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SOLIDARITAT4Del Vallès Orien-
tal a Niça per curar un càncer al
paladar. Aquest és l’objectiu d’u-
na jove de la comarca que s’es-
tà preparant per anar a la ciutat
francesa, on estarà dos mesos
fent-se un tractament de pro-
tonteràpia -que es fa amb pro-
tons i té menys efectes secun-
daris que la radioteràpia- a l’Ins-
titut Méditerranéen de Proton-
thérapie del Centre Antoine La-
cassagne. La noia, que vol man-
tenir l’anonimat, no estarà sola
en aquest objectiu. Mitjançant
les xarxes socials ha aconseguit
un suport massiu de la comuni-
tat catalana a Niça. 
Així se n’ha fet ressò el por-

tal Exterior.cat, que ha parlat
amb la seva mare, Núria S.I., per
conèixer de primera mà la his-
tòria. El mes de maig passat, els
metges van confirmar que se li

havia reproduït la malaltia. L’e-
quip mèdic va proposar dues op-
cions: radioteràpia a Barcelona
o protonteràpia a França, al
centre mèdic que és tota una re-
ferència a Europa. “Vam decidir-
nos per la protonteràpia”, explica

la mare de la jove, que durant
una nit d’estiu va començar a in-
vestigar per internet sobre la
comunitat catalana a Niça.
Gràcies al portal catalan-

salmon.com, Núria S.I. va acon-
seguir contactar amb compa-
triotes que viuen a la ciutat fran-

cesa. “Vaig enviar un missatge a
l’administrador perquè volia
contactar amb catalans de Niça.
Volia que m’expliquessin com
podríem afrontar una adaptació,
com més ràpida millor, de vuit
setmanes aproximadament”. La
resposta, que va ser “molt ràpi-
da”, la va connectar amb un
grup de catalanes amb marits
francesos. Aquest va ser el punt
d’inflexió en la planificació de
l’estada a França. 

NOMS SOLIDARIS
La barcelonesa Anna Martín va
ser una de les primeres a con-
tactar amb la noia. És analista de
dades de l’empresa Amadeus i fa
més de deu anys que viu a Niça,
fet pel qual era ideal com a guia.
Per internet va oferir una pàgi-
na especialitzada en habitatges
de lloguer de segona mà. Martín

afirma que “l’habitatge serà im-
prescindible i aquest web és
perfecte perquè les operacions es
fan entre particulars”.
Una altra col·laboradora és

Clara López, que va viure un cas
proper molt semblant al de la
jove vallesana: “El fill de la meva
amiga també va haver de supe-
rar un càncer. Parlar amb una fa-
mília que ha passat un cas sem-
blant i, sobretot, explicar-li com
funciona el sistema sanitari fran-
cès també pot ser un bon ajut en
l’estada a Niça”, explica López. 
A més, la jove tindrà com-

panyia de la comarca a Niça, ja
que la granollerina Cristina Ló-
pez li ha proposat ajudar-la en
diverses tasques. “M’he ofert a
fer-li els tràmits en el lloguer
d’un cotxe però també en la tra-
ducció de documents del francès
al català”, explica López.

La casualitat ha fet coincidir
la noia amb una investigadora de
Mataró al mateix centre mèdic.
Roser Buscà, experta en biologia
cel·lular i molecular del càncer,
afirma que “el Centre Antoine
Lacassagne és un lloc de refe-
rència a Europa en la lluita con-
tra el càncer” i que s’ofereix “a
ajudar en tot allò que pugui
amb l’únic objectiu de millorar
la vida hospitalària de la noia”.
La família només té paraules

d’agraïment per aquestes mos-
tres de solidaritat. “És d’una
gratitud molt gran rebre tantes
facilitats per part de persones a
les quals només t’uneix el lloc on
has nascut. He viatjat moltíssim
per feina i quan trepitges un lloc
nou és molt bo trobar-te perso-
nes amb un cor gegant. Els vull
donar públicament les gràcies”,
conclou la mare de la noia.

Solidaritat contra el càncer
» Una jove vallesana amb càncer rep una allau de solidaritat per fer-se un tractament a França

» La comunitat catalana s’ha ofert per ajudar-la amb temes com l’habitatge, la sanitat o la traducció

La protonteràpia és un tractament amb menys efectes secundaris que la radioteràpia. Foto: Arxiu

La mare va aconseguir
contactar per internet
amb un grup de dones
que viuen a Niça

Reportatge
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La lupa

per @Modernetdemerda

La cirereta

Hi ha mil milions de símptomes que ens
alerten de la situació que viu el català. No
la persona, que també déu-n'hi-do, sinó
la llengua. La llengua està reclamant-nos
uns primers auxilis que no arriben. I,
mentre no arriben, ella continua allà a ter-
ra, emetent senyals de tota mena i en ga-
irebé tots els àmbits. Són alarmes dis-
parades que, tot i el soroll que fan, no
sempre són sentides. No són sentides,
malauradament, en cap de les accepcions
del verb sentir.
Avui només voldria fixar-me en un de-

tall menoríssim i aparent-
ment intranscendent, una
tonteria minúscula que, a la
vegada, crec que explica d'u-
na manera bastant explícita
en quin punt som.
Entreu a Instagram. Feu

un repàs a totes les vedettes
nostrades que seguiu, des de periodis-
tes fins a actors i actrius, passant per
presentadors, opinadores i el que tro-
beu. I ara podria dir-vos que us fixeu en
quina llengua publiquen majoritària-
ment les seves coses. Però no cal, tots
sabem que la gran llengua imperant és
el castellà.
En molts casos, l'escullen per un

motiu tan obvi com que el castellà és la
seva llengua habitual. Punt final. En al-
tres casos, perquè l'objectiu és arribar
al màxim de gent possible -el clàssic
dels clàssics- encara que això impliqui
renunciar a la llengua mare. I en uns ca-

sos i altres hi ha una raó última, un de-
nominador comú: s'expressen en cas-
tellà o en anglès perquè volen. El debat
acaba ràpid.
Aquesta llibertat, però, no treu que

vulgui aturar-me aquí, en la funciona-
litat del català en casos com aquests. Se-
ria injust dir que el català no existeix en
aquests comptes. Perquè el català hi sol
ser. Però com hi és? De quina manera
hi surt representat? Doncs sempre se sol
seguir el mateix patró, el del simbolis-
me. Es publiquen els postso les stories

en castellà, però, a vegades, amb un
"bon dia" a l'inici, o amb un "gràcies" o
un "t'estimo" al final, o un "ets el millor",
o "sempre junts", segons el contingut
concret del post.
Sempre idees breus, sempre parau-

les que tothom entén, que no molesten,
fàcils de traduir, que només arrodonei-
xen la parrafada i que no et fan perdre se-
guidors perquè la seva presència allà és
tan testimonial que ni tan sols ofenen. A
la vegada, col·locar-les allà et tranquil·lit-
za la ment, et fa estar bé amb tu mateix
perquè no has oblidat la teva llengua i
construeixes un equilibri mentalment just

que t'evita crítiques a banda i banda. Tam-
bé les teves.
En què queda, doncs, la nostra llen-

gua (si ho és)? Què projectem davant mi-
lers de persones (amb qui compartim
llengua)? Quina influència estem exercint
sobre els nostres seguidors? Quina utili-
tat final té el català, segons els nostres pro-
pis comportaments?
La utilitat del català en aquestes xar-

xes socials és la de ser la cirereta del pas-
tís, la cirereta dòcil i mona. El toc exò-
tic que amoroseix les nostres refle-

xions. La pinzellada tradi-
cional sobre el nostre con-
tingut urbanita i modern. El
llacet al paquet. El setè gol
contra el Huesca. Som això
i poca cosa més, perquè
nosaltres estem decidint ser
això i poca cosa més.

És així de trist. De trist i de lliure.
Podem fer tantes crides com vulguem
i promocionar tant com puguem el
català, però si no l'alimentem nosaltres
mateixos, cada dia, utilitzant-lo, nor-
malitzant-lo, creient-nos que és la nos-
tra llengua i alliberant-nos de pors i de
prejudicis, no ens en sortirem. Creiem-
nos-ho, perquè tenim la sort -i la des-
gràcia- que avui els nostres petits ges-
tos són més influents i decisius que mai
davant dels altres, i perquè la supervi-
vència del català depèn d'absoluta-
ment totes i tots. També de tu, sobre-
tot de tu. Gràcies. T'estimo.

La llengua està reclamant-nos uns
primers auxilis que no arriben,

i ella continua allà a terra

Barcelona incompleix
des de fa molts anys la

normativa en matèria de
contaminació. Ara això ha acabat amb
una denúncia de la Comissió Europea
i la reacció de l’Ajuntament de Barce-
lona és un "la culpa és de Madrid". En
serio Janet Sanz? En serio Barcelona en
Comú? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Amy Winehouse era
una tía de barrio que

estando arribisima con-
servaba su estilazo y su buen gusto sin
tener que hacer coreografías forzadas
ni cambiar su estética ni su físico. Cu-
ando algo es bueno no necesita ador-
nos. Ahora lo que abunda es todo lo
contrario. Falta naturalidad.

@COOPERMENDI

Carlos Enrique Bayo:
"La ficha de Es Satty

como fuente informante
del CNI se borró al mediodía siguiente
al atentado. Los Mossos d’Esquadra  in-
tentan consultar las bases de datos
conjuntas de la lucha antiterrorista y las
encuentran vacías". Hòstia, això és
molt greu.

Decretats 3 dies de dol
a #Terrassa per #femi-

nicidi. Rebuig absolut a
uns fets que ens commocionen i que
no volem que tornin a passar mai més.
Cada assassinat ens colpeix com si fos
el primer i ens omple d'indignació i de
vergonya. No són fets aïllats, és el sis-
tema patriarcal que mata.

@isaacalbert@miquelstrubell@jordisalvia

CF Vilanova
Marc Fuentes, un dels entrenadors del
club, ha posat en marxa un projecte per
crear un equip per a persones que tin-
guin paràlisi cerebral o dany adquirit.
Fuentes té paràlisi cerebral i vol que 

tothom pugui gaudir practicant esport.
pàgina 29

Els semàfors

Granollers
La Comissió Europea portarà l’Estat al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea
per no respectar els límits d’emissions
de gasos contaminants. Entre les zones

urbanes que no han complert les 
limitacions hi ha la de Granollers.

pàgina 8

Aj. de Parets
L’Ajuntament de Parets ha presentat

una queixa a la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència per l’Índex de

Referència de Préstecs Hipotecaris
(IRPH). El consistori ha denunciat el

caràcter abusiu de l’índex.
pàgina 20
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Jordi Seguer (Parets): “No som 
un govern independentista”1

2
El PSC de Sant Fost demana 
a María José Sánchez que retorni l’acta

Un grup d’animalistes irromp 
en una granja vallesana

Pacte de PSC, JxCat i els comuns 
al Consell Comarcal

Parets té ganes de gresca: 
compte enrere per a la Festa Major

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.

Les claus

El catalanisme polític ha tingut
sempre un adversari exterior: una
idea de la unitat d’Espanya, mí-
tica però simple. En part, aquest
adversari natural ha estat incen-
tivat per un element interior molt
pertorbador: la falta d’unitat po-
lítica del catalanisme en totes les
versions a cada moment històric.
Catalunya ha tingut líders ca-

rismàtics, però no ha tingut un
moviment hegemònic constant, a
diferència d’altres nacions sense
estat. En aquestes condicions, les
reivindicacions pacífiques i de-
mocràtiques són necessàries, però
de cap manera són suficients. Són
indeclinables i irrenunciables.
Tanmateix, els cal una forma po-
tent, sense digressions.
Mentre el catalanisme polític,

ara esdevingut majoritàriament
independentista, no s’agrupi sota
un lideratge plural, però amb uni-
tat estratègica, el projecte de la
Catalunya que hom vol —la Re-
pública— serà feble, patirà els so-
tracs de la repressió i, per damunt
de tot, serà poc realitzable.
A parer meu, només un lide-

ratge generós, valent, intel·ligent,
no electoralista ni mesquí podrà
abastar la fita de la unitat, una uni-
tat d’acció estratègica que farà molt
més robust el moviment, resistirà
les contrarietats i esmortirà molt
millor els cops de la repressió.
Així doncs, realisme, perseve-

rança i unitat. Ni menystenir l’ad-
versari que, com alguns –massa–
estan descobrint, pot ser matusser
i fins i tot desvergonyit però, en cap
cas, feble. No és tasca fàcil, però la
ciutadania ho mereix i els líders, per
ser-ho en realitat, han de posar en
marxa els mecanismes necessaris.

Publicat a El Nacional.cat

Unitat
per Joan J. Queralt

Un amic de Kafka i altres contes
per Tatxo Benet

La col·lecció El Cercle de Viena
acaba de publicar “Un amic de
Kafka i altres contes”, d’Isaac
Bashevis Singer, escriptor jueu
en llengua ídix (jiddisch), Pre-
mi Nobel de Literatura l’any
1978. Un seguit de relats curts
que són una delícia, un rere l’al-
tre. El retrat d’una societat, les
comunitats jueves de l’Europa
de l’est, en un moment de grans
canvis, a principis del segle XX,
quan la modernitat començava
a tenyir fins i tot les societats
mes tancades i tradicionals.
Personatges peculiars i sorpre-
nents de tota mena. 
En el conte que dona títol al

volum, un suposat amic de
Franz Kafka el recorda i ens ex-
plica una anècdota: Kafka volia
ser jueu, però no sabia com. Vo-
lia viure, però tampoc no sabia
com. Una vegada li vaig dir:
“Franz, ets jove, fes el que fem
tots”. Jo coneixia un prostíbul a
Praga, i el vaig convèncer d’a-
nar-hi amb mi. Encara era
verge. M’estimo més no parlar
de la noia amb la que estava
promès. Kafka estava fins al coll

de fang burgès. Els jueus del seu
cercle tenien una meta: con-
vertir-se en gentils, i no pas gen-
tils xecs, sinó gentils alemanys.
En resum, que el vaig convèn-
cer que m’hi acompanyés. El
vaig conduir a un carreró fosc
del gueto vell, on hi havia el bor-
dell, i vam pujar els graons cos-
teruts. Vaig obrir la porta i
l’escena semblava preparada:
les meuques, els macarres, els
clients, la madame. Mai no ob-
lidaré aquell moment. Kafka es
va posar a tremolar i em va es-
tirar la màniga. Després va gi-
rar cua i va córrer escales avall
tan de pressa que vaig tenir por
que es trenqués una cama. Un
cop al carrer, es va aturar i va
vomitar com una criatura. 
No sé què hi ha de veritat en

aquesta història, però jo tampoc
no em podré treure mai més del
cap la imatge de Kafka fugint del
bordell escales avall... 
Aquesta i moltes altres his-

tòries sorprenents, molt ben es-
crites i molt ben traduïdes, són en
aquest llibre divertit que us re-
comano absolutament.

A les xarxes

@AgliLidia: Màxima consternació per la
mort d’una altra dona a mans de la seva
parella i a sobre companya. #Feminicidi.
#Terrassa. #NiUnaMés.

@PepMartiVall: El que passa al Regne
Unit també és una mostra de la degrada-
ció perillosa de la dreta a quasi tot arreu.
Preparem-nos.

#BorisJohnson

@sninobecerra: "El 40% de la contami-
nació d'una ciutat com Barcelona el pro-
voca el repartiment d'última milla". Tre-
mendo!

#Contaminats #Feminicidi

Les millors
perles

Es mor després de matar una serp a mossegades a l'Índia. Gala
Bara estava carregant blat a un camió quan un escurçó el va
mossegar per sorpresa. L'home, de 60 anys, va considerar que

la millor forma de defensar-se era mossegar l'animal fins a matar-lo.
La serp va morir, però ell també hores més tard a l'hospital pel verí.

Un detingut s’estalvia declarar gràcies als seus propis fems
a Lugo. Els agents van detenir un home en un control
d’alcoholèmia. Després de posar-lo al calabós, l’individu

es va fer les necessitats a sobre i les va escampar per la sala. El
jutjat va decidir no citar-lo per la terrible pudor que desprenia.

Descobreixen el cas més important de canibalisme còsmic a la
nostra galàxia. Segons investigadors de l'Institut d'Astrofísica
de Canàries, la Via Làctia es va empassar la Gaia-Encèlad fa

uns 10.000 milions d'anys. La galàxia més gran, que era la nostra, va
"devorar" l'altra després de xocar, segons els científics.

Una turista britànica s’esquinça l'úter en un tobogan
aquàtic a Tenerife. La dona, que passava uns dies per re-
laxar-se a l'illa, va decidir llençar-se pel Kamikaze amb la

terrible fortuna de patir una gran ferida. El parc aquàtic va ha-
ver de canviar tot el circuit d'aigua de les instal·lacions.

Detenen un turista que es va menjar mariscs per un valor de
400 euros i després no els volia pagar. El conegut restaurant
Es Molí de Sal (Formentera) va ser l’indret on l’home va deci-

dir fer-se el banquet de la seva vida, amb ostres, llamàntol i vi. El
client, insolvent, va ser posat finalment en llibertat amb càrrecs.
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MEDI AMBIENT4La Comissió
Europea ha anunciat recent-
ment la decisió de portar Es-
panya al Tribunal de Justícia de
la Unió Europea per no respec-
tar els límits de contaminació a
les zones urbanes, entre les quals
hi ha Granollers. La capital del
Vallès Oriental forma part de les
ciutats que han violat “sistemà-
ticament” les normes europees
sobre els límits de gasos conta-
minants, segons expliquen des
de Brussel·les.
Concretament, la denúncia

de la Comissió fa referència a les
emissions de diòxid de nitrogen,
que estarien molt per sobre de la
normativa de la Unió Europea,
legalment vinculant des del
2010. De fet, l’obertura del cas
judicial arriba dues setmanes
després que des d’Europa s’en-
viés una carta d'avís a les auto-
ritats espanyoles sobre la insu-
ficiència de les mesures me-
diambientals. En tot cas, si el Tri-

bunal es decanta a favor de la Co-
missió Europea, s’imposarà una
multa a l’Estat espanyol per no
haver actuat degudament. 

GAIREBÉ 9.000 MORTS A L’ANY
I és que, segons l’Agència Euro-
pea del Medi Ambient, gairebé
9.000 persones moren prema-

turament cada any a l’Estat a
causa del gas contaminant.
En el cas de Granollers, la

ciutat es troba en una zona de
protecció especial per haver su-
perat les concentracions de par-
tícules a l’aire (des de l'any
2006) i òxids de nitrogen per so-
bre dels valors legislats.

Granollers ha superat els límits de gasos contaminants. Foto: Ajuntament

Granollers, al punt de mira
d’Europa per la contaminació
» Brussel·les denuncia l’Estat espanyol per no respectar els límits 
de contaminació a les zones urbanes, entre les quals Granollers

Dimiteix Enric Meseguer, 
cap de llista de Ciutadans

RENÚNCIA4El fins ara cap de
llista i regidor de Ciutadans a l’A-
juntament, Enric Meseguer, ha
dimitit a principis de setmana
per motius “personals i profes-
sionals”, segons ha explicat a Lí-
nia Vallès. Meseguer no ha vol-
gut donar més detalls sobre què
l’ha pogut portar a prendre la
sobtada decisió, poc més d’un
mes després de jurar l’acta en el
Ple d’investidura. L’excap de
llista de Cs ha estat clar: “No faré
declaracions”.

De la mateixa manera, el re-
centment retirat regidor de la
formació taronja assegura que
ha acabat la seva etapa en la pri-
mera línia de la política. “A par-
tir d’ara només em dedicaré a te-
mes professionals. La política la
deixo totalment”.
Amb Meseguer, Ciutadans

va aconseguir entrar per primer
cop a l’Ajuntament de Granollers
el 2015. Enguany, el partit va re-
petir els mateixos dos regidors
que tenia l’anterior mandat.

POLÍTICA4ERC, Junts per Gra-
nollers i Primàries van presen-
tar dimecres una moció per tor-
nar a posar el llaç groc a l'Ajun-
tament de Granollers. Els sig-
nants de la petició asseguren
que un mes després que l’alcal-
de Josep Mayoral revalidés el cà-
rrec “molts ciutadans de Gra-
nollers segueixen esperant que el
llaç groc torni a la façana de l'A-
juntament”. Per això, demanen
al govern municipal “el retorn
immediat del llaç groc a la faça-

na de l'Ajuntament i l'adopció
per part del consistori d'un com-
promís inequívoc amb la de-
fensa dels valors democràtics”.

RETIRAT PER LES ELECCIONS
El llaç groc es va treure de la fa-
çana del consistori amb l’inici del
cicle electoral de les eleccions
municipals del 26-M, en les
quals la Junta Electoral Central
va ordenar la retirada d’aquest
símbol. Després del final d’a-
quest període de votacions, però,

no es va tornar a posar el llaç
després d’aquesta etapa.
Els independentistes afir-

men que aquesta actitud de
Mayoral suposa “una mostra
del desinterès del govern mu-
nicipal en la salut democràtica
del nostre país” i dificulta “la
possibilitat d'un diàleg polític
entre iguals amb les forces po-
lítiques sobiranistes”. De fet,
ERC ja va demanar tornar a po-
sar el llaç groc després dels re-
sultats electorals.

Meseguer durant un acte de campanya. Foto: Ciutadans Granollers

Pressió pel llaç groc

Diputació | Alba Barnusell, responsable d’Igualtat
La regidora i primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Granollers, Alba Bar-
nusell, és des de dimarts la nova responsable de les Polítiques d’Igualtat a la Di-
putació de Barcelona. Barnusell compaginarà la tasca municipal i la provincial. 
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Granollers ja respira l’ambient
de Festa Major de Blancs i Blaus

FESTES MAJORS4Juntament
amb la presentació de la Festa
Major de Blancs i Blaus, dilluns
també es va fer un acte per
agrair la participació d’una tren-
tena de patrocinadors i col·la-
boradors de la festa. A banda, 84
comerços de la ciutat també
han aportat el seu gra de sorra
amb contribucions de 60 euros.
En total, 77.800 euros desti-
nats íntegrament a l’organitza-
ció de la festivitat.
En aquest sentit, l’alcalde

Josep Mayoral va afirmar que
“la festa és moltes coses. És
gent, carrer, solidaritat, in-
ventiva... però sense recursos
econòmics és impossible i l’a-
portació dels patrocinadors és
essencial”. 

77.800 euros dels
patrocinadors
per a la festa

FESTES MAJORS4Durant l’ac-
te de presentació de dilluns
també es va  anunciar qui serà
el 19è relator de la Festa Major
de Blancs i Blaus. Així, un dels
grans protagonistes de les jor-
nades serà  Josep Pedrals, que
tindrà l’honor de transformar en
poesia totes les vivències rela-
cionades amb el que passarà a
places i carrers de la vila.
El poeta barceloní va voler

aprofitar l’acte de presentació
per començar amb una petita
mostra del que farà durant la
Festa Major: “He de cobrir tots
els flancs d’aquests immensos
saraus i explicar detalls i claus
i solucions i entrebancs”, va re-
citar. Pedrals intentarà trans-
metre el seu talent, que ja ha de-
mostrat fent recitals, cursos,
conferències i divulgació als
mitjans de comunicació.

Josep Pedrals
mostrarà la cara
poètica de la festa

FESTES MAJORS4Pràcticament
falta un mes per a la Festa Ma-
jor de Blancs i Blaus i els grano-
llerins ja estan mossegant-se les
ungles pensant en com seran els
dies més esbojarrats de l’any.
Fins al 24 d’agost, però, caldrà
esperar i conformar-se amb els
detalls que es van coneixent de
l’edició d’enguany. 
Aquest dilluns es va presen-

tar oficialment la festa en un acte
a la plaça del Tiny de Roca Um-
bert, on es va avançar que hi
haurà més de 200 activitats que
buscaran formar una de les fes-
tivitats més completes dels da-
rrers temps.  

Aquesta vegada les colles mi-
raran al passat. Concretament,
l’ambientació es centrarà a prin-
cipis del segle XX, en plena efer-
vescència de la lluita obrera. Els
Blaus, vestits com a treballa-
dors de la Colònia de Cal Got i els
Blancs amb la Factoria Blanca.
Actes de foc i d’aigua, jocs al ca-
rrer i un acte que avancen que
serà inexplicable i mai vist seran
algunes de les propostes que es
van avançar en la presentació.

UNA FESTA DE LA GENT
L’aposta per fer més atractiva
aquesta tradició tan arrelada va
més enllà, aquest cop amb no-

vetats. Per primera vegada la
Festa Major tindrà got propi i el
jurat estarà format íntegrament
per la ciutadania, sense cap
mena de presència política a di-
ferència d’anys anteriors. Per
tant, ni la regidora de Cultura ni
l’alcalde tindran lloc al jurat.
Amb la mateixa idea de fer

que la festa sigui de la gent tam-
bé es va presentar el nou cartell
de la mà de l’il·lustrador grano-
llerí Enric Lax. “A través de dos
traços fets amb tinta xina he
intentat captar tot el moviment
que té una persona quan balla i
així captar també l’essència de la
festa”, va explicar Lax. A la presentació es van confirmar més de 200 activitats. Foto: T. Torrillas
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Protesta a l’estació 
de Santa Rosa pels ascensors
REIVINDICACIÓ4La Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Pú-
blica del Baix Vallès (PSPBV) va
protestar dilluns a l’estació de
Mollet-Santa Rosa per demanar
la posada en funcionament dels
ascensors de l’equipament fe-
rroviari. L’entitat va denunciar
que després d’acabar les obres
de remodelació fa sis mesos
“encara no funcionen els as-
censors que faciliten l'accessi-
bilitat a persones amb mobilitat
reduïda, ja siguin persones
grans, famílies amb criatures o
persones discapacitades”.

Durant l’acció es van repar-
tir més de 200 fulles informati-
ves i 30 cartells sobre la situació
a les instal·lacions. A més, van
enviar una queixa al Síndic de
Greuges per reclamar uns as-
censors operatius. 
“La valoració que en fem és

molt positiva, ja que comprovem
la indignació d'usuaris i usuàries
per aquesta barrera insalvable
que té aquesta estació, així com
la de l’estació de Mollet-Sant
Fost, comptant amb la seva com-
plicitat manifesta”, explica en un
comunicat la plataforma.

POLÍTICA4L’alcalde Josep Mon-
ràs podria haver trobat en Podem
un valuós aliat en aquest inici de
mandat. Ambdues formacions
van acordar, després d’una pri-
mera reunió divendres de la set-
mana passada, la creació d’una
comissió bilateral de treball. El
govern socialista rebrà i valora-
rà les propostes del grup lila, amb
les quals treballarà mitjançant
aquest punt de trobada. 
De fet, ambdues formacions

ja han començat a parlar sobre
possibles acords en les orde-
nances fiscals, els pressupostos
municipals de 2020 i la reforma
del Reglament Orgànic Munici-
pal (ROM).

SATISFACCIÓ DE PODEM
Xavier Buzón, cap de llista de Po-
dem, ha explicat a Línia Vallès
que en fan “una valoració posi-
tiva”,  ja que van escoltar la seva
proposta i els van respondre
“de forma molt ràpida”. En
aquest sentit, Buzón afirma que
ha percebut canvis amb el seu in-
terlocutor. “Hem notat canvis en

la manera de fer, sobretot la
gran voluntat per arribar al dià-
leg que han mostrat des del pri-
mer dia en el Ple d’investidura”. 
Les coincidències ideològi-

ques, segons el comunicat que
anunciava l’acord, tracten sobre
“la justícia social, la importància
de seguir treballant en la defen-
sa del medi ambient i la neces-

sitat de tenir una fiscalitat justa
i equilibrada en la qual pagui
més el que més té”, a més de “la
protecció dels més vulnerables,
i la garantia del manteniment i
la millora dels serveis de la nos-
tra ciutat”. Tanmateix, caldrà
esperar fins al setembre perquè
aquesta cooperació quedi plas-
mada en un document.

Els de Buzón compartiran les seves propostes amb el PSC. Foto: Podem

El PSC i Podem acorden 
crear una comissió de treball

Tribunals | Una perruqueria guanya un cas contra SGAE
Una perruqueria de Mollet ha guanyat recentment un cas contra la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE). L’entitat li reclamava un pagament 

d’unes factures arran d’un contracte sobre la difusió de drets d’autor. 
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La ciutat es rendirà als peus
de Mojinos Escozíos

FESTES MAJORS4Ja són tota
una institució a Mollet, d’on
són originaris, però els Mojinos
Escozíos continuen sent l’apos-
ta més esbojarrada i refrescant
del cartell musical d’aquesta
edició de la Festa Major. Amb el
seu estil irreverent i humorístic,
aquests rockers de la vella escola
faran vibrar els molletans el 18
d’agost a mitjanit sobre l’esce-
nari del parc de Can Mulà, que
reunirà totes les actuacions mu-
sicals de la vila.
L’altre gran nom de la festi-

vitat d’enguany serà Hotel Co-
chambre, que tindrà el seu torn
el dia anterior. La companyia
musical de Benito Inglada tindrà
la missió d’animar la vetllada de
la primera nit de Festa Major,
amb les divertides i frenètiques
versions dels temes més popu-

lars del moment. Per la seva
part, la Festa Fricandera s’en-
carregarà d’animar els més joves
amb la presència dels DJ de
RAC 105.

RECORDANT ELS ANYS 80
Unes altres estrelles musicals se-
ran Los 80 Principales, dedicats
a homenatjar en forma de tributs
musicals els grans noms de la
que, per a molts, és la dècada
daurada de la música. 
Qui també farà un tribut d’a-

llò més immens serà Momo, un
grup reconegut internacional-
ment i dedicat a recordar la
grandesa i l’esplendor d’una de
les bandes de rock més impor-
tants de la història: Queen. El
concert d’aquests nostàlgics serà
el que tancarà d’una forma mu-
sical la Festa Major.

FESTES MAJORS4Quatre dies
de bogeria. Quatre dies de rau-
xa. Quatre dies de diversió com-
pleta. Quatre dies de Festa Ma-
jor. Això és el que passa pel cap
de la majoria de veïns de Mo-
llet, que compten les hores que
falten per començar la festivi-
tat més important de la ciutat
en tot l’any. 
Tot i que part de les 120 ac-

tivitats d’enguany començaran
dies abans, el 17 d’agost arren-
carà oficialment la Festa Major,
que durarà fins al dia 20. Una
cercavila amb seguici popular
donarà el tret de sortida a la fes-
tivitat, durant la tarda del dia 17.
L’actor mataroní Joan Pera, al-
ter ego etern de Woody Allen i
Rowan Atkinson, tindrà l’ho-

nor de ser el pregoner de la ce-
lebració i anunciarà el comen-
çament de la festa a la plaça Prat
de la Riba. 
Estarà acompanyat d’uns Ge-

gants vestits de luxe, que estre-

naran indumentària. També hi
haurà lloc per a castellers i una
continuació ideal: la barrilada,
que repartirà litres i litres de be-
guda per animar encara més els
primers instants de la gresca.
A la nit encara pujarà més la

temperatura amb l’arribada del
Correfoc amb Ball de Diables de
Mollet.

MANTENINT L’EMPENTA
Però no tot estarà concentrat al
primer dia. L’endemà tothom
haurà de matinar amb La Gran
Despertada de la Festa Major, a

les set del matí. Tot disposat per
viure la Diada Castellera de la
Festa Major.
El dia 19 serà el més mariner

de tots, amb la cantada d’Hava-
neres i un sopar amb peix fregit
que farà les delícies dels qui
vulguin traslladar-se a la costa
mediterrània. Finalment, la da-
rrera jornada tancarà amb l’Ai-
guafest al parc de les Pruneres,
i una barreja entre Gegants i focs
artificials en el piromusical al
Calderí. D’aquesta forma clou-
rà el tram més apassionant  de
l’any a Mollet.

La ciutat ja pensa en els dies més divertits de l’any. Foto: Ajuntament

Mollet comença el compte
enrere per a la Festa Major

El 17 d’agost
començarà oficialment
la Festa Major, que
s’allargarà fins al dia 20
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Un cartell amb història
dedicat a les colles

FESTES MAJORS4Un dels ele-
ments més importants en una
Festa Major és el cartell, i per a
aquesta edició s’ha tingut molt
en compte a què calia fer refe-
rència per al seu disseny. L’obra
escollida, creada per la dissen-
yadora paretana Elena Nieto,
mostra dos joves ballant plegats

amb una indumentària molt
característica, d’un estil vin-
tage, que vol fer memòria de la
tradició i la història que supo-
sa la festa. 

“Li he volgut donar un aire
tradicional en homenatge als
25 anys de les colles”, explicava
Nieto durant la presentació de la
peça fa uns dies. Per això, no és
casualitat que ambdós perso-
natges apareguin amb moca-
dors lligats al coll pintats dels co-
lors d’ambdues colles que cele-
braran el quart de segle en
aquesta Festa Major. 

SÍMBOLS FESTIUS
D’altra banda, al cartell hi apa-
reixen detalls molt caracterís-
tics, com les banderoles que
penjaran als carrers o el tradi-
cional moll, un dels símbols
més reconeixibles de la ciutat.
Amb tot, un homenatge a Mo-
llet i l’essència de la festivitat,
que es buscarà mantenir intac-
ta durant l’edició d’enguany.

FESTES MAJORS4Sense cap
mena de dubte, l’efemèride més
destacada de la Festa Major
d’enguany són els 25 anys de les
colles de Morats i Torrats. Per ce-
lebrar-ho, les dues colles es dei-
xaran la pell per omplir d’acti-
vitats Mollet durant els dies de
festa. De fet, ja estan treballant
des de fa dies en diverses pro-
postes per anar preparant l’am-
bient de cara al gran moment.
Però pel que fa a activitats

pròpies de la Festa Major, amb-
dues colles debutaran amb una
festa de l’escuma i una guerra de
farina i pols de colors el matí del
dia 17, primer de la festivitat. A
la nit serà el torn d’un dels mo-
ments més especials, el Morat i
Torrat d’honor. Aquest guardó,

novetat que debuta enguany,
s’entregarà a la Colla Gegantera
pels seus 25 anys i a Rafa Ferran
(Wally), tot un històric de les co-
lles del municipi. A banda d’a-
quest reconeixement, els To-

rrats faran el ball de Moll Fer,
mentre que els Morats s’enca-
rregaran de la Processó de la
Santa Teca.
L’endemà serà el torn del 5è

concurs de disfresses de paper i
animació a càrrec d’Un Toc de
Festa, i amb la participació de la
colla morada. Per la seva part, els
Torrats faran honor al seu nom
amb el Torratasques, que ja ha
fet del recorregut per bars de la
ciutat tota una tradició. Zebrass
seran la banda sonora d’aques-
ta activitat, també acompanya-
da de molta beguda i menjar. La

nit de dilluns 19 estarà dedicada
a la música, l’humor i l’especta-
cle. Així ho serà amb l’Im-
pro...Morats!, la Nit Destil·lada
dels Torrats i el monòleg Morat
amb José Bailón. 

UNA SORPRESA PER ACABAR
El darrer dia de Festa Major els
Morats tenen preparada una
sorpresa que encara no han ex-
plicat a ningú més enllà de la
seva colla. Caldrà esperar, doncs,
a dos quarts de vuit de la tarda
a la plaça Pau Casals, on per fi es
descobrirà què han ideat.

Les colles ja fa dies que estan preparant la festa. Foto: Facebook

Els 25 anys de Morats i Torrats
ompliran d’activitats Mollet 

Un dels actes més
esperats és el Morat i
Torrat d’honor, novetat
a la festa d’enguany

“Li he volgut donar 
un aire tradicional 
en homenatge a les
colles”, diu la creadora

26 de juliol del 2019líniavallès.cat Mollet
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Avui comença la Festa Major
amb el pregó del CF Parets

FESTES MAJORS4El Club de
Futbol Parets s’encarregarà avui
a les set de la tarda de fer el pre-
gó de la Festa Major, que ja ha
començat aquest mateix matí
des de primera hora. La cele-
bració s’allargarà fins dilluns, i
omplirà de gresca els carrers i
les places paretanes. De fet,
avui a les 17.30h es farà la cer-
cavila de Festa Major, que co-
mençarà al parc La Linera. La
nit, en canvi, estarà marcada per
un esperit més artístic. A les deu
serà el torn de la 24a Festa de la
Pedra del Diable, amb la re-

presentació teatral de la lle-
genda local. Ruc n’ Roll s’enca-
rregarà de fer bellugar l’esque-
let al públic amb els seus clàs-
sics versionats del rock català. 
Demà serà el torn del ball de

Gegants al carrer Barcelona,
amb actuacions musicals a la
nit. D’altra banda, un dels actes
més destacats de diumenge
serà el show del conegut hu-
morista Jordi LP a la plaça de
la Vila. La cloenda de la festa
serà dilluns a la nit amb el co-
rrefoc i el Toc a Plegar, que do-
narà pas a més concerts.

HIPOTEQUES4L’Ajuntament de
Parets ha presentat aquesta set-
mana una queixa a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Com-
petència per l’Índex de Refe-
rència de Préstecs Hipotecaris
(IRPH). El document denuncia
que les entitats que van vendre
hipoteques amb IRPH “no van
informar els seus clients de l’alt
risc econòmic de contractar-les”
i critica “les conseqüències d’a-
quest índex abusiu i influenciat
per les entitats financeres”.
Aquest índex és similar a les

clàusules terra, segons alguns ex-
perts, i obliga el client a fer una
major despesa. L’escrit denun-
cia la “publicitat enganyosa” de
les entitats, quan en un principi
va ser venut com un índex més
beneficiós que l’Euríbor.

ESPERANT EUROPA
Jordi Vallecillos, afectat per
l’IRPH i veí de Parets, fa anys
que lluita per aconseguir una
sentència contra aquest índex i
és l’impulsor de la denúncia.
“Ho he intentat de totes les ma-

neres, ara espero que amb el su-
port de l’Ajuntament ho acon-
seguim. És l’última alternati-
va”, explica a Línia Vallès.
En tot cas, l’esperança és a

Brussel·les, on el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea dic-
tarà sentència el pròxim 10 de
setembre sobre el possible con-
tingut abusiu de l’IRPH, i si la

CNMC dona la raó a Vallecillos
això podria influir en la decisió.
En tot cas, l’afectat veu com-

plicat que tot plegat prosper dins
de l’estat. “El Tribunal Suprem ja
ens va tombar una proposta an-
terior, ni tan sols ho van voler in-
vestigar”, explica. Amb el consis-
tori darrere, gastarà la darrera bala
de la seva batalla contra l’IRPH.

El consistori denuncia el caràcter abusiu de l’index hipotecari. Foto: Arxiu

L’Ajuntament es mulla contra
les hipoteques abusives

Política | Manuel Losada (Cs), diputat al Parlament
El regidor de Ciutadans a Parets, Manuel Losada, va ser nomenat dimarts dipu-

tat de la formació taronja al Parlament de Catalunya. Losada compaginarà
ambdues institucions, ja que també es mantindrà al consistori paretà. 
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Martorelles | Sant Fost

Itaca Band, protagonista de
la Festa Major de Martorelles
FESTES MAJORS4L’Ajuntament
de Martorelles va presentar di-
mecres el programa i el cartell de
la Festa Major, que se celebrarà
els dies 7, 8, i de l’11 al 15 de se-
tembre. Tot i que encara falta
molt per a la gran celebració de
l’any al poble, es van explicar els
detalls de la festivitat. 
La banda de Montcada i Rei-

xac, Itaca Band, serà la gran
protagonista i convidada de la
festa. Guillem Albà i el seu es-
pectacle Marabunta també tin-
dran un nom destacat entre les
diverses activitats.

L'acte de presentació va anar
a càrrec de la regidora de Cul-
tura, Mònica García, acompan-
yada de la regidora de Partici-
pació, Anna Nogueres, l'alcalde
Marc Candela i l'autora del car-
tell d'aquesta edició, la marto-
rellesenca Júlia Quintana. 
Quintana va explicar que

“volia que el cartell fos inno-
vador respecte als anteriors i al
meu propi estil”. “Vaig apostar
per un estil de dibuix senzill
amb colors vius per transme-
tre l’alegria de la festa i de
l’estiu”, va afegir.

FESTES MAJORS4Els carrers i
places de Sant Fost s’han llevat
avui amb un gran anunci: ja és
Festa Major. Tot i que fa dies que
el poble es prepara per al gran
moment de l’any, és a partir
d’ara quan comença la veritable
diversió. A les cinc de la tarda el
Corretasques anirà posant a
punt l’ambient per donar la
benvinguda al pregó i l’inici ofi-
cial de la festa, que serà a les
21.30h a la plaça de la Vila. Una
mascletà s’encarregarà de posar
punt final a l’acte. Abans, però,
serà el torn d’altres grans tradi-
cions com la cantada d’havane-
res, el ball de bastons i gegants
i l’actuació castellera.
Ben entrada la nit serà el

torn del foc amb el piromusical
al parc de la Pau i el Correfoc
que recorrerà diverses places
amb la col·laboració del Drac i
els diables de Montornès. Ràdio
Flaixbac s’encarregarà de tancar
el primer dia amb el Va parir
Tour, farcit de la millor música
actual. Demà continuarà l’em-
penta musical amb el Concert

de Festa Major, de la mà de La
Selvatana a Can Coromines a les
vuit del vespre. 

UNA HOLI PER ACABAR
Diumenge serà el torn de la ba-
llada de sardanes amb la Prin-
cipal de Terrassa, mentre que el
Mag Marín il·lusionarà el públic
santfostenc amb el seu especta-

cle nocturn. La màgia anirà se-
guida dels temes del DJ Pepe
Reis a la zona jove. 
La Festa Major acabarà di-

lluns amb la proclamació de la
colla guanyadora a les 19.15h al
parc de la Pau. L’esdeveniment
tancarà amb una Holi Party
que deixarà imatges per al re-
cord a Sant Fost. 

Fa dies que el poble es prepara per a la Festa Major: Foto: Ajuntament

Sant Fost comença a viure 
la tradició de la Festa Major

Martorelles | Aproven tancar l’accés a la benzinera
El Ple de Martorelles va aprovar la setmana passada eliminar l’accés rodat 

a la benzinera de Sant Fost durant el mes d’agost. La mesura, confirmada per 
unanimitat en la sessió municipal, afectarà l’entrada a l’estació de servei. 
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REFORMA4La remodelació del
parc de Sant Crist, proposada a
partir dels pressupostos partici-
patius, està a punt d’acabar. Així
ho va anunciar l’Ajuntament la
setmana passada, quan va ex-
plicar a través d’un comunicat
que la majoria d’elements nous
a l’espai públic ja estaven ins-
tal·lats. De fet, segons el consis-
tori, infants i adults ja fan ús de
les noves instal·lacions del barri
des de fa temps, abans que esti-

gui oficialment acabat el projecte
de reforma.
Ara el parc compta amb

una zona infantil més grossa i
amb cautxú a terra, una tiroli-
na, la zona de pícnic sota l’om-
bra dels arbres i les zones es-
portives amb material nou.
Això sí, a causa de les altes
temperatures dels darrers dies
encara no s’ha pogut implantar
la vegetació que ha de decorar
el parc i fer-lo més verd.

SOCIETAT4Si els montmelo-
nins ja en tenien prou amb la ca-
lor patida durant les darreres set-
manes, i sobretot en plena Fes-
ta Major, aquests dies també
pateixen les altes temperatures.
Per combatre-les, l’Ajuntament
ha decidit posar en marxa aques-
ta mateixa setmana diverses ac-
tuacions per fer més lleugera l’o-
nada de calor que afecta el mu-
nicipi i la comarca.
Una de les principals actua-

cions del consistori ha estat ha-

bilitar diversos espais a la vila on
passar el dia amb aire condicio-
nat, de forma totalment oberta
i gratuïta. És el cas del Casal de

la Gent Gran, que disposa de
dues sales, i la Biblioteca La
Grua.
D’altra banda, l’equip de

Serveis Socials de l’Ajunta-
ment se centra aquests dies
especialment diversos en els
col·lectius vulnerables. En

aquest grup entren les persones
majors de 75 anys sense suport
familiar o sense recursos, les
que tenen  discapacitats, les
que hagin d’estar o fer activitat
física a l'aire lliure (inclosos tre-
balladors) i les que tenen ma-
lalties cròniques.

S’han preparat diverses actuacions per combatre la calor. Foto: Ajuntament

Montmeló pren mesures
contra l’onada de calor

El parc de Sant Crist, 
a punt d’estar enllestit

Animals | Més de 250 gossos censats per ADN
L’Ajuntament ha xifrat recentment en 250 els gossos que estan censats en el re-
gistre d’ADN de Montmeló. Segons el consistori, aquesta dada mostra la “bona
acollida” que està tenint la campanya de cens genètic de les mascotes a la vila.

CONSISTORI4El Ple de l’Ajun-
tament de la setmana passada va
servir per donar a conèixer el
nou cartipàs del consistori mon-
tornesenc. L’alcalde, José Anto-
nio Montero, va presentar un or-
ganigrama municipal amb no-
vetats pel que fa a les retribu-
cions i la dedicació dels regidors
del govern. Ara, tots els membres
de l’equip de Montero cobraran
sou i tindran una dedicació que
va del 36% al 70%.
El batlle, que serà l’únic re-

gidor amb dedicació exclusiva,
cobrarà 47.387 euros bruts
anuals. A més, tots els repre-

sentants al consistori tindran
pagaments per cada sessió a la
qual assisteixin. Concretament,

200 euros pels plens, 100 euros
per les comissions informatives
i la mateixa quantitat per la
Junta de Portaveus i la comissió
especial de comptes. 

TRES NOVES COMISSIONS
Una de les grans novetats en la
composició municipal és la cre-
ació de tres comissions infor-

matives dividides per àrees, on
es tractaran els assumptes sot-
mesos a la decisió del Plenari de
la Corporació o de la Junta de
Govern.
Estaran dividides en Presi-

dència i Gestió Econòmica; Te-
rritori i Seguretat Ciutadana i
Convivència; i Acció Social i
Ciutadania.

Al Ple es va conèixer el nou cartipàs de Montornès. Foto: Ajuntament

Montero presenta un cartipàs
amb sous per a tot el govern

MontornèsConcurs | Comença el 8è Premi Font de Santa Caterina
L'Oficina de Català de Montornès i l'Ajuntament han convocat aquesta setmana
la vuitena edició del Premi Font de Santa Caterina de Microcontes. Els textos es
podran presentar fins al 18 d’octubre, amb el requisit de ser major de 16 anys.

INAUGURACIÓ4Demà els mon-
tornesencs tenen una cita al ca-
rrer de la Llibertat per celebrar
la reurbanització de la via pú-
blica. Després de 15 mesos d’o-
bres, l’Ajuntament ha decidit
celebrar una festa per mostrar la
reforma. Hi haurà el correspo-
nent tall de cinta, una globota-
da, un sopar a la fresca i un gua-
teque organitzat per la Comissió
de Festes i Convivència de Mon-
tornès Nord. 
Des del consistori assegu-

ren que aquesta decisió es deu al

component participatiu i veïnal
que ha tingut tot el projecte de
reforma del carrer. “Un dels as-
pectes a destacar de l'actuació ha
estat el mètode de treball que ha
integrat la participació del veïnat
tant en l'elaboració del projecte
com en el seguiment dels tre-
balls”, expliquen en un comuni-
cat. La intervenció ha afectat
l’enllumenat, el clavegueram, el
soterrament de la línia de baixa
tensió i el subministrament d’ai-
gua. A banda, s’han creat jardins
i mobiliari urbà per la zona.

Festa per la reurbanització
del carrer de la Llibertat

Montero cobrarà
47.387 euros bruts
anuals i serà l’únic amb
dedicació exclusiva

El Casal de la Gent Gran
i la Biblioteca La Grua
obren les portes per
oferir aire condicionat
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EQUIPAMENTS4El Campus del
Club Patinatge Santa Perpètua i
les activitats esportives organit-
zades per la regidoria d’Esports
han estat les dues primeres ac-
tivitats que s’han fet a la nova
pista poliesportiva del poble.
L’equipament ha viscut un ren-
tat de cara, amb la instal·lació
d’una nova coberta, el canvi del
paviment i del sistema d’il·lu-
minació i modificacions a les
pistes, per adaptar-les a les me-
sures de 22x44 que requereixen

algunes de les disciplines es-
portives que s’hi practiquen.
De fet, diferents clubs del

poble havien incidit en la ne-
cessitat de fer aquestes reformes.
En aquest sentit, la presidenta

del Club de Patinatge Artístic
Santa Perpètua, Mónica Martí-
nez, va dir al portal web muni-
cipal que la construcció de la co-
berta era necessària, tot i que va
lamentar que no s’hagin cons-
truit nous vestidors que no obli-
guin patinadors i jugadors a no
haver-se de desplaçar del pave-
lló fins a la pista travessant l’a-
vinguda de Girona.

Martínez va fer arribar
aquesta demanada directament
a l’alcaldessa, Isabel García, i al
responsable d’Esports, Julio Pé-
rez, el dia que van fer l’habitual
visita institucional a aquest nou
equipament esportiu.
La reforma ha tingut un cost

aproximat de 411.000 euros i ha
estat subvencionada de forma
parcial per la Diputació.

L’alcaldessa, durant la visita institucional. Foto: Ajuntament

Els clubs ja fan servir 
la nova pista poliesportiva

Santa PerpètuaCultura | El Concurs de Pintura Ràpida arriba a la 30a edició
El Concurs de Pintura Ràpida de Santiga celebrarà, entre els dies 22 i 23 d’agost, la seva
30a edició. L’entitat Amics de Santiga organitza el certamen, obert a tots els artistes que
vulguin exhibir les seves habilitats. Els premis es lliuraran el vespre del pròxim dia 24.

FESTES MAJORS4El concurs
Travessem la bassa del parc
Central i la discoteca mòbil per
a joves seran les dues grans no-
vetats de la Festa Major d’a-
quest 2019, que se celebrarà
entre divendres 30 d’agost i di-
lluns 2 de setembre.
La travessa serà un mena de

cursa en barca (que els mateixos
participants hauran de fabricar).
Les inscripcions per a aquesta ac-
tivitat s’hauran de fer entre el 26
i el 29 d’agost i estaran obertes als
majors de sis anys.

La disco mòbil, per la seva
banda, s’instal·larà al pati de l’E-
ra entre les nou de la nit i la una
de la matinada durant els primers
dos dies de la festa.
Més enllà d’això, durant els

quatre dies de la celebració no fal-
taran cites com la Festa dels Co-
lors, les Nits de Versions i els Des-
koncerts, la Cursa Popular (el 31
d’agost) i la Ruta del Pintxo, im-
pulsada per la regidoria de Co-
merç. De fet, l’Ajuntament ja ha
penjat tot el programa dels qua-
tre dies al portal web de la Festa.

Un concurs i la disco mòbil,
novetats de la Festa Major

POLÍTICA4La incompatibilitat
de rebre retribucions salarials
per part de l’Ajuntament i de la
Diputació ha portat l’alcalde Os-
car Sierra a anunciar que re-
nuncia al salari mensual que li
correspondria com a batlle. 
Sierra va prendre possessió

del seu càrrec de diputat de la Di-
putació el dia 11 d’aquest mes,
però el cartipàs d’aquest ens va
ser aprovat dilluns passat en un
ple extraordinari. Entre les seves

responsabilitats hi haurà Co-
merç i Serveis Interns i durant la
seva breu intervenció en la ses-
sió va donar les gràcies a la nova
presidenta de la Diputació, la
seva homòloga a l’Hospitalet,
Núria Marín, per “la confiança
que ha dipositat” en ell.
Els 51 membres que hi ha a

la Diputació són alcaldes o regi-
dors, perquè el càrrec de diputat
s’obté també a través del resul-
tat de les eleccions municipals.   

FESTES MAJORS4Ja s’ha tancat
el programa per als dies més es-
perats de l’any: els de la Festa Ma-
jor, que enguany se celebrarà
entre els dies 6 i 9 de setembre.
Dilluns passat l’Ajuntament va
anunciar que ja té lligats tots els
grans actes de la celebració, en-
tre els quals hi ha la tria de la per-
sona que llegirà el pregó, que en
aquest 2019 serà l’actor Salva
Reina, conegut pels seus papers
a la pel·lícula La isla mínimao a
la sèrie Allí abajo.
Aquesta, de fet, serà una de les

primeres propostes de la cele-

bració, tot i que abans ja s’haurà
fet la tria de la Pubilleta i l’Hereu

de 2019. La Cercavila o l’actuació
de Lotokotó seran cites que cal
apuntar a l’agenda del primer dia.
El dia 7 hi haurà el tradicional

torneig de futbolí organitzat per
la Peña Madridista, una paella ge-
gant o un concert rocieroa càrrec
de Malandar, mentre que la Re-
tro Party farà que tothom balli
amb música dels 80 i 90.
L’endemà, entre altres, hi

haurà una nova entrega del con-
curs de truites, es farà una exhi-

bició de balls de saló i es podrà
gaudir amb el ballet folklòric
Krujevà en el marc de les Jorna-
des Internacionals Folklòriques.
Per acabar, el 9 de setembre

la primera activitat serà l’ani-
mació i posteriorment es farà la
festa de l’escuma. Els Saltats i els
Volats competiran en la darrera
prova, l’ex humorista del Dúo Sa-
capuntas farà un monòleg i la ce-
lebració arribarà a la seva fi amb
el castell de focs.

Salva Reina (a la dreta) llegirà el pregó. Foto: Promotora 600

Definit el programa dels 
quatre dies de la Festa Major

Sierra renuncia al sou d’alcalde
pels càrrecs de la Diputació

Solidaritat | Jornada de donacions de sang
Dimecres que ve, entre les 10 del matí i les dues del migdia i les cinc de la tarda 

i les nou de la nit, el Banc de Sang i Teixits tornarà a instal·lar una unitat mòbil al
poble. El vehicle estarà aparcat al passeig de l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Les entitats demanen
nous vestidors perquè
els esportistes no hagin
de travessar el carrer

L’humorista Manolo
Sarria, ex del Dúo
Sacapuntas, actuarà 
el dia 9 de setembre
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Maria Costa Cortinas 
rep la medalla centenària

LLIÇÀ D’AMUNT4Poques per-
sonalitats mereixen tant la me-
dalla centenària de Lliçà d’A-
munt com Maria Costa Cortinas,
que va fer 100 anys dilluns. La
Generalitat i l’Ajuntament van
homenatjar l’àvia que complia
un segle de vida amb un enginy
i una lucidesa encara intactes per
la seva edat. 
La regidora d’Acció Social,

Lourdes Martín, va felicitar Ma-
ria Costa i li va fer el lliurament
de la medalla centenària “Cent
Anys de Vida” de la Generalitat
de Catalunya, amb un breu escrit

de la conselleria de Benestar i
Família.

UN SEGLE A LLIÇÀ
L’anciana també va rebre un
ram de flors en un acte molt
emotiu celebrat al Centre Resi-
dencial Bell Indret. Familiars,
amics i companys de la resi-
dència van voler felicitar i acom-
panyar Costa, molt estimada i
coneguda. La lliçanenca, que va
néixer un 22 de juliol de l’any
1919, ha passat bona part de la
seva vida al municipi i espera se-
guir-hi molt temps més. 

ACCIDENT4Un motorista de 25
anys, veí de Lliçà de Vall, va mo-
rir dimarts després de ser en-
vestit per un cotxe a la carrete-
ra C-17. El difunt, que circulava
per un tram a l’altura de Mollet,
va patir un accident amb un ve-
hicle que havia travessat la mit-
jana després de xocar amb un al-
tre automòbil.
Encara s’està investigant el

motiu pel qual havien topat prè-
viament els dos turismes a l’en-
trada del tunel, fet que va pro-
vocar el fatídic accident amb el
motorista i la seva consegüent
mort. L’accident múltiple tam-

bé va deixar dues persones feri-
des lleus, que van ser trasllada-
des a l’Hospital de Mollet i al Vall
d’Hebron de Barcelona. 

La magnitud del xoc va pro-
vocar que es tanqués la carrete-
ra en els dos sentits de la marxa
des de les deu de la nit fins a les
dues de la matinada. Hi van in-
tervenir cinc dotacions de Bom-
bers, tres ambulàncies del Ser-
vei d'Emergències Mèdiques
(SEM) i cinc dotacions de Mos-
sos d'Esquadra.

SETMANA NEGRA
La mort del motorista resident
a la vila se suma a l’accident que
va patir també un conductor de
moto a Caldes de Montbui
aquest dilluns, i que també va
perdre la vida a la carretera. 
El Vallès Oriental viu així

una setmana negra a l’asfalt de
la comarca.

Encara s’investiga el xoc previ entre dos vehicles. Foto: ACN/Trànsit

Mor un veí de Lliçà de Vall
envestit per un cotxe a la C-17

Lliçà de Vall | Arranquen una pancarta 
L’Ajuntament va denunciar que dimarts a la nit es va arrencar
la pancarta que reivindicava la llibertat dels presos polítics. El
consistori afirma que avui denunciaran l’acció oficialment.

El motorista va rebre
l’impacte d’un cotxe
que havia xocat amb
un altre vehicle



25 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 26 de juliol del 2019



26 de juliol del 2019líniavallès.cat

| 26

La Garriga | L’Ametlla

FESTES MAJORS4Entre els dies
22 i 26 del mes que ve l’Ametlla
viurà amb intensitat una nova
edició de la Festa Major. Com en
les darreres edicions, la Lluita de
Barris, els del sud contra els del
nord, serà el gran al·licient de la
celebració, amb competicions
com l’estirada de corda.
L’Ajuntament publicarà el

programa sencer durant la set-
mana que ve (l’han volgut man-
tenir en secret gairebé fins a últi-

ma hora), però des del consisto-
ri expliquen que enguany s’ha fet
un esforç per incorporar-hi tota
mena d’activitats per a tothom.
A més, s’ha volgut posar un

èmfasi especial en la lluita contra
la violència masclista. Hi haurà
un punt lila i personal que infor-
marà i intentaria detectar agres-
sions, si n’hi hagués. També es
conscienciarà contra el consum
de drogues amb la campanya
Festa lliure, fes-te lliure.

FESTES MAJORS4Després d’un
any d’espera, dijous que ve es po-
sarà en marxa l’edició del 2019
de la Festa Major, que omplirà el
poble d’alegria, d’activitat i de
cultura popular durant quatre
dies sencers.
L’espectacle de comèdia tea-

tral Immortal, del polifacètic
Bruno Oro, serà una de les pro-

postes imprescindibles, però du-
rant les quatre jornades de ce-
lebració també hi haurà tota
mena d’exhibicions de cultura
popular, a càrrer d’entitats com
la Colla de Geganters, l’ACR
Front Diabòlic o l’Associació
Grallarriga (que també s’enca-

rregaran de llegir el pregó) i
propostes com rutes pel poble,
audicions de sardanes, un Fes-
tival Holi o projeccions de cine-
ma a la fresca, entre altres.

FESTA MAJOR ALTERNATIVA
Com a aperitiu de la festa, una
vintena d’entitats i col·lectius

del poble, així com persones a tí-
tol individual, han treballat en la
preparació de la segona Sali-
garda, una festa major popular
i alternativa.
La celebració es posarà en

marxa avui i durant quatre dies
proposarà una quarantena d’ac-
tivitats per a tothom.

El Holi Festival és una de les propostes per al dia 2. Foto: Aj. de la Garriga

La Garriga, a punt per viure
quatre dies frenètics de festa

La Lluita de Barris, gran
reclam de la festa a l’Ametlla

FESTES MAJORS4Avui, demà i
demà passat seran els darrers
tres dies de la Festa Major del ba-
rri de Marata de Les Franqueses,
el segon dels territoris del poble
que celebra els seus dies més
grans. Demà, a més, la celebració
a Marata coincidirà amb l’arren-
cada de les festes a Corró d’Amunt.
D’aquesta manera, tothom

que vulgui viure la recta final de
la celebració a Marata podrà
gaudir, entre altres propostes, de
la versió de l’obra de teatre de
Jaume Melendres de La impor-
tància de ser Frank, d’Oscar
Wilde. Algunes de les propostes
de demà i diumenge seran jocs

infantils, el ball de plaça, la tra-
dicional celebració eucarística o

la cantada d’havaneres amb el
grup Barcarola.
Igualment, demà a les sis de

la tarda es posaran en marxa les
celebracions a Corró d’Amunt,
amb el debat Feminisme i món
rural i el Sopar de nit i el Con-
cert de nit d’Escaldums. Els
plats forts de la Festa Major,
però, seran entre els dies 2 i 4

d’agost, amb propostes com un
torneig de petanca, espectacles
de circ, una ruta de tapes o la
Festa Holi, entre altres.
Les dues últimes festes ja

seran el mes de setembre. La de
Llerona es farà entre els dies 6 i
11 d’aquell mes, mentre que la de
Corró d’Avall, entre els dies 12 i
15, clourà les celebracions.

Una imatge d’una edició anterior de la celebració. Foto: Aj. de les Franqueses

Marata apura els darrers
dies de la seva Festa Major

La Garriga | El poble ha reduit les seves emissions
Les dades de Perfil Climàtic que la Diputació ha lliurat a l’Ajuntament demostren que
la Garriga ha reduit les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En el Pacte d’Alcaldes
per l’Energia Sostenible s’havia compromès a fer-ho, com a molt tard, l’any 2020.

Les Franqueses | Acaba el 18è Maratafolk
Eròtic Giust i Joan Garriga & Galàctic Mariatxis van ser les
darreres actuacions del 18è Maratafolk. L’ex de Dusminguet
i membre de la Troba Kung-Fú va ser l’estrella del festival.

CANOVELLES4Agents de la
Unitat d’Investigació i del Grup
de Delinqüència Urbana i de
Seguretat Ciutadana dels Mos-
sos d’Esquadra de la comissaria
de Granollers han desmantellat
un punt de venda de drogues a
Canovelles i han detingut les
cinc persones, residents a Ca-
novelles i Gavà, que n’eren les
responsables.
Els agents havien començat

a investigar-ho a principis d’a-
quest any, quan van tenir cons-
tància de l’existència d’aquest

pis, situat al carrer de la Sèquia,
des d’on es distribuïen substàn-
cies estupefaents.
L’entrada al domicili va ser

dimarts de la setmana passada.
Quan els agents van irrompre en
el pis, dos dels detinguts van in-
tentar desfer-se d’una part de la
droga i diners llençant-los pel
balcó. Els policies van trobar
paquets de cocaïna i haixix i di-
ners en efectiu.
Els arrestats van passar a

disposició judicial quatre dies
després de la detenció.

Els Mossos desmantellen 
un punt de venda de drogues

Demà arrenca la festa
de Corró d’Amunt, 
que se solaparà tres
dies amb la de Marata 

La Saligarda, una festa
organitzada per veïns i
entitats, es posarà en
marxa avui mateix

Canovelles | Les Franqueses
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Comarca

COMARCA4Ramon Mora, de-
legat del Banc dels Aliments de
Barcelona al Vallès Oriental, va
morir divendres de la setmana
passada. Mora va treballar amb
diverses causes solidàries per
ajudar els més desafavorits, i
principalment amb l’entitat que
lluitava contra la fam. Des del
Banc asseguren que era una
persona “excepcional, vitalista i
que va treballar de forma al-
truista i desinteressada”.

Mor Ramon
Mora, del Banc
dels Aliments

SANTA EULÀLIA4La Fira del
Tomàquet del Vallès Oriental, ce-
lebrada el cap de setmana pas-
sat a Santa Eulàlia de Ronçana,
va reunir més de 700 persones i
17 productors. De fet, es van
haver d’ampliar els espais per
acollir tots els visitants.  
D’altra banda, Carme Rus-

calleda va entregar a Xavier So-
ria i Marta Rosell el premi del 1r
concurs de cuina amb tomà-
quet de varietats del Vallès.

Èxit de públic 
a la 10a Fira 
del Tomàquet

AIGUAFREDA4L’Ajuntament
d’Aiguafreda ha anunciat aques-
ta setmana mesures per lluitar
contra la presència de senglars
al municipi, que segons el con-
sistori s’han vist les darreres
setmanes i han alertat els veïns.
Conjuntament amb la Societat
de Caçadors Congost s’ha acor-
dat implementar emissors de
feromones de llop per rebutjar
els animals.

Mesures per 
la presència 
de senglars

COMARCA4Amb l’arribada de
l’agost, Renfe ha decidit reduir
l’oferta de trens a les línies R2 i
R3, principals connexions fe-
rroviàries amb bona part del
Vallès Oriental. 
A partir de dilluns s’adopta-

rà la nova freqüència, que dis-
minuirà per la caiguda de tra-
jectes a causa de les vacances
d’estiu. Segons Renfe, aquesta
baixada “garanteix la mobilitat
dels usuaris a les dues línies”.

Renfe redueix
l’oferta de trens
durant l’agost

CALDES4La Diputació de Bar-
celona ha iniciat recentment un
projecte que estudia la millora de
la climatització del museu Ther-
malia de Caldes de Montbui. 
L’objectiu és obtenir dades

que permetin avaluar el des-
confort tèrmic, així com les se-
ves causes, i proposar alterna-
tives i accions valorades tècni-
cament i econòmicament per a
la millora de la climatització
general de l'edifici.

La Diputació
estudia el museu
Thermalia

POLÈMICA4Probablement va
ser el Ple de Constitució del
Consell Comarcal més tens i po-
lèmic que es recorda a la sala Ta-
rafa de Granollers. L’alcalde de
les Franqueses, Francesc Colo-
mé, hi arribava divendres de la
setmana passada amb la tran-
quil·litat de tenir un acord amb
el PSC i En Comú Guanyem
sota el braç que li garantia la pre-
sidència de la institució durant
mig mandat.
Així va ser, però ni de bon tros

amb la calma que desitjava el nou
màxim representant de l’orga-
nisme vallesà. Des del primer
moment, membres de l’ANC del
Vallès Oriental van xiular, escri-
dassar i increpar el nou president.
Amb proclames com “no al 155”,
“volem unitat” o “no ens repre-
senten” van omplir el ple d’un
ambient molt poc habitual.

“EL PACTE DE LA VERGONYA”
Els 19 vots de Junts, el PSC i els
comuns van suposar desbancar
ERC com a gran favorita per re-
validar el càrrec. Davant les pro-
testes dels integrants de l’ANC,

que titllaven de “pacte de la ver-
gonya” l’acord tripartit, es va
escenificar l’entesa que donarà la
presidència durant dos anys a
Colomé i dos més a Emilio Cor-
dero (PSC).
Malgrat la disconformitat

dels membres de l’entitat inde-
pendentista, des d’ERC no van
voler tancar portes al nou man-
datari. De fet, Marc Candela,
cap de llista dels republicans, va

mostrar-se disposat a oferir un
pacte més ampli. “No ens can-
sarem d'estendre la mà perquè
entenem que el Consell s'ha de
governar des de la màxima plu-
ralitat”, va assegurar Candela. 
El republicà, però, tampoc es

va mossegar la llengua en la
seva intervenció i va criticar
“una voluntat manifesta per des-
plaçar ERC dels òrgans de go-
vern d'aquesta institució”.

Membres de l’ANC van escridassar Colomé. Foto: Consell Comarcal

Colomé, president del Consell
Comarcal amb polèmica

Signen un conveni per a 
la protecció del riu Congost

MEDI AMBIENT4L'Agència Ca-
talana de l'Aigua (ACA) i els
ajuntaments de Canovelles, les
Franqueses i Granollers van sig-
nar divendres un conveni de
custòdia fluvial per desplegar
mesures de preservació i pro-
tecció d’un tram del riu Congost.
El director de l’ACA, Lluís Ridao,
va ser l’encarregat de presentar
l’acord, acompanyat dels alcaldes
dels municipis signants. La me-
sura busca protegir i desenvo-

lupar l'ecosistema aquàtic i con-
tribuir a l'assoliment dels ob-
jectius del projecte Life Alnus de
recuperació de vernedes. D’a-
questa forma, s’eliminaran es-
pècies invasores i es recuperarà
l’hàbitat del curs fluvial. 
El tram protegit va des de la

depuradora de la Garriga fins a
la confluència amb la riera de
Carbonell, amb un recorregut
que arriba a les 106 hectàrees
de custòdia.

Política | Dissolen la junta del PP al Vallès Oriental
La direcció provincial del Partit Popular de Barcelona ha aprovat recentment la
dissolució i cessament de la junta de la formació al Vallès Oriental. Els populars

buscaran tornar a començar després dels mals resultats electorals del 26-M.

CALDES4Mishima serà la clo-
enda de luxe d’un Festival Molí
de l’Esclop que ha portat a Cal-
des de Montbui artistes com
Gerard Quintana, La Folie o The
Bird Yellow. Els de David Cara-
bén actuaran demà a les 22.30h
a la plaça del Molí de l’Esclop, on
presentaran Ara i Res, el seu da-
rrer treball. A més, estaran
acompanyats de la jove cantant
i pianista Andrea Mir.

Mishima tanca 
el Festival Molí 
de l’Esclop
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Esports Futbol | El CF Parets jugarà la semifinal de la Copa a Empuriabrava
Una de les grans cites de la pretemporada per al CF Parets serà la disputa de la semifinal de la

Copa Catalunya amateur. Els paretans visitaran el camp del CE Empuriabrava Castelló el pròxim
18 d’agost buscant el bitllet per a la final. L’altra semi enfrontarà l’Sporting Gavà i el CF Cubelles.

Avui es compleixen tot just cinc
dies d’ençà que l’EC Granollers
de Jose Solivelles va tornar a la
feina, però la setmana que ve es
posarà en marxa la competició
amb les primeres dues grans ci-
tes del curs 2019-20.
De fet, els granollerins tin-

dran l’oportunitat de seguir acu-
mulant sessions de preparació, fí-
sica i tàctica, abans de començar
a jugar en la gran cita del futbol
de casa nostra, el Torneig d’His-
tòrics del futbol català, que com
sempre es juga a Barcelona, a les
instal·lacions del Martinenc, i
que enguany arriba a la seva
trenta-quatrena edició.
El conjunt de Jose Solivelles

tancarà la fase de grups dijous
que ve, amb el triangular del
grup 4 contra els amfitrions del

torneig i contra l’Hospitalet, un
conjunt contra qui, si les coses no
canvien, es veuran les cares tam-
bé a Tercera Divisió. Les semifi-
nals de l’Històrics seran dissab-
te de la setmana que ve contra el
campió del grup 3 (Sants, Te-
rrassa o Horta), mentre que la fi-
nal és l’endemà, contra l’equip
que resulti vencedor entre Júpi-
ter, Badalona, Sant Andreu, Vi-
lassar, Lleida o Vilafranca.

Aquesta final de l’Històrics,
doncs, podria fer que ballés de dia
l’altra cita de la primera setmana
de competició de l’equip de Soli-
velles, l’estrena oficial del curs
2019-20. Es tracta de la primera
ronda de la Copa Catalunya ab-
soluta, que enfrontarà l’ECG con-
tra el Vilassar de Mar (al Mares-
me) el 4 d’agost. La presència dels
dos conjunts a l’Històrics, però, fa
que el partit pugui canviar de dia.

L’ECG afrontarà dos partits en poc més de tres dies. Foto: ECG

L’EC Granollers afronta la
primera setmana de competició
» El Torneig d’Històrics i la primera ronda de la Copa Catalunya

absoluta a Vilassar de Mar serviran per comprovar l’estat de l’equip

Calendari 2019-20 sortejat
per al CD la Concòrdia
Des de la setmana
passada, el CD la
Concòrdia ja coneix
el full de ruta de la

temporada 2019-20. Les blavetes,
vigents campiones de lliga i que
es van quedar a un pas de pujar
de categoria, debutaran en el
curs que ve contra un dels seus
grans rivals: el CFS Eixample.
El partit es disputarà el 21 de

setembre a Barcelona, mentre
que per veure la tornada de l’e-
quip al Turó caldrà esperar set
dies més, a la visita de l’AECS de
l’Hospitalet. La primera volta
s’acabarà l’11 de gener de l’any

que ve, de nou al Turó contra el
Femení Cervera. L’última jor-
nada, que es jugarà en aquesta lo-
calitat de la Segarra, serà a mit-
jans del maig del 2020.

SET FITXATGES
L’equip que dirigirà Dani Mos-
teiro, però, presentarà fins a set
cares noves: Júlia Sanz, Leyre
Granero, Mercè Portabella, San-
dra Navarro, Élida Tortosa, Júlia
Nabona i Naiara Moreno. Tot i
això, segons ha explicat el coor-
dinador esportiu del club, Iván
Beas, al 08CentVint la plantilla
encara no està tancada.

Des d’abans-d’ahir, el
BM Granollers i la res-
ta d’equips de la lliga
ASOBAL ja coneixen

l’ordre en el qual disputaran els
partits la temporada 2019-20. La
Federació Espanyola d’Handbol
va fer el sorteig, en el qual es va
conèixer que el primer rival del
conjunt d’Antonio Rama serà el
Balonmán Cangas, en un partit
que es jugarà a Pontevedra. 
L’enfrontament es disputarà

el cap de setmana dels dies 7 i 8

de setembre, de manera que per
veure el debut dels granollerins al
Palau d’Esports caldrà esperar
una setmana més, quan l’equip
rebrà el BM Benidorm.
La primera volta s’acabarà

dimecres 11 de desembre (amb
un enfrontament molt atractiu
contra el Logroño la Rioja), men-
tre que la visita a aquest mateix
conjunt a finals del mes de maig
de l’any que ve servirà per tancar
l’ASOBAL 2019-20. 
Pel que fa als derbis contra el

Barça, no caldrà esperar gaire per
veure el primer. Serà en la cin-
quena jornada, el primer cap de
setmana del mes d’octubre, al Pa-
lau Blaugrana (on existeix el dar-
rer precedent d’un triomf del
BMG, del 13 d’abril de l’any pas-
sat gràcies a un gol gairebé sobre
la botzina de Rolandas Bernato-
nis). També es veuran les cares en
la cinquena data de la segona vol-
ta (el segon cap de setmana del
març del 2020), quan el Palau
d’Esports acollirà el partit.

L’ASOBAL ja està definida

Pau Arriaga
GRANOLLERS



29 | 

Esports

FUTBOL4Abans que es posin en
marxa les lligues masculines,
entre els dies 29 d’agost i 1 de se-
tembre, Montmeló i Llinars or-
ganitzaran, de forma conjunta, la
novena edició del Torneig de
clubs històrics del Vallès Orien-
tal, que a banda dels organitza-
dors seran el Caldes, el Carde-
deu, el Granollers, el Martorelles,
el Vilamajor i el Vilanova. 
La gran absència respecte

de les edicions anteriors és el CF
Mollet, que en l’edició passada va
quedar eliminat després d’un
partit marcat per la polèmica
contra el Vilanova.
De fet, ahir al migdia es va ce-

lebrar el sorteig de la competició,
que va emparellar el Cardedeu
contra el Martorelles i el Llinars
contra el Caldes de Montbui en
els partits que es disputaran al
Camp municipal d’esports Joan
Misser i Coll de Llinars. A l’altra
banda del quadre hi ha el Gra-
nollers (l’equip que competeix en

una categoria més alta i, sobre el
paper, el favorit) contra el Vila-
nova del Vallès, i el Montmeló
contra el Vilamajor. Aquestes
dues eliminatòries tindran
Montmeló com a escenari. 
Els quatre vencedors de les

eliminatòries progressaran i es
veuran les cares en la semifinal,

mentre que també es disputaran
partits de consolació entre els
conjunts perdedors.
El dia 1 de setembre es dis-

putarà la final, entre els dos
equips que hagin demostrat ser
els millors dels vuit, un partit
precedit per l’enfrontament pel
tercer i el quart lloc.

La foto de família després del sorteig. Foto: Aj. de Llinars

Montmeló i Llinars, escenaris
del novè Torneig d’Històrics
» El campionat es va presentar ahir al migdia i es disputarà 

entre els dos municipis des del 29 d’agost i fins a l’1 de setembre

Badalonès i Arenys, rivals del
CB Mollet a la Lliga Catalana

La setmana pas-
sada el CB Mollet
coneixia l’ordre en
el qual s’enfronta-

ria contra els seus rivals la tem-
porada que ve... però abans els
de Josep Maria Marsà jugaran la
Lliga Catalana EBA.
El sorteig, que la Federació

Catalana de Bàsquet ha fet
aquesta setmana ha servit per-
què els molletans acabin al grup
4 de la competició, amb el Club
Bàsquet Arenys i l’AE Badalonès
com a primers rivals del curs.
Com cada any, la Lliga Cata-

lana fa que els equips juguin un
cop, tots contra tots, de manera
que un dels partits (el de l’11 de
setembre) serà al Plana Lledó, i
farà que el CBM s’enfronti con-

tra el conjunt del Maresme. Els
de Marsà visitaran la pista del
Badalonès quatre dies més tard,
buscant classificar-se per a la
ronda de quarts de final, on es-
peraran els altres set millors
classificats de la resta de grups.
Les eliminatòries pel títol de

la Lliga Catalana s’aniran ju-
gant en funció del calendari de
la lliga EBA.

PRESENTACIÓ DE LUXE
Abans d’aquests partits, diu-
menge 1 de setembre el Plana
Lledó serà l’escenari de la pre-
sentació de la plantilla 2019-
20. El club ha convidat el Barça
B, un equip de LEB Plata, per ju-
gar un partit amistós en una tar-
da que serà una gran festa.

Parets acull el 27è Campionat
d’Espanya cadet i juvenil 

PATINATGE4Durant el cap de
setmana passat, Parets va ser
l’escenari de la 27a edició del
Campionat d’Espanya de pati-
natge de les categories cadet i ju-
venil, on es va poder comprovar
el gran nivell dels patinadors i pa-
tinadores de la base. 
La granollerina Sira Bella,

del CP Parets, va ser una de les
grans triomfadores de la cita, ex-
hibint-se i guanyant tant el pro-
grama curt com el llarg en la ca-
tegoria cadet. Ariadna Garrasino,
del Lloret, i Anouk Vizcarro, de
l’Aldea, van ser segona i tercera.

Pel que fa a la categoria mascu-
lina cadet, Lucas Yáñez, de l’O-
leiros, va proclamar-se campió
d’Espanya per davant de Pedro
Fernández i d’Aleix Bou.
Per altra banda, la patinado-

ra del CP Ripollet Claudia Agua-
do va ser la vencedora de la ca-
tegoria juvenil. Carla Méndez, del
Santa Eulàlia de Ronçana, i Naia-
ra Tena, de la Almunia, van pu-
jar als altres dos calaixos del
podi. El triomf en la categoria
masculina va ser per a Héctor
Díez, campió per davant de Biel
Jané i del paretà Bruno Marco.

Volen crear un equip per a
persones amb paràlisi cerebral

Marc Fuentes, un
entrenador del CF
Vilanova del Vallès,
ha posat en marxa

una iniciativa per crear un equip
per a persones que tinguin pa-
ràlisi cerebral física o hagin pa-
tit dany cerebral adquirit.
Fuentes, que pateix paràlisi

cerebral, explica a Línia Vallès
que no està sol en aquest pro-
jecte. “Tant el club com l’Ajun-
tament m’han fet arribar el seu
suport”, detalla. El CF Vilanova
vol crear un equip mixte i, per
això, busca jugadors i jugadores
que tinguin més de cinc anys.
De fet, la creació d’aquest

equip ja ha fet que l’entitat li hagi

reservat una franja d’entrena-
ments cada setmana: serà els di-
lluns, entre les sis i les set de la
tarda al Camp de futbol muni-
cipal a partir del setembre. El dia
16 del mes de setembre, de fet,
el club organitzarà una concen-
tració d’equips de jugadors amb
paràlisi cerebral.
Fuentes és entrenador de ni-

vell 2 (podria entrenar conjunts
de totes les categories territorials
del futbol català) i assegura que
la seva intenció en un futur no
llunyà és obtenir el nivell 3.
Qualsevol persona que esti-

gui interessada en formar part
del projecte que encapçala Fuen-
tes pot trucar al 644 497 235.Foto: CFVV
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Llibres Teatre

Una de les bandes de rock més reco-
negudes als Estats Units, Pixies, ha
llançat un avançament del seu pròxim
àlbum, Beneath the Eyre, que sortirà al
setembre. El senzill que han avançat
es titulaOn Graveyard Hill, i ja demos-
tra que el nou disc estarà ple d’efectes
especials, terror, bogeria, misteri... En
resum, tot un viatge psicodèlic.

Música Pelis i sèries

Beneath the Eyre
Pixies

Bad Gyal és una de les estrelles més prometedores de
la música urbana del moment, i ho va tornar a demos-
trar clarament el 20 de juliol durant la seva actuació al
festival Sónar de Barcelona. La vilassarenca es va sentir
com a casa i va oferir un repertori que barreja dance-

hall, trap i reggaeton per fer vibrar el públic. Amb el seu
estil "del gueto", com ella mateixa el descriu, ha passat
de ser la filla de l'actor Eduard Farelo i flequera a Vilas-
sar de Mar a convertir-se en tota una icona de les me-
lodies urbanes. Actualment és tot un imant per a joves
que veneren la cultura dels carrers i grans noms de la
indústria musical. De fet, fa uns dies es va atrevir a ac-
tuar al MOMA de Nova York per mostrar la seva pecu-
liar perspectiva d'empoderament femení, basada en
una actitud provocadora i unes lletres pujades de to
que també li han valgut moltes crítiques per la seva

cosificació. Polèmiques a banda, el que està clar és que
Bad Gyal cada cop dona més motius per parlar d'ella.

B A D  G Y A LQUI ÉS?
Ser una cantant de música urbana

Ha conquerit la indústria amb dancehall, trap i reggaeton

Famosos

Actuar al festival Sónar de Barcelona
Bad Gyal va demostrar el seu bon moment de forma

Els seus seguidors afirmen estar “en xoc”
Se sorprenen pel seu ‘show’ i la comparen amb Rosalía

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Un fotògraf en majúscules
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull des del
passat 5 de juliol i fins al 12 de gener de l’any que ve la pri-
mera gran exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf
barceloní Oriol Maspons. La mostra permet fer un recorre-
gut per més de quatre dècades d’intensa activitat de Mas-
pons en els camps del reportatge, el retrat, la moda i la pu-
blicitat. El fotògraf barceloní va exercir un paper clau en la
renovació del llenguatge fotogràfic a Espanya a les dèca-
des de 1950 i 1960. Primer des de l’àmbit de la fotografia

amateur i posteriorment com a fotògraf professional.

| Age of Wonders: Planetfall
Lluita, construeix, negocia i evoluciona tecnològicament en
aquest nou videojoc situat en un univers futurista i utòpic.

El director de Knoxville ens planteja un
viatge en el temps en el seu novè llarg-
metratge. La trama se situa a l’emer-
gent Hollywood de la dècada de 1960,
on un actor de televisió i el seu doble
d’escenes d’acció lluiten per guanyar-
se la vida. De forma simultània, la famí-
lia de maníacs liderada per Charles
Manson comença a assassinar gent.

Once upon a time in Hollywood
Quentin Tarantino

Aquesta comèdia àcida aprofita el sar-
casme i el cinisme per retratar la pèr-
dua d’escrúpols dins d’una família. Cri-
tica la no acceptació de les diferents
opcions de vida i de relacions sexuals i
aboca una família a les situacions més
extremes per descobrir-ne els secrets,
les misèries i la cara real de l’ànima.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Tancats
Gal Soler

Ama és mare en euskera, però també
és la tercera persona del present del
verb estimar en castellà. En aquest lli-
bre autobiogràfic, l’autor explora les
emocions al voltant de la malaltia d’un
ésser estimat, les expectatives d’una
generació i la memòria familiar. És l’o-
blit i no la felicitat el que fa totes les fa-
mílies iguals, segons l’escriptor.

Ama
José Ignacio Carnero
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DIMARTS 30 DE JULIOL
21:00 El Mirallet ha preparat una nova sessió del

Miramecres, amb les actuacions musicals de
Laura Gouria and The Rising Band. Entrada gra-
tuïta. / El Mirallet.

DILLUNS 12 D’AGOST
22:00 Una de les primeres grans activitats de

la Festa Major serà el karaoke Morat, que la
colla ha batejat com Tu cara no me suena. L’ac-
tivitat estarà oberta a tothom. / Parc de les
Pruneres.

DISSABTE 17 D’AGOST
00:30 Hotel Cochambre i Los 80 principales, dos

dels grups més coneguts per fer versions de
grans èxits de la música, oferiran una doble
sessió musical la matinada del pròxim 17 d’a-
gost. / Parc de Can Mulà.

DEMÀ 27 DE JULIOL
MONTORNÈS Demà es posa en marxa la quar-

ta edició del Vallès ESCREMA Fest, amb un to-
tal de vuit actuacions que s’allargaran fins ben
entrada la matinada. Entrada gratuïta (A par-
tir de les 20:00). / Masia Can Masferrer. 

DIMARTS 30 DE JULIOL
LA GARRIGA El Centre de Visitants ha preparat

una nova visita guiada perquè tothom que vul-
gui pugui conèixer el refugi antiaeri de l’es-
tació. Cal fer inscripció prèvia (11:00). / Re-
fugi de l’estació.

DEMÀ 27 DE JULIOL
LA LLAGOSTA A la darrera sessió del Cinema a

la Fresca d'aquest estiu es projectarà la
pel·lícula Los Vengadores: Infinity War, diri-
gida per Anthony i Joe Russo (22:00). / Parc
Popular.

DIJOUS 22 D’AGOST
SANTA PERPÈTUA El dia 22 del mes que ve se

celebrarà la trentena edició del Concurs de Pin-
tura Ràpida de Santiga (Tot el dia). / Barri de
Santiga.

DIVENDRES 30 D’AGOST
MONTMELÓ El darrer cap de setmana del mes

que ve el Circuit serà l’escenari de les 24 Ho-
res de Barcelona d'Automobilisme i 24H
SimRacing. / Circuit de Barcelona-Catalunya.

PARETS Jazz Vermut! serà el nom de
l’actuació musical que es farà demà
passat a càrrec de Magnòlia. / Parc de
la Llinera.

Un vermut musical a Parets
aquest cap de setmana

Diumenge 28 de juliol a les 13:00

El Banc de Sang i Teixits instal·larà una
de les seves unitats mòbils per reco-
llir donacions dels veïns de la ciutat i
de la resta de la comarca. / Davant de
la Masia Can Borrell.

Una tarda de donacions
de sang a Can Borrell

Dilluns 29 de juliol a les 17:00

Durant tot el dia de demà se celebra-
rà una nova edició de la Fira de Bro-
canters, amb ofertes de tota mena i
productes a bons preus. / Plaça de Jo-
sep Maluquer i Salvador.

Tot a punt per a una 
nova Fira de Brocanters

Demà 27 de juliol

GRANOLLERS Partit de futbol de la pri-
mera jornada del grup 5 de Tercera Di-
visió entre l’EC Granollers i la UE Sant
Andreu. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers debutarà a
la lliga contra el Sant Andreu
Diumenge 1 de setembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet
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