durant
aquest mandat?
La competència de construir el nou
institut és de la Generalitat de Cata-
lunya. Dit això, el compromís per
part seva que vam rebre el dia de la
visita del vicepresident Pere Arago-
nès és que és un assumpte priori-
tari. Però primer els hem de cedir el
terreny. I el nostre compromís és
que abans de finals d’any tinguem
decidida la ubicació.

Tenen clar on volen fer-lo?
En principi a la zona de Can Fradera,
però cal buscar el terreny. D’entrada
descartem l’Espai Central, perquè
allà encara s’estan duent a terme
treballs de descontaminació del
subsol a la zona de l’antiga Bendix.
I això és tot el que els puc dir a dia
d’avui. Hi estem treballant i abans
de finals d’any ho resoldrem.     

El que és a tocar és la Festa Major.
Serà el seu primer examen. 
Bé, en la programació nosaltres hi
hem incidit molt poc, perquè ja es-
tava pràcticament tancada. El que
intentarem millorar és la convivèn-
cia, el civisme i també la mobilitat,
aportant-hi més recursos. I con-
fiem que tot sortirà bé.

“El PSC no ha encaixat
bé el canvi de govern
i no ens ha fet traspàs”

Jordi Seguer, alcalde de Parets (ERC)

El nou alcalde de Parets ens rep a mig matí a l’Ajuntament. “Encara no he pogut 
fer-me meu el despatx”, ens diu només entrar. Ha esperat un mes a concedir-nos 

l’entrevista. Es nota que les primeres setmanes han sigut intenses. Després de 36 anys
de governs socialistes, el republicà afronta amb aparent tranquil·litat la nova etapa.

Arnau Nadeu / Alex Suárez 
PARETS

Fotos: Lola Surribas

“Farem una visita
institucional a la presó
per donar suport
polític a Jordi Turull”

En Portada
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El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance

de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ri-
poll, cuál fue la razón por la que ini-
ció el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atenta-
do inminente y estrechar más el
control.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un de cada dos con-
ductors morts a les

carreteres catalanes du-
rant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.

@MiquelBuch

Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del

grup de l’ONU que aca-
ba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona ban-
dera del teu país no et pugui impedir
de veure.

El treball de qualitat -
amb salaris dignes,

contractació estable, ho-
raris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- propor-
ciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
riquesa i impulsa la competitivitat.
Aquest és el camí!

@josepcosta@martindepozuelo @ChakirelHomrani

La lupa

per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Els animalistes ens entren a casa

Tristament ha tornat a passar. De nou,
un ramader de casa nostra ha vist com
se li omplia la granja d'adolescents
animalistes sense poder defensar-se.
Des de fa un temps, els ramaders es-

tem patint una creixent pressió injus-
tificada per part de sectors socials mi-
noritaris però amb molt ressò medià-
tic, moguts pel desconeixement i que
jutgen i condemnen la nostra manera
de treballar. Uns sectors
socials que qüestionen la
nostra professionalitat i que
es creuen amb el dret de dir-
nos el que està bé i el que no.
La clau per a una bona

entesa i convivència sempre
ha sigut i sempre serà el res-
pecte. Violant la propietat privada i el
dret a la intimitat, saltant-se mesures
de bioseguretat i benestar, tocant els
animals, donant aigua o aliments al bes-
tiar sense saber si és o no és una pràc-
tica correcta, l’única cosa que s'acon-
segueix és posar en perill la vida dels
animals i la traçabilitat alimentària.
Les filosofies animalistes, especistes i

veganes són plenament respectables a ni-
vell individual, però el sentit comú no ens
pot fer contradir les recomanacions ofi-
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i
del Departament de Salut de Catalunya
basades en la piràmide dels aliments. 

Els ramaders som professionals.
Complim les normes de benestar animal
i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu-
ropea, l'Estat i la Generalitat i som els
principals interessats en el benestar
dels nostres animals perquè volem pro-
duir aliments sans i segurs per a tota la
població. Aquestes normatives impli-
quen una correcta traçabilitat que ga-
ranteix la seguretat alimentària (iden-

tificació, registre de tractaments veteri-
naris, respecte als temps d'espera abans
de portar animals a l'escorxador, elimi-
nació de llet que podria portar residus
d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi-
cionalitat, com són totes les mesures de
benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Cada espècie animal i el seu correspo-
nent maneig té una condicionalitat as-
sociada. Les inspeccions que ens realit-
zen a les nostres empreses des dels de-
partaments d'Agricultura, Salut i Con-
sum, així com del cos d'Agents Rurals i
SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la
nostra correcta praxis i professionalitat.

Les bones pràctiques d'higiene, sa-
nitat i seguretat alimentària salven
moltes vides tant de persones com
d'animals. La salut pública i la rama-
deria van de la mà. Una afecta l'altra.
Els ramaders en som conscients i tre-
ballem perquè el consumidor tingui to-
tes les garanties quan s'alimenti amb els
nostres productes. 
Cada any desapareixen empreses

familiars agràries i rama-
deres. Som un país ric en
producció d'aliments d'o-
rigen vegetal i animal sans
i segurs, tant en producció
ecològica com en conven-
cional. Treballem cada dia
per cuidar i conservar el

territori. La realitat i les problemàti-
ques del sector primari les heu de co-
nèixer de la mà de qui les viu, no de
qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
força mediàtica, nosaltres tenim la ve-
ritat.
Si voleu demostrar respecte per les

persones, defenseu la salut per sobre de
tot. Si voleu demostrar respecte pels
animals, deixeu d'humanitzar-los. Dei-
xeu de parlar des de la ignorància
quan us referiu a la ramaderia del
nostre país i aposteu per nosaltres.
Pels nostres productes i per la nostra
gestió territorial.

La realitat i les problemàtiques del
sector primari les heu de conèixer de la mà

de qui les viu, no de qui s’ho imagina

Els semàfors

María José Sánchez
Han passat setmanes, però el terratrè-
mol polític a l’Ajuntament de Sant Fost
està molt lluny d’aturar-se. El PSC ha

demanat a María José Sánchez, la polè-
mica alcaldessa, que renunciï a l’acta de

regidora per “trànsfuga”.
pàgina 14

Sergi Mingote
Sergi Mingote ha arribat al cim del Gas-
herbrum II, el que li faltava per comple-
tar el 3x2x8000. D’aquesta manera, el
paretà entra al llibre Guiness per haver
arribat a sis de les muntanyes més altes

en un any i sense oxigen artificial.  
pàgina 29

Meat the Victims
160 animalistes sota el nom de Meat the

Victims han entrat en una granja de
Sant Antoni de Vilamajor. Unió de Pa-
gesos denuncia les entrades a propietats
privades i que es doni de menjar i aigua

als animals, posant-los en perill. 
pàgina 27
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La Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública vol un CUAP a Mollet1

2 Accessible per a tothom

Un jove mor a l’estació Mollet 
Sant Fost i la ciutat s’indigna

Detingut un home alterat a Canovelles 
que portava una destral pel carrer

Desestimen la demanda de CCOO 
contra l’Ajuntament de Montornès

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

Aquests últims dies s’ha produït
una notícia que ha passat mig
desapercebuda i no se li ha donat
la importància que té: la formació
política Iniciativa per Catalunya-
Verds (ICV) ha presentat al jutjat
petició de “suspensió de paga-
ments” per valor de nou milions
d’euros, acompanyada d’un  ERO
per als seus treballadors. Déu n’hi
do, tractant-se d’un partit que ha-
via perdut la visibilitat mig ama-
gat entre els comuns...
El mateix cas, però corregit i

augmentat, que la desapareguda
Unió Democràtica de Catalunya.
La fallida dels democristians va
pujar fins als 25/30 milions.
I els socialistes? També ago-

biats pels deutes van haver de
vendre la seu del C/ Nicaragua, a
les Corts, per anar-se’n a un local
del C/ Pallars, al barri del Poble-
nou. Tot i així, segons el seu web
encara han de cobrir un roma-
nent de deu milions.
I què dir dels convergents?

Van abaixar persianes al C/ Còr-
sega amb destí al C/ Provença i,
poc després, un nou trasllat,
aquesta vegada al C/ Calàbria.
La veritat, però, és que no s’ha
dit ni publicat que totes aquestes
mudances fossin obligades per
raons econòmiques. Suposo que,
com sol passar, la  veritat s’aca-
barà sabent.
Tant que es parla de transpa-

rència, hauríem de saber amb
què s’han gastat tants diners. Su-
poso que no amb sobres de color
negre. Només faltaria. Quina
lliçó es desprèn de tot això? Que
si no han sigut capaços d’admi-
nistrar les seves economies, què
faran en el cas que arribin al go-
vern? Per posar-se a tremolar.

L’adeu d’ICV
per Antoni Moliné

Horari escolar a debat
per David Rabadà

El Departament d’Educació ha
decretat un horari partit en molts
nous centres d’ensenyament. És
a dir, si ara es feia només horari
de matí, es passarà a classes de
matí i tarda. El principal argu-
ment, i són paraules del secreta-
ri de Polítiques Educatives, Car-
les Martínez, és que és inaccep-
table que els alumnes dinin a
quarts de quatre, la qual cosa ja
estava resolta amb els menjadors
escolars a quarts de tres. 
Però a més aquesta idea no té

en compte els informes on es ma-
nifesta que els conflictes a les au-
les de Secundària es donaven fo-
namentalment per les tardes.
Se sap, i està en molts estudis, que
les trifulgues a classe s’esdevenen
quan després de dinar els ado-
lescents se senten molt inquiets
al fer sessions durant les tardes.
També cal afegir que l’horari de
matins controla millor l’absen-
tisme escolar concentrat per les
tardes. Cal afegir que el Depar-

tament d’Educació, defensor de
l’autonomia  de centres, ara vul-
gui imposar un horari partit a
molts centres catalans. Tots ells
haurien de poder escollir quin ho-
rari els convé més. Si ara tornem
a un horari de matí i tarda, seria
com un pas enrere en les millo-
res educatives. A més, no es
pensa en les tardes infernals de
maig i juny que sovint ostenta la
nostra climatologia. Durant les
mateixes se superen temperatu-
res que la llei laboral prohibeix
per tal de treballar-hi. 
A més, el Departament d’E-

ducació, sabent que segons ell
mateix s’ha reduït el fracàs escolar
d’ençà de l’aplicació de l’horari in-
tensiu de matí, es contradiu tor-
nant a un d’antic. No sembla que
aquesta mesura esdevingui mas-
sa innovadora, amb l’afegit que
el Departament d’Educació sem-
pre ha apostat per la novetat.
Avançar cap al futur no vol dir re-
petir els errors del passat.

A les xarxes

@G4Boloix: El vídeo de l’any passat va
ser lamentable... Però un cop fitxat, a mort
amb Antoine Griezmann. #Benvingut
#Magnifique.

@jaguimera: Entre pensar que l'Estat va
deixar fer l'atemptat del #17A i ignorar el
treball de Bayo hi ha un ampli ventall de
possibilitats molt ampli i prou greu.

#Escàndol

@montserrat_tura: #50 anys de l’arri-
bada dels humans a la Lluna. És més
màgica i bonica des de la Terra, sens
dubte.

#50Anys #Magnifique

Les millors
perles

Planegen una invasió ciutadana de la misteriosa Àrea 51 als Es-
tats Units. A través de Facebook, més d’un milió de persones
s’han compromès a entrar a les instal·lacions secretes per des-

cobrir si hi ha alienígenes conservats. El lema de l’operació prevista
per al 20 de setembre és “no ens poden aturar a tots”.

Mor un jove australià després de beure un potent batut
de proteïnes. Lachlan Foote s’havia preparat un beure
amb una gran concentració de cafeïna, recomanada per

millorar el rendiment muscular. El seu pare ha iniciat una cam-
panya per conscienciar sobre els perills de la substància.

Alerten sobre el perill de fer-se fotos en una antiga mina de
wolframi a Monte Neme (Galícia), que actualment és un in-
dret conegut per les espectaculars aigües turqueses. Diversos

influencershan visitat el lloc i han acabat amb problemes per la
composició tòxica de l’element químic que dona el color a l’aigua.

Els seguidors del mític Grand Prix es poden acomiadar del
seu retorn: Ramón García assegura que “no tornarà per
por als animalistes”. El presentador va explicar en una en-

trevista que és impossible emetre el showon diferents vaque-
tes participaven, ja que suposaria una allau de crítiques.

Londres tindrà el clima de Barcelona l’any 2050 i Madrid el de
Marràqueix. Així ho afirma un estudi de la Universitat ETH de
Zuric. La investigació mostra que, a causa del canvi climàtic, la

capital britànica augmentaria 5,9 graus durant l’estiu fins a situar-se
en una tessitura similar a la barcelonina.
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Chacón es reuneix amb
empresaris de la comarca

EMPRESA4Àngels Chacón, con-
sellera d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat, es va reu-
nir divendres de la setmana pas-
sada a Granollers amb diversos
empresaris de Pimec del Vallès
Oriental per debatre i compartir
la situació empresarial de la co-
marca. Chacón va destacar du-
rant el dinar la importància que
els responsables empresarials
facin el salt a la Indústria 4.0,
perquè així “les empreses puguin
sobreviure i ho facin de manera

competitiva”. La transició al nou
model empresarial va ser el
principal punt que va voler des-
tacar Chacón, però no l’únic.
Una altra de les referències que
va remarcar la consellera va ser
la del sector de l’automoció,
molt prominent a la comarca.
Josep González, president

de Pimec, va aprofitar la troba-
da per demanar “estabilitat” a la
representant del Govern català,
així com insistència per la crea-
ció del Corredor Mediterrani.

ACTIVITAT4Personalitats del
món del coneixement, l’econo-
mia, la gastronomia o el pensa-
ment que debaten sobre temes
transcendents de la nostra so-
cietat. Aquesta és l’aposta de
Debats al Casino, un projecte
que es va presentar dimarts a la
sala Brecha de l’emblemàtic Ca-
sino de Granollers, que l’any vi-
nent celebra el seu 140è aniver-
sari. Amb aquesta efemèride en
ment, el 26 de setembre co-
mençarà el cicle de trobades

mensuals que pretén situar l’an-
tic espai de joc com un referent
intel·lectual i cultural.

Mirades alternatives és el
nom de la primera edició d’a-
questa iniciativa, que comptarà
amb la participació d’Alfons Du-
ran Pich, Germà Bel, Fermí Puig
i Ignacio Ramonet, entre altres.
Però no només serà un espai per
als conferenciants, ja que el pú-
blic podrà participar i preguntar
de forma amena. En total hi
haurà deu sessions, que tindran

lloc entre setembre del 2019 i
juny del 2020.

VARIETAT TEMÀTICA
La primera sessió es titula Ale-
xandre Deulofeu i la Matemàti-
ca de la Història, que girarà en-
torn del desconegut pensador ca-
talà, i serà presentada pel seu
net. Els amos del món, la in-
tel·ligència artificial, la cuina
del futur o els viatges alternatius
seran altres temes que es trac-
taran pròximament en el Casino.

Chacón va debatre la situació empresarial. Foto: Twitter (@jcbasi)

Presenten els Debats al Casino

Salut | La consellera Alba Vergés visita l’Hospital
La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va visitar ahir al matí

l’Hospital General de Granollers. Vergés va arribar al centre mèdic per conèixer
de primera mà la situació de l’hospital i els reptes de futur als quals s’enfronta.

EQUIPAMENTS4Ahir es va
anunciar la construcció d’una
pista poliesportiva coberta a Can
Bassa. Segons va avançar Som
Granollers, la junta de govern lo-
cal va aprovar el projecte bàsic de
l’equipament, que tindrà un
pressupost inicial d’1.792.457
euros i un temps de construcció
de cinc mesos des del moment
d’adjudicació. 
La nova instal·lació es farà

entre els carrers Esteve Terrades
i Caterina Albert, entre l’escola

Mestres Montaña i el pavelló de
Can Bassa. Tanmateix, des del
consistori indiquen que es troba
en un estat inicial, i no es preveu

que comenci a construir-se fins
al 2020.
Segons el projecte inicial, es

preveu construir la pista i mar-
car-hi dues pistes d’handbol de
40 x 20 metres. L’objectiu és que
l’equipament es converteixi en
referència esportiva al barri, ja si-
gui acollint activitats o donant

suport als centres educatius de la
zona. En tot cas, es buscarà
atraure més esports que l’hand-
bol. També es preveu que la co-
berta sigui a dos vessants i tin-
gui un tancament parcial de fa-
çana. D’altra banda, s’urbanit-
zarà l’entorn de la pista amb jar-
dins i vegetació.

Una imatge d’arxiu del terreny on es farà la pista. Foto: Google Maps

Can Bassa tindrà una nova
pista poliesportiva coberta

» El nou equipament tindrà un pressupost d’1.792.457 euros
» Està previst que no comenci a construir-se fins a l’any que ve

La coberta de la pista
serà a dos vessants 
i tindrà un tancament
parcial de façana
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Cesk Freixas porta les 
vacances a Roca Umbert

CULTURA4La 27a Mostra de
Bestiari del Drac de Granollers
omplirà demà la plaça de la
Porxada amb tota mena de cria-
tures i bèsties preparades per fer
volar la imaginació. Des de les 12
del matí començarà la jornada
amb la plantada i diversos tallers
infantils. A les cinc de la tarda i
per combatre la calor hi haurà
una remullada a la plaça de
l’Església. 
Dues hores més tard serà el

torn del concert per amansar les
feres  fins a la nit. Serà llavors
quan la rauxa es desfermarà
amb una cercavila a partir de les
nou. Algunes de les bèsties que
vindran a la ciutat seran el Drac
de la Geltrú, el Vibrot de Mont-
meló i el Drac de Vilardell.

El Drac de
Granollers
mostra el bestiari

ACORD4L’empresa gestora del
cicle integral de l'aigua, Sorea, i
la Coordinadora de Colles Cas-
telleres van signar dimarts la
renovació del conveni de col·la-
boració a Roca Umbert Fàbrica
de les Arts.  Roger Gispert, pre-
sident de la Coordinadora, i
Emili Giralt, conseller delegat de
Sorea, van ser els encarregats de
signar el conveni.
D’aquesta forma, es va con-

cretar l’extensió del conveni
per tercer any consecutiu, que
estipula que Sorea es farà cà-
rrec de sufragar part de les
despeses de les assegurances de
l'activitat castellera i participarà
en diversos esdeveniments del
món casteller. L'alcalde del
municipi, Josep Mayoral, i el
president dels Xics de Grano-
llers, David Carruesco, també
van participar en l’acte.

Sorea renova
amb les colles
castelleres

MÚSICA4El cantautor i com-
positor Cesk Freixas va ser la ci-
rereta del pastís estiuenc de
Roca Umbert. Ahir a la nit va
tancar el cicle artístic Obert x Va-
cances, que ha fet passar grans
noms per Granollers amb nota.
Freixas va arribar amb l’alegria
com a signe d’identitat i un regal
sota el braç per a tot el públic: el
nou àlbum que ja ha passejat per
bona part dels Països Catalans. 
El seu darrer treball, Festa

Major, destil·la creativitat i un
moment molt dolç per al de
Sant Pere de Riudebitlles, i això
es va transmetre de seguida als
assistents. L’escenari, ja tradi-

cional en aquesta època de l’any,
va tornar a ser la terrassa del bar
de Roca Umbert.  
De forma totalment gratuïta,

els visitants van poder compro-
var un directe més modern i in-
ternacional, amb un estil re-
frescant ideal per a l’ambient de
la vetllada. El músic va conden-
sar així quinze anys de trajectò-
ria i 1.600 concerts. En definiti-
va, un tribut als bons moments
de la vida i els instants de cele-
bració.

ARA SÍ, DE VACANCES
L’actuació de Freixas va servir
com a acte de cloenda d’un Obert

x Vacances que va començar el
17 de juny.
Des de llavors no han parat

de desembarcar artistes de
camps diferents però amb el
comú denominador del reco-
neixement i la qualitat artística.
Judit Neddermann, La Fura dels
Baus, Joan Miquel Oliver o Da-
vid Carabén en són alguns exem-
ples destacats.
D’aquesta forma tan especial

Roca Umbert agafarà unes va-
cances de veritat fins al setem-
bre, quan retornarà amb noves
activitats i propostes que bus-
caran continuar expandint l’o-
ferta cultural de l’espai.Freixas va presentar Festa Major, el seu darrer disc. Foto: ACN/Tània Tàpia
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JUSTÍCIA4El jutjat d’instruc-
ció número 3 de Barcelona va ar-
xivar dilluns la causa contra
Emili Carballo i Rafael Delgado,
membres del CDR de Mollet. Es-
taven investigats per desobe-
diència durant un acte de pro-
testa a les escales del Tribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) el 27 de setembre
del 2018. Durant el procés penal,
el jutge no ha trobat cap prova
dels suposats delictes de resis-
tència a l’autoritat, desobedièn-
cia i desordres públics dels quals
estaven investigats els activistes
independentistes.

“SABOR AGREDOLÇ”
Carballo ha explicat a Línia Va-
llès que té “un regust agredolç”
per la resolució. “D’una banda
estic més tranquil, però de l’al-
tra encarà hi ha 14 companys
pendents de judici”, ha afirmat
l’activista. Es refereix a les per-
sones que també van seure a les

escales del TSJC, però el 23 de
febrer de 2018, i que encara es-
tan sent investigades. 
És per això que Carballo es

planteja més accions en defensa
dels acusats i assegura que se
sent “amb més força que mai”.
De fet, ha participat en diversos
actes durant la causa judicial. 

Amb tot, el membre de l’or-
ganització en defensa de la Re-
pública Catalana ha patit les
conseqüències d’una “repressió
com la de Franco”, segons ex-
plica. A més, afirma que tot el
procés ha provocat “angoixa als
familiars, tot i que ja em conei-
xen i saben com soc”.

El CDR de Mollet durant un acte de protesta. Foto: CDR Mollet/Jëremy

Arxiven la causa contra dos
membres del CDR de Mollet

» Estaven encausats per seure a les escales del TSJC l’any 2018
» Els investigaven per resistència, desobediència i desordres

Llencen ous contra 
la seu d’Ara Mollet ERC

AMENAÇATS4La seu d’Ara Mo-
llet ERC va tornar a viure un atac
aquest cap de setmana. Aques-
ta vegada va ser un llençament
d’ous contra els vidres de l’edi-
fici, concretament a la finestra on
hi havia un llaç groc. El president
de l’organització, Albert Biescas,
ha explicat a Línia Vallès la si-
tuació dels republicans a Mollet.
“Fa temps que ens sentim ame-
naçats”, assegura Biescas, que
també es queixa que “no hi ha
resposta” sobre els continus

atacs a la seu d’Esquerra Repu-
blicana. 
El president del partit repu-

blicà diu que “després de les
eleccions municipals els actes
vandàlics han anat a més”. I és
que en les darreres setmanes de-
nuncia que s’ha llençat un líquid
per cremar el cartell demanant
la llibertat dels presos polítics,
s’han arrencat pancartes i han
arrencat estelades. “Hi ha gent
intolerant” al municipi, lamen-
ta el president del partit.

RECICLATGE4L’Ajuntament co-
mençarà en els pròxims mesos la
renovació de contenidors a la
ciutat, que seran de càrrega la-
teral a diferència dels d’obertu-
ra superior que hi ha actualment.
A més, seran de plàstic, pensats
per reduir el soroll a l’hora de la
recollida de les escombraries. 
D’altra banda, caldrà menys

temps per fer el servei de nete-
ja, ja que és molt més ràpid re-
collir els residus amb la càrrega
lateral. Des del consistori asse-

guren que aquesta mesura aju-
darà a evitar embussos de tràn-
sit i, de retruc, ajudarà a millo-
rar la qualitat de l’aire. 
L’objectiu de la substitució és

facilitar el reciclatge i els serveis
de neteja. L’actuació de canvi co-
mençarà aquest mateix estiu i
fins al setembre està previst que
s’instal·lin cent contenidors.

CIUTAT COMPROMESA
Segons xifres de l’Ajuntament, a
Mollet les tones recollides de pa-

per i cartó i envasos es van in-
crementar un 10% respecte de
l’any anterior. I en els dos pri-
mers trimestres d’aquest 2019
l’increment ha estat d’un 7%. 
De fet, a principis d’any, el

consistori molletà va ser reco-
negut amb dues Pajaritas Azu-
les per l’excel·lència de la seva
gestió en la recollida selectiva
de paper i cartó que atorga
l’Associació Espanyola de Fa-
bricants de Pasta, Paper i Car-
tró (ASPAPEL).

Es van llençar ous contra la finestra amb el llaç groc. Foto: Ara Mollet ERC

Contenidorsmés eficients

Política | Podem proposa una comissió bilateral al PSC
L’assemblea de Podem Mollet va decidir proposar la creació d’una comissió bi-
lateral amb la qual enviar les seves propostes d’actuacions municipals al govern
del PSC. L’objectiu dels de Xavier Buzón és crear una “oposició constructiva”.
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Els Morats escalfen motors per
a la Festa Major amb una Holi
CELEBRACIÓ4La Colla de Mo-
rats és tota una institució de la
cultura popular molletana, i ho
va tornar a demostrar dissabte
amb una Holi -la quarta de l’en-
titat- que va omplir de colors el
parc de Can Mulà. Després, per
netejar bé la roba tacada, va co-
mençar una festa de l’escuma
ideal per a la calorosa jornada. 
Els DJ de Malalts de Festa

van acompanyar l’acte amb mú-

sica per animar l’esdeveniment,
que va durar tota la tarda i ves-

pre. Abans, però, es va fer una
prèvia a les activitats amb un ball
de Bollywood amb la companyia
Fusión NeferShu, que va donar
un estil indi a l’espai.

PENSANT EN LA FESTA MAJOR
Amb tot, un dissabte que dona el
tret de sortida a la recta final de
cara a la Festa Major, que se ce-
lebrarà del 17 al 20 d’agost. Un
tastet que serveix com a primer
capítol d’una sèrie d’activitats
amb les quals els Morats ompli-
ran els darrers dies fins a la
gran celebració de l’any.
Algunes activitats que ja han

començat a preparar des de
l’organització són els tallers in-
fantils a diferents barris de la
ciutat per apropar la cultura
popular als més petits amb pro-
postes d’oci i educatives. 

CULTURA4Tot i que falta més
d’un mes per a la seva celebració,
dilluns es van conèixer els pri-
mers detalls i el programa del
pròxim Festival Artístic Inter-
nacional l’Arlequí, que tindrà
lloc a Mollet els dies 29, 30 i 31
d’agost. L’esdeveniment, orga-
nitzat per l'Associació Escena
Mollet i el Casal Cultural, man-
tindrà un format similar al de
l’any passat, caracteritzat per la
gran presència d’activitats socials
i solidàries. 
És el cas de l’homenatge pels

25 anys de Pallassos Sense Fron-
teres, que es farà a la cloenda so-
lidària d’enguany. L’ONG tam-
bé comptarà amb una exposició
fotogràfica. A més, enguany s’u-
tilitzarà un got reutilitzable i
s’evitarà l’ús de llaunes per cui-
dar la sostenibilitat de l’espec-
tacle. Una altra de les grans no-
vetats serà el retorn del festival
al Parc de les Pruneres, que s’u-
nirà a la plaça Prat de la Riba i
la de Catalunya com a escenari
d’actes.

CONVIDATS INTERNACIONALS
El festival estarà dividit en una
part del programa social i l’altra
de carrer.  Diverses compan-
yies del festival actuaran a esce-
naris variats, com la Unitat Te-

rapèutica del centre Els Til·lers,
el Menjador Social de Càritas i
l’Hospital Sociosanitari, que aco-
llirà dos espectacles. 
Pel que fa a la part de carrer,

fins a nou companyies partici-
paran en l’Arlequí, set d’elles
internacionals. El dia 29 es co-
mençaran a escalfar motors amb
el cabaret de la companyia de
circ de Xile i Algèria Los Indul-
genTres. 
Entre altres convidats, hi

haurà l’artista de circ Yldor
Llach, la maga de Jerez de la
Frontera Lola Mento, el pallas-

so gallec Peter Punk, el mim
xilè Karcocha, els mags d’Ar-
gentina i Bòsnia Sasha & Connie,
els músics barcelonins El Pony
Pisador i el faquir madrileny
Fakir Testa. 
Però Mollet també tindrà re-

presentació local, amb el Dr.
Bombolles actuant conjunta-
ment amb els castellers de la vila.
Ambdós participaran en la pri-
mera cercavila d’inici del festival,
divendres dia 30. L’endemà, la
segona cercavila estarà encap-
çalada per la formació de per-
cussió Black Clap.

El festival se celebrarà del 29 al 31 d’agost. Foto: Festival l’Arlequí

Presenten un Arlequí amb
molta càrrega social i popular

La Holi va anar
acompanyada d’una
festa de l’escuma i dels
DJ de Malalts de Festa
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Martorelles | Sant Fost

El MartoBeerFest arriba amb
cervesa, menjar i música

OCI4La tarda i nit de demà
serviran perquè Martorelles faci
un homenatge d’alt nivell a la
cervesa amb la segona edició
del MartoBeerFest. Des de les
cinc de la tarda fins a la una de
la matinada el pati de la Masia de
Can Carrencà acollirà moltes
activitats relacionades amb la
preuada beguda. El retorn de la
iniciativa arriba amb més cer-
vesers; concretament vuit ex-
perts ompliran les gerres dels
martorellencs que vulguin re-
frescar-se durant la jornada.
Una de les curiositats serà As,

que presentarà l’única cervesa
artesana sense alcohol de Cata-
lunya. Per acompanyar els glops
també hi haurà menjar amb fo-
odtrucks variats. Al final es sor-
tejarà un lot de cervesa per a tots
aquells que hagin adquirit un got
amb beguda.
Però no tot serà per a adults,

ja que els més petits també
tindran espais per divertir-se.
Hi haurà jocs de màgia itine-
rants a càrrec de Kilin Mag, a
més del maquillatge per a in-
fants de PlusArts i la música en
directe de DJ Kuk's.

POLÈMICA4El PSC de Sant
Fost ha demanat recentment i a
través d’un comunicat que l’al-
caldessa, María José Sánchez, re-
torni l’acta de regidora que “ha
traït amb la seva actuació” i l’a-
cusen de “trànsfuga”. Els socia-
listes expliquen diversos mo-
ments clau previs a la investi-
dura per sorpresa de l’alcaldes-
sa. Des del grup municipal as-
seguren que Josefa mai no es va
manifestar en contra de donar
suport a IUSF i que fins i tot es
va decantar per aquest partit
durant l’assemblea dies abans
del Ple d’investidura.
Però no totes les crítiques van

cap a la recentment escollida
mandatària del municipi. En el
comunicat també es critica l’ac-
tuació tant d’ERC com de Junts
i d’En Comú Podem, i afirmen
que “els valors ètics i morals hau-
rien de mantenir-se en el com-
portament polític”.

POSSIBLES ACCIONS LEGALS
El president del PSC de Sant
Fost, Juan Álvarez, ha explicat a

Línia Vallès que els serveis ju-
rídics “encara estan estudiant
com actuar” i que probablement
s’acolliran a alguns articles de la
“llei antitransfuguisme” per fer-
ho. “Estem pressionant per po-
der actuar legalment”, afirma Ál-
varez. 
D’altra banda, no tenen cap

esperança amb un canvi de

rumb de Josefa: “A qui s’atre-
veix a fer una cosa així, la cons-
ciència i el sentit de la moralitat
li importen molt poc”, deia el
cap dels socialistes. L’entesa
entre ambdues parts sembla
impossible a hores d’ara, ja que
Álvarez també ha assegurat que
“no hi ha hagut cap mena de
contacte” amb Josefa.

La tempesta política a Sant Fost no afluixa. Foto: Ajuntament

El PSC demana a María José
Sánchez que retorni l’acta

Martorelles | La piscina municipal fa 25 anys
Dimarts va ser un dia especial per a tots els aficionats de la natació

de Martorelles, ja que la piscina municipal complia 25 anys. Diverses
activitats van animar una jornada dedicada a l’equipament de 1994.
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PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
ha obert aquesta setmana la
borsa participació ciutadana de
Montmeló, creada com a fase
prèvia al Consell del Poble. D’a-
questa forma, els majors de 16
anys i veïns del municipi podran
entrar en un sorteig per formar
part del Consell. Aquest espai
està pensat per a la coordinació
de tots els actors socials i eco-
nòmics del municipi. El seu ob-
jectiu és facilitar, fomentar i

permetre la participació de tots
els sectors socials.
En aquest sentit, el Consell

de Poble és un espai de troba-
da, de reflexió i de participació
ciutadana amb una visió global
per a la gestió estratègica del
municipi, per sobre de les vi-
sions limitades que pot tenir ca-
dascun dels sectors i àmbits.
Així es busca afavorir la inter-
venció ciutadana en les actua-
cions municipals.

VISITA4La delegada del govern
espanyol a Catalunya, Teresa
Conillera, va visitar Montmeló
dilluns i va explicar que la sego-
na fase del projecte per urba-
nitzar la llosa del soterrament de
les vies del tren s'aprovarà aquest
mes de juliol. L’obra costarà
uns 2 milions i mig d’euros i
abastarà una superfície de
15.000 metres quadrats. 
Completar aquest projecte

suposarà integrar totalment el
sistema ferroviari al municipi i
unir de forma definitiva els dos

nuclis urbans que separa la in-
fraestructura del tren. La refor-
ma afectarà la zona de vies que

va des del carrer Pompeu Fabra
fins al final de la llosa en direc-
ció Granollers.

BONA RELACIÓ
Tot i que la visita institucional de
Conillera va estar marcada per la
reforma ferroviària de Mont-
meló, no va ser l’única acció
que va fer en la seva arribada al
poble. Acompanyada en tot mo-
ment de l’alcalde, Pere Rodrí-

guez, la delegada va firmar el lli-
bre d’honor de l’Ajuntament,
on va saludar els membres de la
corporació municipal. 
Durant la trobada, Conille-

ra va destacar “la bona sintonia
que hi ha hagut en tot moment
amb l'Ajuntament”, principal-
ment a l’hora de tractar els
acords per planificar futures
accions al municipi que bene-
ficiïn la ciutadania. 

Imatge renderitzada de la urbanització definitiva. Foto: Ajuntament

La segona fase d’obres de la
llosa del tren començarà aviat

S’obre la borsa de
participació ciutadana

Manteniment | Asfalten dos trams de via pública
L’Ajuntament està actuant aquesta setmana en l’asfaltat de dos trams de via pú-
blica. Són el vial de la Verneda del Congost a l'alçada del pont del Raiguer i el

tram del Passeig del riu Besòs amb la rotonda del Vas Apol·linar.

El projecte integrarà 
el sistema ferroviari al
municipi i unirà els dos
nuclis urbans separats

JOVES4Aquest estiu, Montor-
nès s’ha obert completament al
món dels casals, amb noves en-
titats organitzadores, més in-
fants i monitors, i una major in-
clusivitat en les activitats. Més de
700 nens viuen aquests dies ex-
periències que recordaran tota la
vida en els casals. Aquests espais
són un dels elements que més
afavoreixen la socialització, l’ac-
tivitat física i la vida saludable
per als infants durant les va-
cances d’estiu. 
El Club Bàsquet Vila de Mon-

tornès, l’AE Futbol Sala Mon-
tornès i el Club Triatló Montor-
nès s’han unit enguany a l’orga-
nització d’activitats estiuenques
per als més petits. Un total de 94
persones, com monitors i espe-
cialistes, s’encarreguen així de
vetllar per la seguretat i la di-
versió dels nens.

EMPATIA AL CASAL
El CEM Vernedes és un dels
més conscienciats amb fer uns
casals inclusius, amb activitats

com la pràctica d’esports adap-
tats per part de nens sense dis-
capacitat, amb l’objectiu d’afa-
vorir l’empatia. És el cas del
Goalball, pensat per a persones
cegues i que diversos joves han
pogut provar amb els ulls tapats.
Un dels exemples dels canvis

d’aquest estiu és el Casal de

lleure, que ha pres diverses me-
sures per educar als infants.
Una d’elles és donar una can-
timplora a cada nen per reduir
l’ús d’ampolles de plàstic. D’al-
tra banda, també s’han fet acti-
vitats dedicades a les energies re-
novables i a la ciència. Tot per
educar i passar-ho bé.

Més de 700 nens passen l’estiu als casals. Foto: Ajuntament

Montornès viu un estiu 
amb els casals més inclusius

MontornèsConcurs | El Brava Tour buscarà les millors braves
Montornès Brava Tour torna demà per escollir les millors patates braves del
municipi. El concurs, que està en marxa des de l’any 2006, reunirà 10 bars i 60
places per degustar les preparacions, que es puntuaran pels tastadors.

EMPRENEDORIA4Dues em-
prenedores del sector cerveser
artesanal visitaran avui a les
20h Can Xerracan per explicar la
seva experiència en un món tan
tradicionalment masculí com és
el d’aquesta popular beguda al-
cohòlica. Sónia Meroño, d’As
Cerveses Artesanes i Lorena Ba-
zán, de Pink Boots Society, par-
laran de primera mà sobre la in-
dústria a la qual es dediquen. 
De fet, la cervesera As forma

part de l’entitat Pink Boots So-
ciety, integrada per dones pro-

fessionals de la indústria cer-
vesera. 

SABOR DE DONA
Durant l’esdeveniment es podrà
tastar la Sor Bubble, una cerve-
sa artesana especialment creada
en commemoració al Dia In-
ternacional de la Dona el passat
8 de març. L’acte, organitzat
per la Taula per la Igualtat de l’A-
juntament, buscarà visibilitzar
les aportacions de les dones en
el món de la cervesa i destacar el
paper d’aquestes elaboradores. 

Presenten el vessant femení
de la indústria cervesera

Durant l’acte es podrà degustar la Sor Bubble. Foto: Lucia Meler/As Cervesa
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En marxa la primera fase 
del projecte Camins Escolars
SEGURETAT4La setmana pas-
sada l’Ajuntament va fer diver-
ses actuacions a Parets emmar-
cades en la primera fase del
projecte Camins Escolars, que té
com a objectiu principal la trans-
formació de l'espai públic per tal
que el camí que els infants han
de fer per arribar a l'escola sigui
segur i sostenible. 
Amb aquesta iniciativa tam-

bé es busca afavorir la seva au-
tonomia i es sensibilitza la po-
blació sobre la necessitat d'ad-
quirir hàbits saludables com és
el d’anar a peu a l'escola. La da-

rrera actuació ha estat finalitzar
els treballs de pintura viària
pendents en els passos de via-
nants situats a les zones de les
escoles Pau Vila, Acesco, Lluís
Piquer, Nostra Senyora de
Montserrat, Vila Parietes i Pom-
peu Fabra.
Un altre dels vessants del

projecte Camins Escolars és la
reducció de les emissions de
CO2 i altres gasos contami-
nants de vehicles evitant que els
pares portin a cada infant als
centres escolars amb el seu au-
tomòbil particular.

SOCIETAT4Experts del Grup
de Recerca de l'Escola de la Na-
tura de Parets (GERNP) han
començat a alliberar des de la
setmana passada fins a 160 ore-
netes i diversos falciots per con-
trolar les possibles plagues d’in-
sectes que puguin afectar els
conreus del municipi i els seus
voltants. Aquests ocells s’ali-
menten d’uns sis grams d’in-
sectes diaris. En total, això po-
dria suposar la reducció de 186
grams de mosquits cada dia,
que amb l’estiu es propaguen pel
territori. 
De fet, és justament en

aquesta estació quan les orene-

tes estan a Catalunya, ja que
quan arriba la tardor i el fred tor-

nen a emigrar cap a Àfrica, bus-
cant climes més càlids i que s’a-
daptin millor a les seves condi-
cions. Però cada estiu tornaran
a Parets per contribuir amb la
seva tasca.
Des del Grup de Recerca as-

seguren que les orenetes “són
unes grans aliades” amb la seva
tasca de predadores dels mos-

quits. Concretament, les que es
van alliberar, provenen de Cen-
tre de Recuperació de Fauna
Salvatge de Torreferrussa (San-
ta Perpètua de Mogoda), on van
ser recuperades en primer lloc.
D’aquesta forma es busca man-
tenir un ecosistema equilibrat i
sense plagues de forma sosteni-
ble i evitant productes químics.

El GRENP també va alliberar diversos falciots. Foto: GRENP

Parets lluita contra les plagues
d’insectes amb orenetes

Societat | Èxit de públic al sopar de la Protectora
La Protectora d’Animals de Parets va celebrar dissabte el sopar solidari de 

l’entitat, que va aplegar 400 persones a Can Butjosa. La bona xifra d’assistència
demostra el bon moment de popularitat pel qual passa l’organització.

160
orenetes es van
alliberar per lluitar
contra les plagues
d’insectes
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CELEBRACIÓ4La ciutat compta
enrere els dies que falten perquè
es posi en marxa la Festa Major
d’Estiu. Serà divendres que ve,
quan la Cercavila i el Toc de
Campanes i la Tronada d’Inici
serviran per posar en marxa
quatre dies frenètics que ompli-
ran els carrers de Parets d’ale-
gria, activitats i cultura popular. 
D’alguna manera, però, la

festa va començar el passat di-
marts 2, i amb comptagotes els
veïns han pogut gaudir amb
propostes com concerts de di-
versos estils musicals, una boti-
farrada, projeccions de cinema a
la fresca, tornejos de futbol sala
o una cantada d’havaneres, en-
tre altres. Els plats principals,
però, s’han reservat per als qua-
tre dies que aniran del 26 al 29
d’aquest mes.
José Luis Agea, alcalde de

Chilluévar, i Francisco Jiménez,
alcalde de Santo Tomé (dues
localitats de Jaén agermanades
amb Parets) han estat convi-
dats a la celebració. L’alcalde,
Jordi Seguer, va explicar que la
seva intenció és “continuar la re-
lació entre els pobles i establir
noves línies de col·laboració”.

CALENDARI FRENÈTIC
Fets els actes que serveixen per
posar en marxa la celebració, la
nit del divendres es podrà gau-
dir de la 24a Festa de la Pedra del
Diable, a càrrec de la Colla de Ge-
gants, Grallers i Bestiari i els Dia-
bles, amb la col·laboració de la
Colla del Ball de Gitanes. La
música serà la protagonista de la
nit i la matinada, amb els con-
certs de Ruc’n’Roll i dels Fan-
tàctels, que interpretaran ver-
sions dels clàssics de la dècada de
1990 del rock de casa nostra i
ska, respectivament.
L’Albada del Gall, a dos

quarts de vuit del matí, donarà
el tret de sortida a les activitats
de dissabte. El Ball i Passejada
dels Gegants o l’inici de la quar-
ta Gimcana Fotogràfica seran al-
gunes de les propostes del matí,
mentre que després de dinar hi
haurà la festa de l’escuma, el sa-
rau d’aigua o la 12a Milla Popu-
lar. L’Orquestra La Principal de
la Bisbal posarà la música al
vespre (i tornarà a actuar a dos
quarts de 12) mentre que, quan
ja sigui fosc, es podrà gaudir amb
la projecció de la segona part de
la saga de Disney Los increíbles.

La Passejada dels Gegants
per l’Eixample serà la primera
proposta dominical. El campio-
nat de futbolí o l’exhibició de cas-
tells dels Manyacs seran altres ci-
tes pensades per a les primeres
hores, mentre que a la tarda hi
haurà la gimcana per equips
Atrapa la bandera. L’exhibició de
taekwondo a càrrec de l’escola
Lee Young serà una de les cites
del vespre, mentre que a la nit
tothom podrà viatjar enrere en
el temps amb l’actuació de
MOMO, que fa un tribut a

Queen. L’espectacle del polifa-
cètic Jordi LP posarà el punt fi-
nal al tercer dia de celebracions.
El calendari del darrer dia

serà molt més relaxat. El parc de
la Llinera serà l’escenari de di-
verses propostes per a totes les
edats a la tarda, mentre que la
celebració encararà els seus dar-
rers grans actes a partir de les 10
de la nit. La Baixada infernal, el
bateig dels nous diables i els
correfocs posaran guspires a la
nit d’estiu, mentre que el castell
de focs artificials serà el preludi

del Toc a plegar que es farà des
de la plaça de la Vila.

FESTA SENSE AGRESSIONS
Per altra banda, i com ja va pas-
sar l’any passat, el Consell de Jo-
ves tornarà a exhibir mems en
els espais de la festa advocant pel
respecte, la convivència i el ci-
visme. Es reforçarà el punt lila
LGTBI+, un servei de sensibilit-
zació, prevenció i atenció en ca-
sos d’agressions sexistes o se-
xuals, amb la presència de pro-
fessionals especialitzats.

Parets té ganes de festa
» Divendres que ve es posarà en marxa la Festa Major, que s’allargarà durant quatre dies sencers

» L’alcalde Seguer convida els alcaldes de Chilluévar i Santo Tomé, localitats agermanades amb Parets

El castell de focs artificials sempre és un dels moments més esperats. Foto: Ajuntament
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La Llagosta

INFRAESTRUCTURES4Les obres
que han de servir per resoldre
una de les grans reivindicacions
històriques de mobilitat del po-
ble ja han començat. Dilluns
passat, després de molts anys de
peticions i moviments per part
dels veïns i del consistori, es
van posar en marxa els treballs
per construir l’estació de Roda-
lies de la línia R8 molt a prop de
la Granja Soldevila.
L’inici de les obres farà que hi

hagi afectacions a tots els serveis
que hi ha als voltants de l’equi-
pament i al mercat ambulant,
que haurà de fer-se en una altra
ubicació (l’aparcament situat

entre els carrers de García Nie-
to i de Puig i Cadafalch, amb l’a-

vinguda de l’Onze de Setembre,
un lloc que genera els mínims
problemes de mobilitat, com
van explicar des de l’Àrea de Te-
rritori i Desenvolupament Lo-
cal). L’Ajuntament també va
anunciar, en el comunicat in-
formatiu de la posada en marxa
de les obres, que aquestes tenen
una durada que oscil·la entre els
nou i els dotze mesos.

L’estació permetrà fer servir
la línia R8, que enllaçarà la vila
amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, Granollers i Marto-
rell, entre altres municipis. La in-
fraestructura estarà adaptada
per a persones de mobilitat re-
duïda (amb ascensors i ram-
pes) i la seva construcció comp-
ta amb un pressupost que supe-
ra la xifra d’1,7 milions d’euros.

Les obres es fan a tocar de la Granja Soldevila. Foto: Arxiu

En marxa les obres de la futura
estació de tren de la línia R8

Santa PerpètuaCultura | La Moguda Escènica 2019 s’acaba avui
La projecció de Bohemian Rhapsody, la pel·lícula que repassa la trajectòria artística
del frontman de Queen, Freddie Mercury, servirà per cloure l’edició d’enguany de 
la Moguda Escènica. El film es podrà veure a les 10 d’aquesta nit al parc Central.

CONCURS4L’Ajuntament ha
sortit al pas de les crítiques i els
comentaris negatius rebuts a les
xarxes socials després que se sa-
bés que la multinacional de men-
jar ràpid Burger King va guanyar
el concurs per obrir un dels seus
restaurants al parc Central.
Part de les crítiques han es-

tat d’Arran i del grup municipal
d’Esquerra Republicana, que
han mostrat públicament el seu
rebuig a l’obertura del local, fent
servint tant arguments laborals
com de salut.

El consistori explica que, a
banda de la proposta de Burger
King, en va rebre una altra de la
cadena Viena i que es van estu-
diar de forma detinguda totes
dues per triar la que més s’ajus-
tava als criteris del concurs.
De fet, l’oferta culinària de

Viena va obtenir més puntua-
ció que la de Burger King, però
el guanyador va rebre més
punts en criteris com l’oferta
econòmica, la sostenibilitat de
l’edifici i el compromís de con-
tractació de joves.

Polèmica per la pròxima
obertura d’un Burger King

Els terminis amb els
que es treballa són que
les obres durin entre
nou i dotze mesos

ENTITATS4L’Associació llagos-
tenca Veu de Dona ha cessat re-
centment la seva activitat per la
manca de persones al capdavant
del projecte. L’entitat, que llui-
tava per la igualtat de gènere, ha
vist com  la seva trajectòria ha fi-
nalitzat després de més d’una dè-
cada de lluita. Concretament,
l’organització es va crear l’any
2007 i es va donar a conèixer al
municipi un any després, en el
Dia Internacional de la Dona.

Durant bona part de la seva
existència, l’entitat va organitzar
i aplegar diverses activitats com
xerrades, cursos, sortides, ta-
llers o festivals. 
Acaba així la vida d’una as-

sociació dedicada a  sensibilitzar
la ciutadania sobre les discrimi-
nacions existents entre dones i
homes, visualitzar els estereotips
existents a la nostra societat i do-
nar suport a totes aquelles dones
que ho necessitessin.

MÚSICA4La Llagosta va viure
dissabte una autèntica exhibi-
ció de talent i art en el Festival
de Guitarra organitzat per La
Flamenca Unió Musical. El
Centre Cultural es va omplir a
vessar de públic per veure i es-
coltar autèntics mestres amb la
guitarra clàssica i la flamenca.
Una cinquantena de partici-
pants van fer sonar les cordes
dels seus instruments per in-
terpretar peces musicals de di-
ferents èpoques i estils.
Tot i ser la gran protagonis-

ta, la guitarra va estar acom-

panyada durant el festival. Els
cantaores Papalín Chico i José

Antonio Escribano van aportar
les seves profundes i passionals
veus en els nivells més avançats
de l’esdeveniment. D’altra ban-
da, també hi va participar el
grup de ball David Coronel de la
Casa de Sevilla de Sant Boi de
Llobregat. 
Paco Garfia,  responsable de

La Flamenca Unió Musical, va

explicar que “tots els alumnes
van demostrar la seva fermesa i
posada en escena com si fossin
uns professionals”. La nota de
Garfia per als participants va ser
molt alta, i va concloure dient
que “poden interpretar peces
perfectament en solitari” i que
“alguns ho van fer amb una
tranquil·litat increïble”.

Els guitarristes van demostrar el seu talent musical. Foto: Paco Garfia

La Llagosta vibra amb la
música del Festival de Guitarra

Veus de Dona es dissol
després de més d’una dècada

Obres | Millores a l’Escola Safa durant l’estiu 
L’Ajuntament reformarà l’Escola Safa durant l’estiu per aplicar una bateria de
millores de cara a l’inici del curs escolar vinent. S’actuarà en diferents localitza-

cions, com el pati o la sala de professors, on es posarà un nou paviment. 

El Festival va comptar
amb una cinquantena
de participants, a
banda de convidats
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Soterren una línia de mitja
tensió a Palaudàries

LLIÇÀ DE MUNT4L’Ajuntament
ha anunciat aquest dilluns el so-
terrament d’una línia de mitja
tensió a la zona de Palaudàries.
Les obres han estat una actua-
ció conjunta entre l’Ajuntament
i Endesa Distribución, on el
consistori s’ha fet càrrec de l’o-
bra civil, amb un cost de 14.500
euros. 
La línia elèctrica desmunta-

da anava des de la carretera de
Palaudàries a l’altura del passeig
de Can Salgot fins al carrer La
Tet de Palaudalba, passant pel
Centre Transformador al costat

del nou Casal de la Gent Gran.
La reforma segueix un recorre-
gut similar, però ara s’ajusta als
vorals del carrer i els camins de
vianants que hi ha a la zona.

MÉS OBRES
Aprofitant l’actuació amb el so-
terrament, també s’ha reformat
la baixada de l’aparcament del
CAP amb unes escales, on fins
ara només hi havia un conjunt
de roques. D’aquesta forma s’ha
obert una nova connexió entre el
barri de Palaudalba i la zona d’e-
quipaments de Palaudàries.

SOSTENIBILITAT4“El mal ús
dels contenidors de recollida se-
lectiva per part de la població té
un elevat cost per al nostre mu-
nicipi”. Amb aquesta màxima,
l’Ajuntament de Lliçà de Munt ha
alertat recentment la ciutadania
sobre els problemes que genera
no reciclar pel municipi. 
Des del consistori assegu-

ren que la planta de reciclatge
encarregada de processar el ma-
terial que arriba de la vila no ac-
cepta més residus provinents
del poble per la consegüent pèr-
dua de diners que suposa fer-ne
la gestió. De fet, l’empresa ho va
anunciar a la institució munici-
pal el 22 de maig, dia en què es
van encendre les llums vermelles
de la pèssima situació del reci-
clatge a Lliçà de Munt. 

PAGANT PER RECICLAR
A més, des de principis de juny
l’Ajuntament va haver d’accep-
tar una sèrie de condicions per
no parar l’enviament de recolli-
da selectiva a la planta; de tot el
material que es porta a la plan-

ta de reciclatge es paga a 15 eu-
ros per tona, sense fer des-
comptes a les tones d’entrada. 
A més, si el material arriba a

planta contaminat -ja que no es
pot aprofitar més d’un 50% de
cartró-, l’Ajuntament ha de re-
collir el material i, si no ho fa, se
li cobra un cànon d’entrada de
95 euros per tona.

L’Ajuntament indica que el
material cada vegada arriba
“més contaminat d’impropis” a
la planta de reciclatge i per tant,
cada cop és més difícil poder-lo
reciclar. Davant de la situació, el
consistori demana cooperació a
la ciutadania i alerta dels costos
econòmics, ambientals i socials
de no reciclar.

L’Ajuntament alerta dels diversos costos de no reciclar. Foto: Ajuntament

Alerten sobre el gran problema
de no reciclar a Lliçà de Munt

Lliçà de Vall | Budes, escollida millor colla
La colla Budes va ser escollida la millor de la Festa Major de
Lliçà de Vall.  A causa d'un error tècnic no es va saber fins
després de l'entrega de premis que eren els guanyadors.

L’obra ha tingut un cost total de 14.500 euros. Foto: Ajuntament



25 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 19 de juliol del 2019



19 de juliol del 2019líniavallès.cat

| 26

La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

L’AMETLLA4Nou cop contra la
droga a la comarca. A finals de
la setmana passada, la Policia
Local va haver d’intervenir una
casa on hi havia més d’un miler
de plantes de marihuana. La
droga estava en una planta bai-
xa d’un domicili situat al carrer
d’Enric Morera, a tocar del camp
de futbol municipal.
La investigació es va posar en

marxa després que el cos de po-
licia rebés un avís d’una com-

panyia elèctrica avisant d’una so-
brecàrrega, causada per la ma-
nipulació de la instal·lació elèc-
trica del domicili. La sala on els
policies van trobar les plantes te-
nia tots els dispositius i aparelles
per al seu conreu.
La casa era propietat d’una

parella d’un home i una dona
d’edat avançada, que van ser
detinguts. Se’ls acusa d’un de-
licte contra la salut pública
per tràfic de drogues.

CULTURA POPULAR4L’estiu és
sinònim de calor, però també de
festes majors. I això a la Garri-
ga ho saben bé. Precisament
per això, divendres passat es va
anunciar tota la programació
de la Festa Major, que es posa-
rà en marxa el dijous 1 d’agost i
que s’allargarà durant els se-
güents tres dies. L’espectacle de
comèdia teatral Immortal, del
polifacètic Bruno Oro, serà una

de les propostes imprescindibles
de la celebració.
La Colla de Geganters, l’ACR

Front Diabòlic i l’Associació Gra-
llarriga seran els encarregats de
posar en marxa la festa amb la

cercavila. El pregó es farà a les
vuit del vespre i, a partir d’ales-
hores, gairebé no hi haurà ni un
moment de calma fins que el
diumenge 4 es posi el punt final
a la Festa Major.
D’aquesta manera, els veïns

i les veïnes del poble (però tam-
bé de localitats veïnes i de la res-

ta de la comarca o del país) po-
dran gaudir amb propostes com
el Holi Festival, projeccions de
cinema a la fresca, una audició
de sardanes amb la Cobla Sant
Jordi, el sisè campionat mundial
de beure orxata i tota mena
d’exhibicions de cultura popular
a càrrec de les colles del poble.

Bruno Oro interpretarà la comèdia teatral ‘Immortal’. Foto: BO

La Garriga anuncia 
el programa de la Festa Major

Troben més de 1.300 plantes
de marihuana en una casa

CELEBRACIÓ4Des d’avui i fins
al dilluns de la setmana que ve se
celebrarà la Festa Major que,
aquest any, se celebra per vin-
tena vegada. Enguany, a més, les
colles dels Cans i les Ovelles ce-
lebren dues dècades d’història,
i és per aquest motiu que els
blaus i els grocs seran encara
més protagonistes.
Així, a dos quarts de set d’a-

questa tarda, es posarà en mar-
xa la Cercavila dels Cans i les Ove-
lles. L’Auditori Can Carrencà

serà l’escenari, a partir de les
vuit del vespre, del pregó, que tor-
narà a tenir traducció al llengu-
atge de signes per a sords. La Nit
Flamenca i el Correfoc seran les
dues últimes propostes d’avui.

La cercavila motera serà la
primera proposta de demà i al
punt de les nou del matí, els mo-
tors de les màquines rugiran.
Altres cites imprescindibles seran
la Holi Party, la Cercavila de Ge-
gants o el Correfoc. Les tres acti-
vitats es faran a la tarda-nit.
La melé popular de petanca

servirà per donar el tret de sorti-
da a les activitats de diumenge.
La Trobada de puntaires, el Ball

de Tarda amb l’orquestra Mari-
nada, la Gran Tabalada o la Cer-
cavila nocturna també seran ci-
tes imprescindibles demà passat.
Per acabar, dilluns hi haurà

una tarda de jocs infantils amb La
Xarranca o les tradicionals Olim-
píades de Festa Major abans de
viure, amb un regust agredolç, el
Castell de focs, l’espectacle piro-
tècnic de cloenda que es farà des
del pla de Can Gall.

Un moment de la festa de l’any passat. Foto: Josep Hospital

Quatre dies frenètics 
de Festa Major a Canovelles

L’Ametlla | El poble mostra el seu suport a Open Arms
A través d’un breu text publicat al portal web municipal, l’Ajuntament de l’Ametlla
ha volgut mostrar el seu suport i solidaritat a l’ONG badalonina Proactiva Open

Arms, que de forma periòdica envia els seus vaixells al Mediterrani per salvar vides. 

Les Franqueses | Llum verda al cartipàs
Divendres passat es va aprova l’organització de l’Ajuntament
per a la pròxima legislatura. En total, es van definir cinc 
grans àrees de govern i 18 regidories i els seus responsables. 

LES FRANQUESES4Dilluns pas-
sat el consistori va anunciar que
amplia fins al dia 15 d’octubre el
període d’exposició pública i
al·legacions del projecte de San-
ta Digna. 
A més, durant la segona

quinzena del mes de setembre,
la Fundació Mercè Fontanilles
(que assumirà bona part de la in-
versió en la reforma que neces-
sita l’edifici, intervencions de
millora integral en la finca, i
que s’encarregarà de la gestió
d’aquest futur equipament) or-

ganitzarà una sessió informati-
va oberta als veïns i les veïnes, en
la qual s’explicaran els detalls del
projecte. La fundació està tre-
ballant en els detalls d’aquesta
jornada de forma conjunta amb
l’Ajuntament.
Un cop hagin acabat els tre-

balls, Santa Digna serà un espai
d’acollida per a joves que neix
amb la voluntat de ser referent
en la formació, l’acompanya-
ment i la inserció laboral. Els
gestors també volen obrir un res-
taurant en el mateix edifici.

Ampliat el termini d’exposició
pública de Santa Digna

El pregó, que es llegirà
aquest nit, tornarà 
a tenir traducció al
llenguatge de signes

La celebració es posarà
en marxa l’1 d’agost 
i s’allargarà durant 
els tres dies següents
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SANT ANTONI4Un llamp va
impactar dimecres contra una
veïna de Sant Antoni de Vila-
major, deixant-la ferida greu. La
dona va ser atesa al lloc dels fets
i després traslladada a l’Hospi-
tal Vall d’Hebron, amb un pro-
nòstic de gravetat a causa de la
descàrrega elèctrica. 
L’afectada estava al parc de

Can Sauleda quan un llamp li va
caure durant la tempesta que va
afectar la comarca el mateix dia. 

Una ferida 
de gravetat 
per un llamp

CALDES4Laia Farràs i Ronny
Daniel Cevallos han assistit
aquest juliol al Consell Nacional
de la Infància i l’Adolescència de
Catalunya. Els dos joves calde-
rins han format part de l’orga-
nisme de participació ciutadana
que té per objectiu incorporar la
mirada d’infants i joves en la po-
lítica catalana. Educació, salut,
transport, oci, medi ambient i
mobilitat han estat alguns dels
temes tractats.

Dos calderins al
Consell Nacional
de la Infància

SANT PERE4La Generalitat ha
negat a Sant Pere de Vilamajor
la sol·licitud per formar part de
la mateixa zona tarifària de
transport públic que Sant Antoni
de Vilamajor. 
El govern català indica que

els veïns del municipi hauran
d’esperar a la implementació
de la T-Mobilitat, que es basarà
en el quilometratge i l’ús del
transport públic.

Els veïns hauran
d’esperar la 
T-Mobilitat

SANTA MARIA4La coneguda
marxa Clar de Lluna va portar
dissabte a la nit centenars de vi-
sitants a Santa Maria de Palau-
tordera. Una gran expedició de
caminants va sortir des del mu-
nicipi i protegits per la nit en una
vetllada agradable i amb una
temperatura suau. El recorregut,
de gairebé 10 km, va sortir des de
l’avinguda dels Països Catalans
i va deixar imatges poc comunes
de la nit a la vila.

El 37è Clar de
Lluna aplega més
públic que mai

SANTA EULÀLIA4Aquesta set-
mana s’ha presentat el programa
d’activitats de la Festa Major de
Santa Eulàlia de Ronçana, que es
celebrarà del 25 al 28 de juliol. 
Enguany es barrejarà tradi-

ció i innovació, i es podran fer ac-
tivitats tan diferents com la mi-
lla, el pregó, la holi party, el co-
rre aigua, el correfoc, la missa so-
lemne, la festa de l’escuma o
l’homenatge als avis majors de
90 anys de la vila.

Santa Eulàlia de
Ronçana, a punt
per a la Festa

VALLROMANES4L’Ajuntament
i la Generalitat es van reunir
dilluns per tractar la línia de
bus entre el municipi i l’estació
de tren de Montmeló, molt de-
manada pels veïns. Aquesta con-
nexió suposaria un estalvi de
temps i diners per als veïns, ja
que no haurien d’anar fins a
Granollers per viatjar a Barce-
lona (3 zones), i podrien fer-ho
des de Montmeló (2 zones).

Ajuntament 
i Generalitat es
reuneixen pel bus

POLÍTICA4Francesc Colomé,
alcalde de Les Franqueses i can-
didat de JxCat a la presidència
del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, serà escollit demà pre-
sident de la institució supramu-
nicipal durant els dos primers
anys de mandat. Els dos restants
els ocuparà Emilio Cordero del
PSC, segons ho determina el
preacord al qual van arribar
JxCat, el PSC i En Comú Guan-
yem dimarts a la nit. La Sala Ta-
rafa de Granollers veurà com no
és ni la primera (ERC) ni la se-
gona força (PSC) al Consell qui
ocuparà el lloc de màxima res-
ponsabilitat a l’organisme. Amb
aquest acord de govern, el tri-
partit suma 19 escons de 33.
Esquerra Republicana es

queda així a les portes de reva-
lidar la presidència -i el suport de
JxCat-, que fins ara tenia David
Ricart i que Marc Candela aspi-
rava amb molta claredat a tornar
a mantenir per als republicans.
De fet, des de JxCat asseguren
que també van escoltar una ofer-
ta de pacte amb ERC, però fi-
nalment es van decantar per

l’opció dels socialistes i els co-
muns. D’aquesta manera, serà el
primer cop des de 1992 que l’es-
pai polític de Convergència, ara
sota la marca de JxCat, arriba a
la presidència de l’ens públic. 
El nou pacte de govern s’ha

marcat com a màximes prioritats
la reclamació a les administra-
cions d’un correcte finançament
de la institució i del territori, i la
reorganització del Consorci de
Residus, presidit pel PSC.

PERILLA L’EQUILIBRI
Per a ERC, aquest pacte “posa en
perill l'equilibri polític i institu-
cional” a la comarca. Els repu-
blicans asseguren que JxCat ha
acceptat una oferta socialista
molt pitjor que la que oferien ells
mateixos. La conclusió d’ERC és
que JxCat “ha pensat més en
com ordir una revenja o com
ocupar cadires que no pas en la
comarca o el país”. Es preveu
una investidura tensa.

Colomé (JxCat) serà president els dos primers anys. Foto: Aj. Les Franqueses

Pacte entre PSC, JxCat i els
comuns al Consell Comarcal

Un grup d’animalistes 
irromp en una granja 

POLÈMICA4Uns 160 animalis-
tes van entrar diumenge al matí
en una granja de Sant Antoni de
Vilamajor per denunciar les
condicions dels animals. Els ac-
tivistes van estar prop de dues
hores fent publicacions a les
xarxes socials, vídeos i interac-
tuant amb el bestiari a l’interior
de les instal·lacions. El suposat
ideòleg de l’acció, titulada Meat
the Victims, va ser identificat
pels Mossos d’Esquadra.

CRÍTIQUES ALS ANIMALISTES
Unió de Pagesos, ASAJA i JARC
van reclamar hores després que
la Generalitat adopti mesures
contra les intrusions a les gran-
ges. De fet, Unió de Pagesos de-
nuncia la “pressió injustificada
per part de sectors socials mi-
noritaris”. També lamenta que
els activistes donessin aigua i ali-
ments als animals, ja que “es
posa en perill la vida dels ani-
mals i la traçabilitat alimentària”.

Successos | Cop contra les targetes robades
La Policia Nacional ha desarticulat recentment un grup criminal que es 

dedicava a comprar amb targetes robades. Els 25 detinguts actuaven al Vallès
Oriental i al Maresme, i els agents han detectat 69 víctimes dels robatoris.
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Esports Mollet | Els World Roller Games arriben a la seva fi
Dissabte passat es van disputar les finals de Roller Derby, l’única prova dels World Roller

Games celebrada a Mollet. Les seleccions dels EUA van proclamar-se campiones del món a la
Riera Seca: la masculina derrotant Espanya (42-37) i la femenina contra Austràlia (224-70).

Primera medalla per a les neda-
dores artístiques de la comarca.
Abril Conesa, Txell Mas i Cecilia
Jiménez no tornaran de Gwang-
ju amb les mans buides des-
prés de penjar-se un bronze en
la rutina de hightlight, una de les
disciplines més espectaculars.
L’equip espanyol va pujar al

tercer esglaó del podi (Ucraïna va
rebre l’or i la selecció italiana va
penjar-se la plata) gràcies a la
seva actuació amb la cançó
Thunderstruck, un dels hits
d’AC/DC. A banda de les valle-
sanes, a l’equip també hi havia
Ona Carbonell, Berta Ferreras,
Carmen Juárez, Elena Melián,
Paula Ramírez,  Leyre Abadía  i
Blanca Toledano. En aquesta
ocasió, Sara Saldaña i Iris Tió
van ser les dues suplents.

Aquesta, però, no és l’única
opció de medalla per a Conesa,
Mas i Jiménez. Avui mateix es
disputarà la final de la rutina d’e-
quip, tot i que els metalls estaran
més cars, ja que, a diferència del
que va passar a hightlight, la se-
lecció de Rússia sí que participarà
i, sobre el paper, és la principal
candidata a la medalla d’or.

Per altra banda, el company
d’equip de Mas i Jiménez al CN
les Franqueses, Pau Ribes, va
ser sisè en la disciplina de duet
mixte, fent parella amb Emma
García. La Federació Espanyo-
la va destacar el bon resultat de
Ribes i García, que han comen-
çat a ser parella de competició
durant aquest 2019.

Espanya va ser tercera per darrere d’Ucraïna i Itàlia. Foto: RFEN

Bronze per a Conesa, Jiménez 
i Mas al mundial de Gwangju

» L’equip espanyol va ser el tercer millor en la prova de ‘highlight’
» La final d’equip, última gran cita col·lectiva, es disputarà avui

El Circuit recupera l’essència
de les curses de Le Mans

AUTOMOBILISME4El Circuit de
Montmeló serà l’escenari, durant
la tarda de demà, de la tercera
prova de l’European Le Mans Se-
ries, una prova que torna al tra-
çat després de gairebé una dè-
cada sense ser-hi.
Tot i que el plat fort serà

demà, amb la cursa (que co-
mençarà a dos quarts de set de la
tarda i en la qual està prevista la
participació d’alguna figura com
el barceloní Dani Clos, expilot de
Formula1), els organitzadors vo-
len que la prèvia també sigui una

festa. Per això, durant el dia d’a-
vui hi haurà sessions de signa-
tures d’autògrafs, visites al pit
lane (tant avui com demà), si-
muladors, un circuit de cotxes de
slot o inflables, entre altres.
L’entrada per al públic gene-

ral és gratuïta (cal descarregar-
la des del portal web del Circuit)
tot i que la instal·lació també ha
posat a la venda tiquets de pad-
dockper 10 euros, tant per a l’Eu-
ropean Le Mans Series com per
al WEC Prologue, que es dispu-
tarà la setmana que ve.

El CB Mollet ja sap
com serà la tem-
porada 2019-20.
Dilluns passat el

club (i els que seran els seus rivals
en la lliga EBA) van conèixer el
calendari de la competició. El
conjunt de Josep Maria Marsà,
que la temporada passada es va
quedar a les portes de lluitar per
l’ascens al grup C-B, tornarà a for-
mar part d’aquest grup.
La competició es posarà en

marxa el cap de setmana del 21 i

22 de setembre, amb un partidàs
contra l’UBSA al Pavelló Ricart de
Sant Adrià. Serà un enfrontament
entre el segon i el tercer de la tem-
porada passada.
El primer partit al Plana Lle-

dó serà el cap de setmana segü-
ent, quan els de Marsà rebran un
conjunt de canvia de grup, el CB
Cornellà. El final de la primera
volta coincidirà amb l’últim cap
de setmana acadèmic d’aquest
any i farà que els molletans rebin
la visita del CB Salou, mentre

que l’última jornada del curs,
abans de les fases d’ascens, serà
el 17 o el 18 d’abril al Tarragonès.

MANTENINT EL BLOC
Una gran fita que ha aconseguit
el club en aquest estiu ha estat
mantenir el bloc que va protago-
nitzar un magnífic curs 2018-19.
L’aler Miquel Segarra i el pivot
Javi Rodríguez completaran una
plantilla en la qual repetiran pe-
ces com Àngel Soto, Bernat Àl-
varez o Santi Serratacó.

El curs, definit per al CB Mollet

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL
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Darrer cap de set-
mana de vacances a
l’EC Granollers. Di-
lluns que ve la plan-
tilla tornarà a la fei-

na a les ordres de Jose Solivelles
i passaran les rutinàries revi-
sions mèdiques abans de co-
mençar a suar sobre la gespa. La
plantilla, amb les vuit cares no-
ves i tots els jugadors que se-
gueixen del curs passat, comen-
çaran a preparar una temporada
2019-20 plena de reptes.
Abans de començar el curs,

però, els blancs jugaran dife-
rents partits de preparació, dels
quals hi ha dues cites que brillen
per sobre de la resta: el Torneig
d’Històrics del futbol català, a
Barcelona, i la primera ronda de
la Copa Catalunya, que serà el de-
but en competició oficial.
L’Històrics, com sempre, es

jugarà al Municipal del Guinar-
dó de Barcelona i, en aquesta oca-
sió, els blancs esperaran al darrer

dia de la fase de grups per debu-
tar (l’1 d’agost), contra els amfi-
trions, el Martinenc, i el Centre
d’Esports l’Hospitalet.
El camí de l’ECG a la Copa

Catalunya es posarà en marxa el
diumenge 4 d’agost a Vilassar de
Mar, tot i que aquest enfronta-
ment podria moure’s de dia en
funció del que passi a l’Històrics
(el Vilassar també el juga).

CALENDARI DE LLIGA
L’equip ja coneix també el ca-
lendari d’aquesta temporada de
Tercera Divisió, tot i que podria
variar després que abans-d’ahir
es va conèixer el descens admi-
nistratiu del Reus Deportiu. El
primer partit serà l’1 de setembre
al Municipal de Granollers con-
tra un dels clàssics de la catego-
ria, la UE Sant Andreu.

L’activitat torna ben aviat al Municipal del carrer Girona. Foto: ECG

L’EC Granollers de 
Jose Solivelles torna a la feina

» La plantilla es reincorpora als entrenament dilluns que ve
» L’Històrics i la Copa Catalunya, grans cites de la pretemporada

Mingote completa el seu
repte de Rècord Guinness

ESCALADA4Rècord Guinness
i repte solidari aconseguit. Du-
rant la matinada d’ahir (tarda a
la regió del Caixmir, fronterera
entre el Pakistan i la Xina) Ser-
gi Mingote va fer el cim del Gas-
herbrum II (8.035 metres), el da-
rrer pic que li faltava per com-
pletar el 3x2x8000. D’aquesta
manera, el  paretà entra a formar
part del llibre Guinness per ha-
ver arribat a sis de les muntan-
yes més altes del planeta en una
marca màxima d’un any i sense
haver fet servir oxigen artificial.
El darrer cim, però, va tenir

de nou un component acciden-
tat, ja que el pla inicial era pujar
al Gasherbrum I. El clima va obli-
gar a replantejar l’expedició
(quan ja estava en un dels camps

base de la muntanya) i atacar la
paret del Gasherbrum II, un cim
més senzill.

365 DIES EXACTES
Mingote ha aconseguit el seu
repte fent servir, exactament,
365 dies. El Broad Peak va ser el
primer vuit mil conquerit, el
passat 17 de juliol. Set dies més
tard el repte 3x2x8000 sumava
la segona muntanya, el K2, men-
tre que el tercer cim ja va ser a fi-
nals de setembre, el Manaslu.
La segona meitat del projec-

te ja seria aquest any, el passat 16
de maig. Seria una pujada acci-
dentada, que va obligar Mingo-
te a tornar unes setmanes a casa
abans d’afrontar els dos darrers
cims durant aquest mes.

El BM Granollers debutarà 
a Europa contra el Minsk Reg

El BM Granollers ja
coneix el seu rival per
al seu històric debut
en competició euro-

pea. Les de Robert Cuesta debu-
taran contra BNTU-BelAZ Minsk
Reg de Bielorrússia en la tercera
ronda de la Challenge Cup.
La competició es posarà en

marxa el segon cap de setmana
del mes de setembre (el 9 o el 10,
el club encara ha de confirmar el
dia i l’hora de l’enfrontament) al
Palau d’Esports, on intentaran
aconseguir un bon resultat que
puguin defensar la setmana se-

güent, quan es disputarà la tor-
nada a la capital bielorrussa.

PROMESES AL MUNDIAL
Per altra banda, també des de di-
marts passat està en marxa el
Campionat del Món júnior que es
disputa a Pontevedra. A la selec-
ció espanyola, que defensa el tí-
tol que va guanyar fa dos anys, hi
ha tres jugadores del BMG: Pol
Valera, Adrià Martínez i Ian Ta-
rrafeta. Els hispanos van co-
mençar el seu camí amb una
victòria contundent contra els Es-
tats Units (34-13).

La molletana Julia Marco, 
or en Grups Petits de Show

PATINATGE4Julia Marco és
campiona del món. La patina-
dora molletana del Club Patí
l’Aldea va aconseguir penjar-se
la medalla d’or en la modalitat de
Grups Petits de Show dissabte
passat, en la penúltima jornada
dels World Roller Games, que es
va celebrar al Palau Sant Jordi de
Barcelona. 
L’equip de Marco va aconse-

guir pujar al calaix més alt del
podi gràcies a la seva coreogra-
fia Whitout the sun, inspirada en
el món dels vampirs, obtenint
una puntuació de 131.30, tres
punts més que la del segon clas-
sificat, el CPA Gondomar gallec
i el Roma Roller Team. El triomf

del conjunt de Marco es pot
considerar una gran sorpresa, ja
que el gran favorit era el conjunt
italià, que arribava a la cita com
a campió europeu i mundial.
Dilluns passat, dos dies des-

prés d’aconseguir un dels millors
resultats de la seva carrera, Mar-
co va publicar un post a Insta-
gram en el qual es pot veure amb
un recull de fotografies amb els
seus companys i on dona gràcies
“a tots i cadascun dels membres
de l’equip per fer-ho possible, i
com no gràcies a tots aquells que
durant aquests dies” li han donat
suport. L’or, doncs, és la millor
manera de posar el punt final a
aquesta temporada.Foto: S. Akimova / WRG
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Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del pla-
neta, ha escollit Barcelona per passar recentment les se-
ves vacances d’estiu juntament amb la seva família. En-
tre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada

per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va
penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu

fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i tam-

bé consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’as-

cendència mexicana és el seu paper a Desperate Hou-
sewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a

la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrie-
lle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara

més allunyada de la ficció i més agradable i real en la
seva estança per relaxar-se a la capital catalana.     

Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre

l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una
immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fo-
tografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius perso-

nals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fo-
togràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temà-
tics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pin-
tures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imat-
ges mostren un artista creador que també és autor i model. 

Llibres Teatre

2PrincesesBarbudes fan de la seva ca-
rrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setem-
bre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Música Pelis i sèries

La bona vida
2PrincesesBarbudes

E V A  L O N G O R I AQUI ÉS?
Ser una de les actrius més reconegudes

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Famosos

Venir a Barcelona a fer vacances
Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral 

Els seguidors li aconsellen anar amb compte
Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega

d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaça-
da després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.

La casa de papel
Netflix

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Anna-
bel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.

A La Villarroel de Barcelona.

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral au-
todestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contem-
porània on emergeix una realitat deli-
rant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala
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DIMARTS 23 DE JULIOL
22:00 Jurassic Park: El reino caído, la pel·lícula
dirigida per JA Bayona que continua la mí-
tica saga d’Spielberg, serà protagonista del
Cinemafreshhh!. / Parc de Torras Villà.

AVUI 19 DE JULIOL
Tot el dia Avui serà l’últim dia hàbil per poder
visitar la mostra anomenada Recorregut per
la història de les Colles de Morats i Torrats que
es va posar en marxa el mes passat. / Centre
Cultural La Marineta.

DIJOUS 25 DE JULIOL
20:30 Tot inclòs, una visió de les Balears que va
més enllà del destí turístic de sol i platja serà
el títol seleccionat per a la projecció de la set-
mana que ve del Cicle de cinema a la fresca.
/ Centre Cívic Can Borrell.

DIMARTS 23 DE JULIOL
LLIÇÀ DE VALL Nova oportunitat per demostrar
la solidaritat dels veïns del poble i de la res-
ta de la comarca. El Banc de Sang i Teixits or-
ganitzarà una tarda de donacions (17:00). /
Casal Social. 

DIJOUS 25 DE JULIOL
LA LLAGOSTA Dijous de la setmana que ve es
farà una actuació emmarcada en el cicle Mo-
nòlegs a la plaça que reflexionarà sobre el món
LGTBI i l’espai públic (10:00). / Plaça d'Anto-
ni Baqué  .

AVUI 19 DE JULIOL
SANTA PERPÈTUA Bohemian Rhapsody serà la
pel·lícula que es projectarà en el marc de la
Moguda Escènica. Repassa la trajectòria pro-
fessional de Freddie Mercury, líder de Queen
(22:00). / Parc Central.

DILLUNS 22 DE JULIOL
PARETS El cos humà serà el nom de la sessió de
classe magistral realista que coordinarà la pro-
fessora Sílvia García (18:00). / Casal de joves
Cal Jardiner.

DIUMENGE 21 DE JULIOL
LES FRANQUESES El Club Patinatge Artístic Les
Franqueses organitzarà la segona edició del
seu Festival de Patinatge. / Pavelló Poliesportiu
Municipal.

LLIÇÀ D’AMUNT La darrera sessió
del Diari d’estiu portarà els participants
a fer una llibreta amb pals de gelat. /
Biblioteca Ca l’Oliveres.

Tot a punt per a un curs
anomenat Diari d’estiu

Dimarts 23 de juliol a les 18:00

Ahir es va posar en marxa la Festa Ma-
jor de Gallecs, que s’allargarà fins al di-
umenge. El calendari d’actes es pot
consultar al web municipal. / Diferents
espais de Gallecs.

Gallecs viu des d’ahir els
dies més especials de l’any

Fins al 21 juliol

No podia fallar. Les colles dels Blancs
i els Blaus celebraran l’acte de pre-
sentació de les seves competicions du-
rant la Festa Major. / Roca Umbert. Fà-
brica de les Arts.

Les colles Blancs i Blaus
presenten la Festa Major
Dilluns 22 de juliol a les 20:00

PARETS En el marc de la Festa Major
se celebrarà un partit de futbol sala en-
tre pares i mares d’estudiants. / Casal
de joves Cal Jardiner.

Un partit de futbol sala entre
pares i mares de joves

Diumenge 21 de juliol a les 19:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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