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Adeu amarg a l’alcaldia
» María José Sánchez renuncia a l’alcaldia de Sant Fost després de menys de tres mesos al poder
» Carles Miquel, d’ERC-JuntsxSantFost, es perfila com a favorit per ser el nou alcalde santfostenc
Alex Suárez
SANT FOST
La que va ser una de les jugades
més polèmiques de la història
democràtica de Sant Fost no ha
arribat als tres mesos. María
José Sánchez deixarà de ser alcaldessa dilluns. Així ho va comunicar en una carta pública dilluns passat, on anunciava la
seva renúncia a l’alcaldia, tot i
que es mantindrà com a regidora al consistori.
Josefa -tal com se la coneix
amistosament- no ha tingut un
(breu) mandat tranquil. La seva
abrupta presa de possessió al
consistori va fer lluïr titulars de
mitjans a tot l’estat amb un adjectiu comú: trànsfuga. El motiu
d’aquesta denominació es remunta al Ple d’investidura del 15
de juny, quan Sánchez va abandonar el PSC -partit amb el qual
s’havia presentat a les eleccions
municipals- i es va presentar
com a candidata a l’alcaldia de
forma independent, rebent el
suport d’ERC-JuntsxSantFost i
els comuns.
D’aquesta manera va deixar
a l’oposició i amb un pam de nas
els vencedors dels comicis, Independents Units per Sant Fost,
que ja tenien un acord del suport
socialista per continuar governant. Des de llavors crítiques,
tensió i un qüestionament constant a la legitimitat de la seva
arribada al poder han acompanyat Josefa en la seva àrdua
travessia política.
Però tornant al present, les
raons del pas al costat, segons la
mateixa Sánchez, no són “la covardia o la incompetència sobrevinguda”. Per a l’alcaldessa,
renunciar és una qüestió de “valentia, responsabilitat i democràcia”. Josefa argumenta que cal

tornar a debatre sobre la gestió
i la política municipal, deixant de
banda la seva figura. “El debat
polític des del Ple d’investidura
s’ha centrat en la legitimitat de
la meva persona”, diu Sánchez,
fet que “no és just” per al poble.

Josefa assegura que
s’ha sentit “perseguida
i assetjada” des que
va arribar a l’alcaldia
Així, la renúncia de l’alcaldessa
té un motiu clar en les seves pròpies paraules: “Sant Fost no es
pot permetre el luxe de perdre el
temps parlant i debatent sobre la
meva persona”.
D’altra banda, Josefa afirma que durant el seu breu mandat s’ha sentit “perseguida i as-

La polèmica arribada de Josefa a l’alcaldia ha acabat menys de tres mesos després amb la seva renúncia. Foto: Arxiu

setjada”, principalment per la
ferma oposició d’Independents
Units per Sant Fost (IUSF).
No ho considera així Montse
Sanmartí, d’IUSF. En declaracions a Línia Vallès, la líder de la
candidatura municipalista deixa
clar que “en cap moment se la va
insultar” i creu que la causa de la
renúncia és que “no ha aguantat
la pressió”. Sanmartí explica
que està “trista i decebuda per la
imatge que dona Sant Fost”, tot
i que s’esperava la dimissió “però
no tan aviat”.
Per la seva part, Juan Álvarez, primer secretari del
PSC –antic partit de Sánchez–,
ha explicat a aquest mitjà que
per a ells “tot segueix igual”, ja
que Josefa mantindrà l’acta de
regidora que va aconseguir sota
la marca socialista. D’altra banda, Álvarez també confirma que
ho tenen tot a punt per presen-

tar accions legals contra la seva
excompanya de files.

QUI SERÀ ALCALDE?
La decisió de Josefa deixa Carles Miquel, d’ERC-JxSantFost,
com a principal favorit per arribar a l’alcaldia. En mantenir-se
com a regidora, Josefa podrà donar el seu suport a Miquel. El republicà també ha parlat amb
Línia Vallès i creu que “és probable que arribi a l’alcaldia”, tot
i que assegura que “seria agosarat, i més veient els antecedents”, donar-ho per fet.
Tanmateix, el líder de la coalició explica que l’objectiu és
continuar amb els suports de
Sant Fost En Comú Podem i la
mateixa María José Sánchez.
En aquest sentit, Miquel també
ha avançat que Josefa tindria un
lloc en el nou govern municipal
si prospera la seva candidatura.

En canvi, des de l’oposició
són més pessimistes. Sanmartí
considera que “és difícil recuperar l’alcaldia”, però avisa que
lluitaran. La cap de llista d’IUSF
és clara: “Sospitem que Miquel
serà el nou alcalde”. En tot cas
serà dilluns quan es decideixi qui
serà el pròxim batlle santfostenc.
D’aquesta forma acaba l’enrevessada aventura de María
José Sánchez al capdavant de
l’Ajuntament. La seva arribada
al poder, abandonant les files socialistes el mateix dia de la investidura i presentant-se com a
alcaldessa, va donar el tret de
sortida a un mandat que apuntava al desastre. Sigui com sigui,
ara una nova mà aixecarà la
vara d’alcalde. El que ningú sap
és si d’aquesta manera acabarà
una inestabilitat que sembla haver-se instal·lat en el consistori
més convuls del Vallès Oriental.
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Els semàfors

La lupa

11S. Objectiu: patir
per @Modernetdemerda

Hospital de Mollet

El Departament de Salut ha indemnitzat un pacient de l’Hospital de Mollet
amb 40.000 euros. L’home va ingressar
al centre mèdic, on l’equip de metges no
li va detectar una perforació intestinal
que li ha deixat greus seqüeles.
pàgina 10

Ja som al mes de setembre i tornem a al calendari i t'obligues a explotar-la pressió estratègica. En fi. És inexplitenir sobre nostre la convocatòria d'u- mediàticament quan no tens gaire cable tot.
na gran manifestació sense cap motiu res a dir? Tan fàcil que era dir, escolNo tots els onzes han estat absurds,
estratègic aparent. L'11 de setembre, no teu, aquest any que cadascú faci el que només faltaria. De fet, la majoria han essé ben bé què a Plaça Espanya. Ja pots vulgui l'11 de setembre, la cita col·lec- tat imprescindibles per obrir camí, i gràcomprar la samarreta per qui sap què. tiva i de país és el dia de la sentència cies a déu dels miracles de l'ANC. Però
Tria el teu tram per què sé jo. Reserva i aneu-nos cordant els cinturons per- n'hi ha hagut algun especialment anel teu autocar per anar ves
goixant. Penso en el desa saber on. I així amb totes
centralitzat, el del 2016,
Tan fàcil que era dir que aquest any
les inèrcies que fa anys que
aquell patir de quan no tens
ens acompanyen els dies
absolutament res a dir. I
la cita col·lectiva i de país
previs a la Diada.
penso, sobretot, en aquest
Segur que no som un
núvol negre que s'acosta.
és el dia de la sentència...
cas únic al món, però em
No sé com anirà. Com
costaria trobar exemples
que som com som, és prod'altres moviments que siguin tan efi- què ja tenim a punt la resposta mas- bable que vagi bé i tothom tan content
cients a l'hora de malgastar energies. siva.
cap a casa. Però potser seria millor per
Amb les presons i l'exili interioritzats
Doncs no. Busos amunt i avall, pu- a tots que no hi vagi, i que l'ANC s'adoni
i amb una sentència demolidora a blicitat aquí i allà, debats estèrils per tot que els onzes tenen sentit quan serl'horitzó, ¿per què t'entestes a orga- arreu, i a cremar la gent a poques set- veixen per apretar en una direcció
nitzar una enorme demostració de manes de la sentència -el dia clau, concreta (el 2017, per exemple, amb el
força quan no tens la gent mentalment aquest sí- sense dur cap objectiu a la referèndum a tocar), però no quan
a punt ni cap nou motiu que inciti dos pancarta. Bé, sí, sí que hi ha un objec- només serveixen per estressar la dèbil
milions de persones a sortir al carrer? tiu. "Objectiu: independència". Un ob- estratègia independentista, segrestada
¿Per què t'amarres a una data cíclica jectiu precís, un full de ruta clar, una pel romanticisme d'una data.

Aj. de Canovelles

El Jutjat Social número 1 de Granollers
ha sentenciat que l’Ajuntament de Canovelles tenia contractats quatre professors del Centre Cultural com a falsos autònoms. Els docents fa més de deu anys
que treballaven amb la institució.
pàgina 26

CF Parets

L’entitat va fer història i va aconseguir
el seu primer trofeu el passat 24 d’agost
a Palamós. Els paretans van derrotar
el Cubelles a la tanda de penals després
d’haver acabat els 90 minuts amb
un empat a 2 i un jugador menys.
pàgina 29

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@AgustSerra

Tota una generació
d’urbanistes acabem
de perdre el nostre millor referent. Joan Antoni Solans, un
home honest, gran servidor públic, rigorós amb la feina i una persona de
principis. Un bon amic amb qui sempre he pogut comptar. Descansi en
pau. DEP.

@apuente
Els assalts a granges i
ramaderies que fan
grups animalistes minoritaris són robatoris injustificats, perjudiquen la baula més feble i indiquen gran menyspreu i desconeixement del món rural. Però també són actes polítics, i a la política es combat
amb arguments, no amb repressió.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès
Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montse-

Dipòsit Legal: B 22581-2001

@azukikiyo
Que ilusos somos. ¿Habéis visto a la mujer de
Bárcenas en la cárcel?
¿Habéis visto a los de Blanquerna?
¿Habéis visto a Urdangarín? Pues lo
mismo con Aguirre y Cifuentes. Justicia para pobres sí. Y por menos delito.
Que esto es un régimen y tienen la justicia a su servicio.

rratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria Dept.
Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i
Rosa Bertran Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@maria__cc
Després del serial de
l’estiu amb Neymar,
em queda clara una
cosa: o els periodistes esportius hi posem el rigor que mereix l’ofici o
aquesta guerra la tenim perduda. Ve
de dins, i guanyar credibilitat serà
molt difícil si nosaltres mateixos no
ens hi posem.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director Comercial: Marcelo Villanueva
Cap de Vendes i Distribució: Josep Cano
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Joc de cartes

7 mesos per una ressonància

per Salvi Pardàs

per Rosa Martí Conill

ls bombers rescaten el Papa Francesc després de quedar-se
atrapat en un ascensor del Vaticà. El pontífex es dirigia al balcó
de la plaça de Sant Pere on tradicionalment parla als fidels.
Després que el poguessin treure de l’aparell espatllat, el Papa va
aprofitar per demanar un aplaudiment en honor als bombers.

E

a policia local de Glasgow evita que se celebri una partida
massiva de fet i amagar en un Ikea de la ciutat escocesa, on
3.000 persones s’havien reunit per entrar-hi. Els responsables de l’establiment es van adonar de la convocatòria a Facebook i van demanar ajuda als agents per impedir l’acte.

L

ack Dorsey, president i cofundador de Twitter, rep l’atac d’un
grup de hackers que van robar-li el seu compte de la xarxa social. Els delinqüents informàtics van aconseguir entrar al seu
perfil i publicar diversos missatges racistes durant els vint minuts en
els quals van poder parlar en nom de Dorsey.

J

emanen 330 anys de presó per al treballador de Google
que demanava “que les màquines ens governin”. Anthony Levandowski, fundador de l’Església de la Intel·ligència Artificial, ha estat acusat de 33 delictes per haver robat, presumptament, diversos secrets comercials al gegant tecnològic.

D

ls Rolling Stones ja tenen la seva pròpia pedra a Mart. La banda
de rock ha estat escollida per batejar una roca del planeta vermell, la qual ha estat anomenada així per la NASA com a homenatge. Tot plegat es va decidir després que la pedra sortís rodant,
tal com indica el nom de l’emblemàtic grup en anglès.

E

El + llegit

líniavallès.cat

1

Granollers, al punt de mira
d’Europa per la contaminació

2

El PSC i Podem acorden a Mollet
crear una comissió de treball

3

Una jove vallesana amb càncer
rep una allau de solidaritat

4

Parets es mulla contra
les hipoteques abusives

5

Colomé, president del
Consell Comarcal amb polèmica

‘Joc de cartes’ és un bon programa-concurs de TV3, en el
qual tres restaurants catalans rivalitzen entre ells i un en surt
guanyador. Doncs bé, en un dels
darrers programes, dedicat als
restaurants amb piscina de Barcelona i Castelldefels, jo els hauria suspès tots tres en l’apartat
de drets lingüístics. Essent restaurants amb una carta de 30
euros de mitjana, cap dels tres
ofereix la pàgina web en català.
Han triat el castellà. La llengua
pròpia del país, inexistent, ignorada, obviada, desapareguda.
Tan inútil és la nostra llengua
que s’ignora fins i tot en una
carta de restaurant? Segur que
en aquests restaurants que promociona TV3 s’hi menja molt
bé, però la llengua, com el menjar, també és cultura i mereix la
mateixa consideració.

El 31 de març passat, el meu fill
es va fer mal al genoll dret. Vàrem anar a urgències a l’Hospital de Granollers, li van fer
una radiografia i no tenia res
trencat. Ens van enviar al metge de capçalera, que ens va derivar al traumatòleg. Aquest li
va prescriure una nova radiografia perquè així ho diu el
protocol i perquè les radiografies d’urgència no es registren
a l’historial clínic.
Entre visita a l’Hospital de
Granollers, metge de capçalera,
traumatòleg, radiografia i traumatòleg han passat quatre mesos, i estem al mateix punt de
sortida del 31 de març a l’Hospital de Granollers: pèrdua de
temps per part de tothom i recursos mal aplicats per repetició. Però això no s’acaba aquí.
En l’última visita al traumatòleg, aquest mes d’agost, li prescriu una ressonància per al 28
de febrer del 2020.
Anem a la privada a fer la
ressonància i la portem al traumatòleg, li prescriu que s’ha d’operar perquè té el lligament
creuat anterior trencat i una
part del menisc. Les proves
per a l’operació les hi donen per
al juliol de l’any vinent, això vol

dir que l’operació no li faran fins
al Nadal del 2020, com a mínim. Una vergonya. Crec que a
l’Hospital de Mollet hi ha molt
mala organització, que és molt
diferent que parlar de manca de
recursos (això seria un altre
tema).
Confio plenament en la sanitat pública. No obstant això,
cada dia més l’atenció sanitària
s’està convertint en un lloc per
a persones que disposin de
molt temps o bé persones que
tinguin una malaltia molt greu.
La resta ens veiem abocades a
la sanitat privada. Penso que no
hauria de ser així: un servei ràpid, organitzat i efectiu milloraria el funcionament de l’Hospital.
És necessari que hagi d’esperar 7 mesos per fer la ressonància? I després per a l’operació un any i mig? No és de rebut, alguna cosa no funciona. El
meu fill no pot buscar-se feina
fins d’aquí a dos anys, com és
possible!
M’agradaria que els directius de l’Hospital de Mollet
oferissin a la ciutadania alguna
resposta a aquesta problemàtica, que suposo que pateixen
moltes persones.

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

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

A les xarxes

#Imputades

@isaserras: Aguirre y Cifuentes, esas personas que Ayuso quiere “tener cerca y
contar con ellas porque son un valor”, han
sido imputadas por corrupción.

#Dorian

@meteocat: L'huracà #Dorian va assolir
la categoria 5 el passat diumenge, quan va
arribar a tenir un vent sostingut superior
als 297 km/h.

#Neymar

@manelgarciad13: Una cosa bona del
mes de setembre és que per fi deixaran
de donar la tabarra amb el tema del
Neymar.
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Activisme | Segona Fira Animalista-Vegana
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El col·lectiu Empatia Animal celebra demà a les deu del matí la segona Fira Animalista-Vegana. La plaça de la Porxada acollirà tallers, conferències, degustacions i informació per promoure hàbits respectuosos amb els animals.

Granollers es tenyeix de blau
per tercer any consecutiu
» La Colla dels Blaus guanya la dels Blancs en una emocionant
Festa Major, que es va viure del 24 d’agost a l’1 de setembre
CELEBRACIÓ4La Festa Major
de Blancs i Blaus va transformar
Granollers del 24 d’agost a l’1 de
setembre en una ciutat industrial de principis del segle XX,
en plena efervescència de la
lluita obrera. Amb aquesta temàtica la Colla dels Blaus va enamorar el públic i va superar els
Blancs per tercera vegada consecutiva en el global de les diferents proves a les quals participen ambdós grups.
La festivitat va ser benvinguda amb un pregó molt reivindicatiu, proclamat per les jugadores del Balonmano Granollers -que enguany celebra el
seu 75è aniversari-. La gresca es
va apoderar així de la ciutat durant més d’una setmana, en la
qual va destacar l’actuació d’Oques Grasses, caps de cartell
d’aquesta edició. Amb la seva peculiar barreja d’estils que els ha
dut a ser un dels grups més escoltats en català, els osonencs es

La ciutat prepara una Diada
per celebrar i reivindicar

TRADICIÓ4Dies després d’acabar la Festa Major de Blancs i
Blaus, Granollers recuperarà
motius per seguir celebrant amb
la Diada. Dimarts començaran
els actes previs a l’onze de setembre, amb el clàssic Pa amb
Tomàquet que torna enguany.
L’Esbart Dansaire de Granollers animarà la vigília de la jornada nacional de Catalunya.
Serà dimecres quan tradició
i reivindicació es barregin, començant per l’arrelada ofrena

floral d’entitats i institucions a la
plaça onze de setembre. Ensemble Aedea farà l’acompanyament musical de l’acte.
ÒMNIUM A TOTA MÀQUINA
Òmnium tindrà l’agenda molt
intensa en una data tan assenyalada. L’entitat, que organitza
la marxa de torxes, cremarà el
Decret de Nova Planta i l’article
155 a la Porxada. També batejarà diversos carrers i places amb
referències independentistes.

Els Blancs i Blaus van omplir la ciutat de festa. Foto: Ajuntament

van posar el públic de l’avinguda del Parc a la butxaca.

TORRENT AMB LA FESTA
Una de les visites més destacades durant els dies de festa va ser
la del President del Parlament,
Roger Torrent, que va rebre els
mocadors dels Blancs i els Blaus

durant la tradicional passada
de rajoles.
Granollers s’acomiada de la
festa, que creix amb la participació de colles que mantenen
una rivalitat sana. Així ho van demostrar els seus dos líders, fentse un petó durant el veredicte de
la colla vencedora diumenge.

L’ofrena floral serà un dels actes principals de la Diada. Foto: Ajuntament

La policia de barri es doblarà

Els agents busquen la proximitat amb els barris. Foto: Gemma Aleman / ACN

SEGURETAT4La policia de barri
de Granollers es doblarà en
nombre d’agents d’aquí a final
d’any. Així ho ha comunicat el
cos policial aquesta setmana,
que també ha confirmat que el
pròxim 16 de setembre s’incorporaran tres agents nous. Actualment sis policies conformen
la unitat, que passarà a tenir dotze efectius abans del 2020.
Aquest tipus d’agents són diferents d’altres policies, ja que
busquen tenir un paper molt més

centrat en la comunicació amb els
veïns. L’objectiu és aconseguir
una relació de proximitat amb els
barris on patrullen, sovint a peu,
per tenir un contacte cara a cara
amb els granollerins. Els barris on
estan destinats els guàrdies actualment són Sant Miquel, el
Congost, Ponent, Can Mònic, Can
Bassa, Can Gili i Primer de Maig.

EN ACTIU DES DEL 2017
Els orígens de la policia de barri es remunten a fa més de dos

anys enrere, quan a principis de
2017 es van desplegar dos
agents. El seu objectiu era clar:
escoltar les preocupacions i demandes de veïns i comerciants
que sovint altres cossos policials
no tenen temps d’atendre.
L’èxit i la bona resposta dels
ciutadans amb el projecte ha
dut l’Ajuntament de Granollers a augmentar considerablement els efectius d’aquesta
peculiar policia urbana, que ha
arribat per quedar-se.
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Els bombers rescaten
sis persones d’un incendi

Els bombers van utilitzar l’escala per rescatar dos inquilins. Foto: Generalitat

Mor un
excursionista
granollerí a Osca

DOL4Un excursionista de Granollers va morir la setmana passada al Pirineu d’Osca, després
de caure d’una zona muntanyosa. La Guàrdia Civil va rescatar el cadàver de l’aficionat a la
muntanya, que tenia 75 anys i
era nascut a Granollers, tot i que
vivia a Olot. L’home es va precipitar des d’una altura d’uns 20
metres entre el Coll de Goriz i la
Fontblanca, a la zona de la Pineta.
Una persona va avisar als
serveis d’emergències després de
veure com l’individu queia bruscament des del terreny elevat. El
dispositiu de rescat va arribar en
helicòpter amb els grups de
muntanya especialitzats de la
Guàrdia Civil. Els rescatadors
però, no van poder fer res per
salvar la vida de l’excursionista,
ja que era mort quan van arribar. Així, només van poder certificar la defunció del granollerí i recuperar el cos per la posterior autòpsia.
La víctima se suma així a un
mes negre a la zona del Pirineu
aragonès, on durant l’agost han
mort cinc persones durant activitats relacionades amb la muntanya. De fet, la darrera víctima
havia estat dilluns de la mateixa setmana, a causa d’una aturada cardíaca.

SUCCESSOS4Sis persones van
ser rescatades diumenge d’un incendi en un bloc de pisos a la plaça Font Verda de Granollers.
Els afectats van inhalar el fum
d’un foc originat en la instal·lació elèctrica de l’edifici, que va
començar sobre dos quarts de
tres de la tarda. Els bombers van
intervenir per ajudar als inquilins de la sisena planta, i van haver d’utilitzar una autoescala
per salvar dos veïns que estaven
a l’immoble.
En total hi van actuar set
dotacions dels Bombers de la Generalitat per rescatar els afectats
i extingir l’incendi. L’inici de la

flama va començar per un quadre elèctric cremat al sisè pis.
L’incendi es va estendre pel cablejat de l’ascensor cap a altres
zones.
Els rescatats van ser atesos
pel Sistema d'Emergències Mè-

El foc va començar a
la instal·lació elèctrica
de la sisena planta
de l’edifici
diques, ja que es van intoxicar
després d’inhalar el fum resul-

tant de l’incendi. Els cossos d’emergència van traslladar a
l’Hospital de Granollers dues
persones per haver respirat el
fum, mentre que a les altres
quatre se’ls va donar l’alta immediatament en el mateix lloc
dels fets.
Després d’haver desallotjat
els afectats, cap a les cinc de la
tarda, els bombers ja havien
aconseguit acabar amb l’incendi. Tot i això, cinc unitats del cos
es van quedar a la zona inspeccionant l’edifici i revisant possibles elements inestables a l’interior de l’immoble que poguessin fer revifar el foc.
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Ecologisme | Preparen la vaga global pel clima
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L’entitat ecologista Mollet pel Futur es va reunir dimecres per organitzar la
vaga global pel clima a Mollet. La protesta mundial se celebrarà el pròxim
dia 27 de setembre amb motiu del canvi climàtic que viu el planeta.

Mollet reclamarà un deute
de sis milions a la Generalitat
» El deute prové, entre altres, de programes finançats pel Govern
» Monràs assegura que la situació genera “dificultats a la tresoreria”
DEUTE4L’Ajuntament va anunciar la setmana passada que ha
iniciat els tràmits per reclamar
per via judicial un deute de sis
milions d’euros a la Generalitat
de Catalunya. El govern municipal buscarà així cobrar el pagament corresponent a programes finançats per la Generalitat,
així com els recursos vinculats a
convenis i compromisos de finançament de diversos serveis
públics de la ciutat.
MONRÀS DEMANA RECURSOS
La decisió arriba “pels reiterats
retards i la manca de concreció
de l’import de finançament d’alguns programes”, així com la
manca de resposta per “acordar
terminis de pagament”, segons
ha explicat l’alcalde, Josep Monràs. El batlle afirma que aquesta situació significa que l’Ajuntament “hagi d’avançar els diners
i genera a la vegada dificultats a
la tresoreria municipal”.

Indemnitzen un pacient de
l’Hospital amb 40.000 euros

SALUT4El Departament de Salut de la Generalitat ha indemnitzat recentment amb 40.000
euros un pacient de l’Hospital de
Mollet després que els metges
del centre no li detectessin una
perforació intestinal. El cas es remunta al 31 de desembre de
2012, quan l’individu va ingressar a l’hospital amb forts dolors
i vòmits. Durant tres dies els especialistes no van diagnosticar
correctament al pacient, que va
empitjorar. Finalment, el dia 2

de gener se’l va traslladar a
l’Hospital de Sabadell amb caràcter d’extrema gravetat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar
a finals de març que els metges
van incórrer en un defecte assistencial, ja que haguessin pogut diagnosticar correctament
l’afectat amb un TAC. L’home va
haver de ser operat en dues ocasions i té seqüeles permanents
en forma de defectes estètics i dificultats per a la vida diària.

L’Ajuntament reclamarà el deute al Govern català. Foto: Eduardo Corria

D’altra banda, l’alcalde també ha volgut criticar el Govern
català per la seva política amb les
administracions locals. “Deixin
de fer lleis que afecten els ajuntaments i que no van acompanyades dels recursos necessaris
per poder aplicar-les”, ha sentenciat el socialista.

Segons fonts del consistori,
el deute de la Generalitat amb
Mollet afecta directament a actuacions destinades a la despesa
pública municipal. És el cas
dels programes relacionats amb
l’ocupació o la cessió de l’edifici del Registre Civil a la plaça
Prat de la Riba.

El pacient va ingressar a l’Hospital de Mollet. Foto: Twitter (@VisualLimes)

Demanen ascensors a Renfe

EQUIPAMENT4La Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha presentat
recentment al Ple municipal una
moció perquè es posin en marxa immediatament els ascensors de l’estació Mollet-Santa
Rosa. La plataforma demana a
Renfe i Adif mesures urgents per
al funcionament dels aparells,
que ja fa sis mesos que no tenen
cap mena d’utilitat.
En aquest sentit, l’entitat denuncia que aquesta situació ge-

nera greus problemes a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda que han de creuar
les vies ferroviàries per poder accedir a l’andana. A més, els activistes han apuntat directament
als grups municipals del consistori molletà, als quals els demanen un posicionament clar respecte la problemàtica.

CONTRA LA ‘LLEI ARAGONÈS’
D’altra banda, els membres de
la Plataforma baixvallesana

també s’han pronunciat respecte de la ‘Llei Aragonès’. La
setmana passada van fer una
crida als ajuntaments de la zona
per fer un front comú contra la
nova i polèmica legislació de la
Generalitat.
Segons denuncien, aquesta
normativa suposaria “subcontractar empreses privades per
part d’institucions públiques”,
fet que aniria directament dirigida a la “mercantilització
dels serveis públics”.
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Mollet tanca una Festa Major
amb una gran participació
CELEBRACIÓ4La Festa Major va
ser, un any més, el millor remei
per oblidar (o, si més no, fer més
suportable) la calor. Entre els
dies 16 i 20 del mes passat, la ciutat va tornar a viure els dies
més especials de l’any, cinc jornades en les quals els veïns van
poder gaudir de tota la programació lúdica i cultural. En el balanç que va fer posteriorment,
l’Ajuntament va destacar la gran
participació i la manca d’incidents durant la celebració.
Malgrat que la ‘data oficial’
d’inici era el dijous 16, des del dilluns de la mateixa setmana ja va
començar a escalfar-se motors
amb tallers infantils organitzats
pels Morats, un assaig dels Castellers o gimcanes a càrrec dels

No hi van faltar les
proves entre les colles,
que enguany van
guanyar els Morats
Torrats. El dia 16 arrencava el
programa oficial, amb plats forts
des del primer dia, com el concert de Pele McLeod.
La Cercavila, el pregó i el partit de Festa Major, entre el Mollet

Mollet

6 de setembre del 2019

La festa es va celebrar entre els dies 16 i 20 del mes passat. Foto: Ajuntament

i la Grama (amb victòria per als
rojos per 3-0) van ser les grans cites del segon dia. La nit va seguir
amb clàssics com l’Encesa del
Campanar o Pla rocessó de la
Santa Teca fins a Can Mulà.
Els organitzadors van voler
vetllar perquè no hi hagués cap
mena d’incident ni d’agressió i,
per això, van impulsar campanyes contra el consum abusiu
d’alcohol i van instal·lar punts liles fixos i itinerants.
Per últim, durant la Festa
Major van tornar a celebrar-se
les habituals competicions entre

les dues colles de la ciutat. En
aquesta ocasió, els Morats van
ser els vencedors.
UNA CELEBRACIÓ SOLIDÀRIA
Per altra banda, i com és habitual, la festa va voler tenir el seu
costat solidari. En aquesta ocasió, l’Ajuntament va triar el Banc
dels Aliments de la ciutat com a
entitat beneficiària i ha lliurat a
aquesta entitat l’import recaptat
per la venda d’entrades de l’espectacle Alguns neixen estrellats que va fer el pregoner de l’edició d’enguany, Joan Pera.

La ciutat gaudeix amb
la quarta edició de l’Arlequí

CULTURA4Entre dimecres i divendres de la setmana passada,
Mollet va acollir el 4t Festival Artístic Internacional l’Arlequí, una
sèrie de propostes escèniques
organitzades per l’Associació Escena Mollet i el Casal Cultural.
Com és habitual (els organitzadors van apostar per mantenir
el format que ha donat uns millors resultats), la programació de
l’Arlequí es va dividir en dos
grans blocs: un de caire social i
l’altre amb els espectacles que es
feien als carrers i les places de la
ciutat. El festival va aconsegurt
reunir nou companyies, dues locals i set de fora de la ciutat i, com
a gran novetat, va recuperar el
parc de les Pruneres com a escenari per a alguns espectacles.
L’Arlequí va posar-se en marxa amb diferents propostes so-

cials a la Unitat Terapèutica Els
Til·lers i al Menjador Social de Càritas. El gruix de la programació
va arrencar l’endemà, amb noves
cites a l’Hospital Sociosanitari al
matí; a les sis de la tarda es va posar en marxa la Cercavila i, mitja hora més tard, la plaça de Prat
de la Riba va ser l’escenari de l’actuació clown de Peter Punk. L’espectacle de Lola Mento o la proposta circense de Sasha & Connie
van ser altres cites imprescindibles de divendres, mentre que
l’activitat en la darrera jornada
també es va concentrar a partir de
les sis, amb el Fakir Testa, Yldor
Llach o l’actuació musical del
Pony Pisador, l’últim acte.
A més, el festival va impulsar
un cabaret solidari, en benefici de
Pallassos sense Fronteres, que va
recaptar més de 1.100 euros.
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Sant Fost | Nou equipament per a Protecció Civil

L’Ajuntament de Sant Fost ha adquirit aquesta setmana nou material per
al cos de Protecció Civil del municipi. Entre altres, els efectius comptaran
amb nous cascs, jaquetes i motxilles polivalents de transport.

Martorelles conté els nervis:
la Festa Major ja és aquí
TRADICIÓ4Demà serà una jornada dedicada a fer saltar tota
l’alegria i la diversió de l’any pels
aires amb l’inici de la Festa Major. Diumenge també serà un dia
de festivitat, però la gresca s’aturarà fins a la Diada, el pròxim
dimecres. Des de llavors fins al
diumenge de la pròxima setmana es celebrarà la segona
part de la Festa Major. Amb
aquesta peculiar disposició dels
dies de celebració a Martorelles,
es buscarà fer perdurar durant
una setmana l’ambient festiu.
En tot cas, demà serà el torn
de l’engrescada i caòtica baixada de carretons pels carrers de la
vila. El dia tancarà amb el 41è
aplec de la sardana. L’endemà la
prova de colles “Humor Amarillo” combinarà habilitat i molt
riure. Durant la Diada es combinaran els actes tradicionals
de l’11 de setembre amb activitats festives. D’aquesta forma s’arribarà al dijous, amb la cercavila
que acabarà en el pregó de la UE
Bàsquet Martorelles a la Masia
de Carrencà.

Itaca Band animarà la Festa Major. Foto: Artur Gavaldà (Twitter @ItacaBand)

ITACA BAND, EL NOM PROPI
La banda de Montcada i Reixac,
Itaca Band, serà una de les grans
atraccions de la festa. El dissabte 14 de setembre a dos quarts de
dotze de la nit, Martorelles ballarà al ritme de punk, ska i reggae català.
Abans serà el torn d’escalfarse amb el correfoc, amb les co-

lles de La Llagosta i del Casc Antic de Barcelona.
Guillem Albà i el seu espectacle Marabunta, també tindran diumenge a la nit un nom
destacat entre les diverses activitats. El show donarà pas al tradicional castell de focs que tancarà la Festa Major a l’espai de
Carrencà a les onze de la nit.

Una menor mor en
un accident a Granollers

MARTORELLES4Una menor
veïna de Martorelles va morir
dissabte en un accident de moto
a Granollers. La jove de 17 anys
anava d’acompanyant a la part
del darrere de la motocicleta
quan el vehicle es va sortir de la
via per motius desconeguts. El
conductor va resultar ferit lleu i
se’l va traslladar a l’Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona. Hi
van intervenir tres dotacions de
Mossos, dues de bombers i dues
del SEM.
La notícia del tràgic accident va commocionar Martore-

lles. L’Ajuntament va decretar
tres dies de dol amb motiu de la
mort. Així, es van anul·lar els actes oficials, i es van situar les
banderes de la casa de la vila a
mitja asta.
De la mateixa manera, el
consistori va anunciar que es
cancel·la el brindis posterior al
pregó de la Festa Major, en
senyal de respecte a la difunta
i la seva família. El mateix alcalde, Marc Candela, va compartir per xarxes socials el
seu dol per la mort de la noia i
el suport als familiars.
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Escola | En marxa la nova xarxa de camins escolars
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La xarxa de camins escolars, escollida en els pressupostos participatius de
2018, entrarà en funcionament aquesta setmana amb l’inici del curs escolar.
Ara nens i familiars podran gaudir d’un recorregut més lliure de trànsit.

Rodríguez, a favor de consultar
els veïns sobre el llaç groc

PARTICIPACIÓ4El debat sobre si
cal penjar el llaç groc a l’Ajuntament podria tenir una solució
basada en la participació ciutadana. Així va transcendir en el
darrer Ple que es va celebrar recentment al consistori. Durant la
sessió, l’alcalde Pere Rodríguez
va defensar que aquesta decisió
l’hauria de prendre la ciutadania
i no pas la institució.
Els motius de Rodríguez es
basen en les crítiques que suposen decantar-se tant per un costat com per l’altre, fet que que-

Rodríguez creu que
hi hauria rebuig
a la decisió si no es
preguntés al veïnat
daria pal·liar si fossin els montmelonins qui determinessin què
cal fer a la façana de l’Ajunta-

Marc Candela critica el soroll
del Circuit en les curses de nit

L’alcalde es va mostrar partidari a una consulta ciutadana. Foto: Arxiu

ment. Segons el batlle “qualsevol
decisió alternativa” a l’elecció veïnal “generarà adhesions i rebutjos”. Per al socialista, caure en
aquesta situació “no és positiu
per a ningú”.
En definitiva, Rodríguez va
mostrar-se molt favorable a deixar-ho en mans dels montmelonins. “S'hauria de pronunciar

el poble de Montmeló i que sigui
el poble de Montmeló qui decideixi si en el balcó del seu Ajuntament vol que hi hagi un llaç
groc”, va concloure l’alcalde.
En tot cas, haurà de ser el
mateix consistori qui determini
si finalment són els habitants els
qui decidieixin amb el seu vot el
destí del llaç groc.

Cultura | Una mostra sobre l’empoderament femení a Uganda

Dimarts que ve s’inaugurarà l’exposició La dona ugandesa com a motor de la societat, una
mostra sobre l’emergent empoderament femení en aquest país de l’Àfrica oriental. Aquesta
exposició es podrà visitar al Casal de Cultura fins al dia 11 del pròxim mes d’octubre.

XARXES4L’alcalde de Martorelles, Marc Candela, va criticar
diumenge les curses nocturnes
de les 24h de Barcelona al Circuit
durant l’estiu. En una piulada a
Twitter, Candela va ser contundent: “Les 24h es podrien fer en
una època de l'any que la gent no
dormís amb finestres obertes?
No és tan difícil”.
El comentari va aixecar tota
mena de respostes. Mentre d’una banda li queien esbroncades

per criticar l’activitat a l’asfalt, de
l’altra l’atacaven per no demanar
el tancament total de la instal·lació. En aquest sentit, Candela no
va dubtar a defensar la importància de l’equipament per a la
zona. “No oblidis els milers de
llocs de treball directes i indirectes que dona”, va respondre
a un crític. Candela va sentenciar
afirmant que el Vallès Oriental és
“una comarca de motor” i que
“cal apostar pel Circuit”.

Montornès

Compte enrere per a una
Festa Major“sense fronteres”
CELEBRACIÓ4Menys d’una setmana perquè comenci. La vila
compta enrere els dies que falten
perquè es posi en marxa l’edició
d’enguany de la Festa Major:
serà dijous que ve, quan començarà una celebració que, segons pretenen els organitzadors, no tindrà fronteres.
Els actes centrals se celebraran entre dijous i diumenge de la

L’actuació del grup
osonenc Oques
Grasses serà el plat fort
musical de la festa
setmana que ve i inclouran novetats com una batalla competitiva entre les penyes Pere Anton i Els Bartomeus (una de les
grans novetats d’aquesta edició, inspirada en el que es fa en
altres municipis de la comarca,
com Mollet, i de la resta del
país) o el concert del grup Oques

El Monòlit serà l’epicentre de
les activitats durant la Diada

Tortell Poltrona serà el pregoner. Foto: TP

Grasses. El pregoner de l’edició
d’enguany serà el pallasso Tortell Poltrona, president i fundador de l’ONG Pallassos Sense
Fronteres. Poltrona llegirà el
text a les nou de la nit des de davant de l’Ajuntament.
DANSA DE LA BATALLA
La Festa d’enguany, a més, tindrà una especial importància

per a la Colla de Geganters, perquè significa el 30è aniversari
d’un dels seus espectacles més
importants: la Dansa de la Batalla a la plaça de Joan Miró.
Per reforçar aquesta celebració de tres dècades, la colla
inaugurarà una exposició fotogràfica demà mateix que es podrà visitar fins al pròxim dia 28
a Can Saurina.

COMMEMORACIÓ4Un any més,
la dansa tradicional serà un dels
elements característics de la celebració de l’Onze de Setembre al
poble. L’Esbart Dansaire, la Societat Coral La Lira i la Cobla Foment del Montgrí seran les entitats encarregades de les melodies
d’una jornada que tornarà a tenir
el Monòlit de l'Onze de Setembre
com a epicentre dels actes.
La interpretació del Cant de la
Senyera per acompanyar la hissada de la bandera, a les 11 del
matí, donarà el tret de sortida a

les commemoracions, i tot seguit
l'Esbart Dansaire de La Lira ballarà Les danses de Sant Vicençde Prats de Lluçanès i la coral
cantarà Maria de les Trenes i
Puntaire. A continuació, l’Esbart
Dansaire posarà en escena el
Ball de l’Homenatge amb el músic local Dani Garrido a la gralla.
Un cop fetes les ofrenes florals
i llegit el manifest a càrrec de l'alcalde, José A. Montero, la coral i
la cobla interpretaran Els Segadors, abans de cloure la Diada
amb la ballada de sardanes.
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Animals | Apareixen mortes desenes d’aus
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La setmana passada es van trobar desenes d’aus mortes a la Riera Seca.
Segons fonts de l’Ajuntament, tot sembla indicar que un virus aviari ha estat la causa d’aquesta sobtada mortalitat entre els ocells de la zona.

Mor un veí de Mollet
en un accident laboral a Parets
SOCIETAT4Un veí de Mollet va
morir divendres de la setmana
passada després de caure-li a sobre un fardell de paper compactat. L’accident laboral va succeir
a l’empresa Embalajes Petit, localitzada al polígon industrial
Llevant de Parets. Segons els
Mossos d’Esquadra, el treballador
va perdre la vida quan el fardell,
de 700 quilos, li va caure a sobre
des de cinc metres d’alçada.
A banda d’unitats dels Mossos
i la Policia Local de Parets, davant
l’avís de l’accident també s’hi van
desplaçar tres dotacions dels
Bombers de la Generalitat i especialistes del Sistema d'Emergències Mèdiques, que van certificar la seva mort. Després de confirmar-se la notícia, l’Ajuntament
va voler expressar el seu condol
per la mort del treballador.
ELS SINDICATS RESPONEN
La darrera víctima d’un accident
laboral va despertar la reacció de
la CNT en primer lloc, que ha convocat per a avui a les set de la tarda una concentració davant de

L’accident laboral va passar a Embalajes Petit. Foto: Google Maps

l’Ajuntament. Des del sindicat
van reclamar “esclarir les causes”
de la tragèdia i van assenyalar la
precarietat com “un factor determinant en les causes dels accidents laborals”.
En la mateixa línia va pronunciar-se CCOO, afegint que
aquestes víctimes no són fruit
de casos aïllats, sinó que es tracta d’un “problema de primer ordre social i laboral”.

No obstant això, des d’Embalajes Petit han assegurat en
declaracions a Som Mollet que
l'accident de Parets no hauria
estat a causa de la disfunció de cap
maquinària.
Sigui com sigui, les darreres
xifres pel que fa a mortalitat laboral fetes públiques per la Generalitat indiquen que des de
principis de 2019 fins al juliol han
mort 56 treballadors a Catalunya.

Parets es prepara per a una
Diada de cultura popular

DIADA4El pròxim dimecres és
la Diada i l’Ajuntament de Parets
ha preparat una sèrie d’actes i esdeveniments basats en la cultura popular catalana. De fet, les
activitats commemoratives començaran dimarts al parc del Sot
d’en Barriques, on es reuniran
les entitats i colles del municipi
en un aplec. A la nit serà el torn
de la música a la plaça de la Vila,
amb les actuacions de Marta
Shanti, Noemí Gilabert i Miquel del Roig.
D’altra banda, per al dimecres es reservaran els actes més

formals i institucionals, com la
tradicional ofrena floral on participarà l’Ajuntament davant
del monument de l’Onze de Setembre, amb un acompanyament de sardanes.
VIGÍLIA REPUBLICANA
Ara Parets ERC celebrarà la
seva quarta Festa Republicana
consecutiva a la plaça de la
Vila, durant la nit de dimarts.
Part del recapte de la botifarrada popular que s’organitzarà es destinarà a l'Associació
Catalana de Drets Civils.
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Convocatòria | Concurs per escollir hereu i pubilleta
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Avui es celebra el concurs per escollir l’hereu i la pubilleta de La Llagosta. A
partir de les cinc de la tarda a l’escenari del carrer de l’Estació s’escolliran els
nens, que hauran d’explicar què és el que més els agrada de la Festa Major.

La Llagosta abandona
la Mancomunitat de Galzeran
POLÍTICA4Des de finals de juliol la Llagosta ja no forma part
de la Mancomunitat de Galzeran. Així es va decidir en el darrer Ple abans de les vacances
d’estiu. Els vots favorables del
PSC -amb majoria absoluta- i
Ciutadans van certificar la decisió del govern municipal.
Els motius que va donar l’alcalde Óscar Sierra van ser molt
discutits per l’oposició. En primer lloc es va referir a la manca
de serveis que aportava formar
part de l’ens supramunicipal.
Segons Sierra, actualment l’organisme només aporta un servei
sobre drogodependència.
APUNTEN A ALTRES MOTIUS
L’argument de Sierra no va convèncer els membres de l’oposició presents al consistori, que
van apuntar cap a una altra
banda sobre la decisió. Segons
ERC, les causes caldria buscarles a l’Ajuntament de Sant Fost
-que actualment és la seu de la
mancomunitat-, on la mala relació amb la fins ara alcaldessa

El consistori va aprovar abandonar l’ens territorial. Foto: Ajuntament

María José Sánchez hauria disparat el desig de Sierra per abandonar la institució.
Tot i que no la va donar com
a causa principal, l’alcalde va reconèixer que aquest factor va
influir-hi. “No tinc confiança per
dipositar cap contingut, cap responsabilitat, cap quantitat econòmica a un Galzeran que hagi de

ser gestionat per l'única alcaldessa trànsfuga”, va afirmar Sierra quan Sánchez encara no havia dimitit. D’altra banda, el batlle va explicar que se sentia força allunyat de les decisions preses a l’ens. Segons el socialista,
“la línia que ha agafat el Galzeran és d’una mancomunitat que
està a l’altre costat del riu Besòs”.

Els primers pressupostos
participatius, a l’octubre

PARTICIPACIÓ4La Llagosta començarà el pròxim 8 d’octubre
per primera vegada en la història del municipi un procés de
pressupostos participatius. Els
ciutadans podran presentar les
seves propostes i escollir en què
es destinaran els 30.000 euros
determinats per l’Ajuntament
en aquesta partida d’inversions
públiques.
El 14 d’octubre començarà el
termini de presentació de les
propostes, que es mantindrà
obert fins al 15 de novembre.
Posteriorment es filtraran els

projectes previs per un grup de
tècnics i regidors que les hauran
de validar. Les propostes hauran
de ser viables tècnicament, econòmicament, legalment i urbanísticament.

ES VOTARÀ EL 2020
No serà fins a l’any que ve que els
llagostencs podran votar definitivament on destinar els pressupostos participatius. Concretament, entre el 29 de gener i el
16 de febrer es farà la votació,
oberta a tots els empadronats
majors de 16 anys.
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La Festa Major ja és aquí
» El poble s’omplirà d’activitats i de mostres de cultura popular entre avui i dilluns que ve
» L’actor Salva ‘Chucky’ Reina llegirà el pregó a les nou d’aquesta nit i també oferirà un monòleg
CULTURA POPULAR4361 dies
després... torna la Festa Major! El
poble viurà amb intensitat la
seva gran celebració de l’estiu entre avui i dilluns, quatre jornades
intenses i frenètiques en les quals
els carrers i les places de la Llagosta s’ompliran amb tota mena
d’activitats per a tothom i amb exhibicions de cultura popular.
Després de l’aperitiu que es
va servir ahir a la nit, amb la Cercavila Canalla, tothom espera
que a les cinc d’aquesta tarda
s’escullin la Pubilleta i l’Hereu
d’enguany al carrer de l’Estació.
Més tard es posarà en marxa la
Cercavila amb animació i totes
les colles de la Llagosta, mentre
que el pregó, des del balcó de l’Ajuntament, el llegirà l’actor Salva Chucky Reina. El mateix Reina, a partir de les 10 de la nit,
s’encarregarà de fer riure els
veïns amb un monòleg des de la
plaça d’Antoni Baqué. Abans
d’això, a dos quarts de 10, Lotokotó celebrarà el seu desè aniversari, mentre que el Correstasques i els concerts seran les
darreres cites del dia d’avui.
El torneig de futbolí, que es
posarà en marxa a les 10 del

matí, serà la primera gran proposta per a demà. Durant el mateix matí també s’instal·laran inflables a la plaça de la Sardana i
es representarà l’espectacle familiar 2D2. L’exhibició de ball en
línia o el Correfoc, amb les Llagostes de l’Avern, seran algunes
cites imprescindibles del vespre.
Un altre campionat, en
aquest cas de dòmino, serà la
primera activitat del calendari
dominical. La Diada infantil o el
concurs de truites seran algunes
de les propostes de la tarda,
mentre que abans d’anar a dormir es podrà gaudir amb l’actuació d’Smoking Stones.
El quart i últim dia hi haurà
una cantada d’havaneres, la Murga Tapa, un espectacle de boleros
i el tradicional Castell de focs,
mentre que la darrera activitat,
l’espectacle de fi de festa, anirà a
càrrec de Manolo Sarria.
EL PUNT LILA, GRAN NOVETAT
Aquest 2019, per primer cop, a la
Festa Major s’instal·larà un punt
lila amb informació per prevenir
agressions masclistes. L’estand
estarà a la cruïlla del carrer de
l’Estació amb el carrer de Caldes.
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Comerç | 1.500 pintxos distribuïts per la Festa Major
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La 2a edició de la Ruta del Pintxo ha tancat amb 1.500 pintxos distribuïts durant
la Festa Major. Divendres que ve se sabrà quin dels vuit establiments ha estat
el vencedor dels 260 vots del públic, que ha decidit quina és la millor tapa.

Detinguts per abusos sexuals
a menors durant la Festa Major
SOCIETAT4La Policia Local va
detenir la mitjanit de diumenge
a dilluns dos individus per presumptament abusar sexualment
de cinc noies menors durant la
Festa Major. Els detinguts haurien fet petons i tocaments a les
joves en contra de la seva voluntat durant els Deskoncerts,
emmarcats en la festivitat perpetuenca al parc de la Ribera.
Segons fonts policials, les
víctimes van acudir immediatament al punt lila habilitat durant les festes i destinat a prevenir els comportaments sexistes. A continuació, els agents
que estaven a la zona van poder
detenir els individus, que dimarts van passar a disposició
judicial.
MÉS INCIDENTS A LA FESTA
Durant la Festa Major altres
dones han patit altres situacions similars. La mateixa nit,
un jove va intentar fer tocaments de forma continuada a
una altra noia, tot i que en
aquest cas l’afectada no ho va

Santa Perpètua vibra amb
les novetats de la Festa Major

CELEBRACIÓ4Santa Perpètua
va bullir de festa des de divendres de la setmana passada fins
dilluns. La Festa Major va tornar
a fer vibrar els carrers i places
perpetuencs, que enguany rebien diverses activitats noves.
Una de les més destacades va ser
Travessa la bassa del parc Central, en la qual diversos grups
creaven vaixells casolans per
travessar l’espai aquàtic. Com ja
comença a ser habitual en altres
municipis, també es va celebrar
la festa dels colors, al més pur estil Holi. La disco jove també va

debutar amb èxit entre els adolescents. Però com sempre, el
pregó va ser el punt de partida de
la festivitat. Enguany va estar a
càrrec de l’Espectacle Bot Project, que va combinar ball i salts
en llits elàstics per donar la benvinguda a la diversió.

AJORNATS PER LA PLUJA
L’advertència de pluges durant
el castell de focs que s’havia de
celebrar dilluns a la nit va portar als organitzadors a ajornarlo fins al pròxim dimecres, quan
s’encendrà definitivament.

La Policia Local va detenir els dos individus. Foto: Twitter (@policiaSPM)

denunciar. D’altra banda, dos
homes van molestar verbalment diverses dones, tot i que
la situació no va anar a més
gràcies a la intervenció dels
membres del punt lila i els
agents de la Policia Local.
Enguany més de 500 persones s’han apropat als punts
lila establerts durant la festa per

tercer any consecutiu. Des del
consistori, la regidora d'Igualtat, Sandra Gómez, ha expressat que “malauradament”
aquest any s'ha hagut d’activar
el protocol contra agressions sexistes. Tanmateix, Gómez assegura que les mesures “han
funcionat” i s’ha pogut actuar
contra els agressors.

Travessa la bassa va ser una de les novetats enguany. Foto: Ajuntament
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Lliçà d’Amunt | Acaben les obres del camí del Pla

La reforma del camí de vianants del Pla ja és una realitat. Aprofitant el
mes d’agost, l’Ajuntament ha enllestit la reforma en el tram que va des
de la benzinera de la Cruïlla fins a l’església, situada al centre de la vila.

Lliçà d’Amunt viu amb passió
els cinc dies de la Festa Major
CELEBRACIÓ4Abans-d’ahir es
van posar en marxa els cinc dies
més intensos i feliços d’aquest
any: els de la Festa Major. La celebració, de fet, va tenir com a
aperitiu les actuacions de nit a la
Piscina, Music Terrace, amb la
cantautora folk-indie Eipriil,
que va ser la guanyadora del concurs de varietats Cacauets organitzat per l’Ateneu l’Aliança, i el
monologuista David Barragán.
Durant la tarda del primer
d’aquests dies es va tornar a celebrar una de les activitats que no
fallen des de fa uns anys, la Festa Holi, alliberant centenars de
bossetes de pols de colors. Se-

El concert del grup
terrassenc Doctor
Prats és un dels plats
forts de la celebració
guidament es va donar el Toc d’Inici i es va fer l’acte d’inauguració d’una exposició sobre la his-

Lliçà de Vall es manifestarà
pel feminisme el dia 20

FEMINISME4A principis d’aquesta setmana s’ha confirmat
que Lliçà de Vall s’adhereix al
manifest Declaració d’Emergència Feminista liderada per la
Plataforma Feminista d’Alacant,
de manera que, a partir de dos
quarts de nou de la nit del pròxim divendres 20, el poble sortirà al carrer per manifestar-se.
L’acte comptarà amb la col·laboració de Marina Serra, d’El Petit Estudi Musical.
Els organitzadors han fet

una crida perquè la nit sigui lila
i, per això, tres dies abans es farà
un taller gratuït per construir els
fanalets que els manifestants
hauran de dur a la marxa.

ESTAT D’EMERGÈNCIA FEMINISTA
La manifestació la impulsa una
plataforma alacantina que ha
publicat un text on reclamen
que totes les dones “que estiguin disposades a lluitar pel que mereixen, una vida lliure de violència masclista” surtin al carrer.

La Festa Holi és una de les cites que es repeteix. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

tòria de l’Ajuntament, ja que es
compleixen 40 anys de la recuperació dels governs democràtics.
L’espectacle infantil de màgia i circ Antipasti, de la companyia El que ma queda de Teatre, va ser una de les propostes
del matí d’ahir, mentre que a la
tarda-nit les actuacions de l’Embarraca’t van convertir la música en la gran protagonista.
Aleshores... què queda pendent per a avui i el cap de set-

mana? Pop per xics: som superherois serà una de les propostes per a la tarda d’avui, mentre que el concert dels terrassencs
Doctor Prats d’aquesta nit serà la
cita musical estrella de la Festa.
Demà es podrà gaudir amb els
correfocs, el monòleg de Dani
Luna o el Ball de Festa Major,
mentre que diumenge se celebrarà la 35a Trobada i Cercavila
de Gegants i Geganteres i es clourà amb l’espectacle pirotècnic.

Lliçà de Vall es tenyirà de lila. Foto: Arxiu
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La Garriga | Èxit de la Botiga al Carrer

La Botiga al Carrer 2019 va tenir lloc al centre del poble diumenge. Diversos comerços i establiments de la vila van treure a l’aire lliure els seus
productes, en un ambient festiu i agradable per al públic visitant.

La Garriga tindrà
una pista d’atletisme
EQUIPAMENT4L’Ajuntament
de la Garriga va informar la setmana passada de la construcció
d’una pista d’atletisme pròpia al
municipi per a la competició i la
celebració d’activitats esportives.
L’equipament estarà situat a la
zona de Can Terrers, on des de
finals de juliol ja s’està treballant
en condicionar l’espai i s’han començat les obres per a la creació
de l’espai atlètic.
El Club d’Atletisme Les Tortugues fa fer la petició expressament al consistori, que va en-

400

metres de recorregut
tindrà la pista, que ha
estat una petició del
CA Les Tortugues

cetar la construcció de l’equipament esportiu. La pista tindrà un

L’Ametlla comença a escalfar
motors per a la Diada

L’Ajuntament busca promoure l’activitat esportiva amb la pista. Foto: Pxhere

recorregut de 400 metres en un
traçat de terra compacta. L’objectiu de l’Ajuntament és dotar
de l’equipament de primer nivell
al municipi, així com fomentar
la pràctica d’exercici físic a la vila.
A banda de la construcció de
la pista, la planificació també

Les Franqueses | Fent front a les rates

L’Ajuntament ha establert recentment un protocol per
controlar la presència de rates al municipi. El consistori
indica que el clima estival les fa més visibles per la ciutat.

contempla la instal·lació d’un circuit especialment dissenyat per
a bicicletes.
El Club Ciclista la Garriga
supervisa el projecte, que segons les previsions servirà per
acollir una futura escola de ciclisme al municipi.

CELEBRACIÓ4El parc Joan Plumé acollirà el gruix d’actes commemoratius i institucionals de la
Diada el pròxim dimecres. L’Ametlla posarà la vista a la identitat catalana i la importància
històrica d’un dia tan assenyalat
com l’onze de setembre.
L’alcalde Pep Moret serà l’encarregat de donar el tret de sortida als esdeveniments d’una
jornada farcida d’activitat. A les
onze del matí el batlle farà el par-

lament que donarà la benvinguda al dia, seguit a continuació
per la tradicional ofrena floral. El
monòlit en record del primer alcalde democràtic de l’Ametlla,
Joan Plumé, serà l’escenari on es
posaran les flors.
La Cobla Canigó tindrà la
tasca d’ambientar l’acte amb
música tradicional catalana,
que servirà de base a la ballada de sardanes amb la qual
clourà la Diada.

Canovelles | Les Franqueses

Quatre professors del Centre
Cultural eren falsos autònoms
CANOVELLES4Una sentència
obliga l’Ajuntament a reconèixer
com a treballadors per compte
aliena quatre professors del Centre Cultural Canovelles que eren
falsos autònoms. Amb aquesta
contundència es va pronunciar
el Jutjat Social número 1 de
Granollers, que va determinar a
principis de juliol la decisió judicial i que s’ha fet pública aquesta setmana.
D’aquesta forma, la sentència indica que els professors
hauran de ser admesos com a
treballadors amb les condicions
de treball que corresponen a la
resta d'empleats públics de l'Ajuntament i no pas com a autònoms, com passava fins ara.
El consistori va contractar els
professionals com a autònoms,
tot i que no actuaven amb autonomia i independència i estaven
sempre sota la direcció efectiva
del mateix Ajuntament, segons
indica l’ordre judicial. Això es
traduïa en el fet que el consistori decidia horaris, organització i

Llerona celebra la seva Festa
Major amb voluntat cívica

Els professors fan classe al Centre Cultural de Canovelles. Foto: Arxiu

matèria, tot i que ho pactava
amb els docents.
FEIA MÉS DE 10 ANYS
Tots els docents impartien classes de forma habitual des de feia
més de deu anys. Un dels casos
més destacats és el d’una pro-

fessora de ceràmica, que ho feia
des del 1993.
L’advocat del Col·lectiu
Ronda encarregat del cas, Oriol
Pintos, considera que és “especialment greu que sigui una
administració pública qui fomenti la precarització”.

LES FRANQUESES4Llerona va
posar en marxa ahir la seva particular Festa Major. Enguany, la
filosofia principal de l’esdeveniment és clara; civisme i respecte. Avui però, els ulls estaran posats al Consell del Poble de Llerona, on l’Acampada Jove buscarà compaginar aquests valors
amb la festa i la música de La
Ruca i Mediterrània Band. Els
més veterans, en canvi, podran
gaudir dels clàssics del segle
passat al Casal Night Fever, que
se celebra per tercer any conse-

cutiu. La música no s’aturarà
demà, amb l’actuació de Matthew McDaid, que desembarcarà amb melodies irlandeses.
Dimarts serà un dels dies
grossos, sobretot pel sopar de
Festa Major. Durant l’àpat, es
lliurarà la Placa al Civisme del
Consell del Poble de Llerona.
Després, la Banda del Drac
animarà l’ambient. L’endemà
serà el torn de les tradicionals havaneres, que donaran
pas a l’espectacle pirotècnic
per tancar la festa.
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L’Estat va publicar a principis d’agost un llistat de 4.427 espanyols morts als
camps de concentració nazis de Mauthausen i Gusen. Entre els difunts,
s’han reconegut vuit vallesans de Mollet, Parets, Sant Fost i Martorelles.

El Vallès Oriental fa front amb
la Diputació contra Endesa
DEUTE4Més de 200 municipis del Vallès Oriental i la resta
de Catalunya han rebut aquest
agost una carta d’Endesa en la
qual se’ls demana que paguin la
meitat del deute que tenen les famílies vulnerables amb la companyia elèctrica o se’ls tallarà la
llum. Davant aquest fet, la Diputació de Barcelona va celebrar
dimecres una reunió per fer un
front comú contra la demanda
de pagament de l’empresa.
La presidenta de la institució
Núria Marín va voler transmetre
“tranquil·litat” davant l’allau de
municipis afectats. A la vegada
va demanar que “no es pagui absolutament res a Endesa” perquè
el cas “es treballarà de forma
conjunta”.
EL VALLÈS RESPON
Diversos ajuntaments vallesans
van participar en la trobada,
com és el cas de Santa Perpètua
de Mogoda. La companyia ha
amenaçat al consistori perpetuenc amb tallar el subministrament a 131 famílies del municipi si no abona la meitat de les

La Diputació es va reunir per tractar la situació. Foto: Miquel Codolar (ACN)

factures pendents, que ascendeixen a gairebé 73.000 euros.
Jordi Seguer, alcalde de Parets -vila amb un deute de
35.000 euros-, també va assistir
a l’acte. Seguer va ser clar via
Twitter: “Les administracions
respondrem de manera conjunta i no permetrem que es produeixi cap tall de llum”.
Un altre exemple és el de
Granollers, que acumula un deu-

te de més de 140.000 euros amb
Endesa. L’alcalde de la capital de
la comarca, Josep Mayoral, va
ser un altre dels participants a la
reunió.
En el cas de Mollet, l’alcalde
Josep Monràs va exigir directament a la Generalitat que solucioni la situació al municipi, que
compta amb 94 famílies desfavorides i un deute total de gairebé 122.000 euros.

Els Mossos alerten de l’ús de
marcadors per robar en pisos

ROBATORIS4Els Mossos d’Esquadra han alertat recentment
de l’ús que fan molts lladres de
marcadors per assenyalar els
pisos que estan buits i robar-hi.
El cos policial informa que, actualment, la Regió Metropolitana Nord -de la qual formen part
les àrees de Granollers i Mollettreballa en diverses investigacions de robatoris a domicilis en
els quals els lladres han utilitzat
aquest mètode.

Aquests senyals poden ser
petits trossos de plàstic, trossos
de paper, fils de silicona o cintes
adhesives que són difícils de detectar. Si passen uns dies i ningú els ha tret, els lladres saben
que el pis és buit i poden entrar
a robar-lo.
Malgrat l’alerta, les dades
mostren un descens generalitzat a la Regió Metropolitana
Nord de gairebé el 3% en aquest
tipus de delictes.

Premi de pintura
El Consell
Comarcal estrena a Estònia per a
una calderina
el nou cartipàs
COMARCA4El Consell Comarcal del Vallès Oriental va presentar la setmana passada el
nou cartipàs del govern de la institució vallesana. Entre els nous
membres del govern hi destaca
l’exalcalde de Parets, Francesc
Juzgado, que s’encarregarà de
l’Àrea d’Habitatge de l’organisme. Per la seva part, l’alcalde de
Canovelles, Emiliano Cordero,
ocuparà la Vicepresidència Primera del Consell.

CALDES4La calderina Rosa Permanyer va aconseguir fa uns
dies el prestigiós premi de pintura Watercolour Exhibition &
Symposium, entregat als millors pintors europeus amb aquarel·la.
Haapsalu, ciutat d’Estònia, va
tornar a acollir l’esdeveniment
que enguany arribava a la seva
22a edició. Permanyer es va imposar a 150 obres de diversos artistes europeus.

Sense solució
als abocaments
incívics

Comença la
rehabilitació
de Tèxtil Rase

SANT CELONI4L’Ajuntament
ha fet una crida contra els abocaments incívics a la vila, ja que
tot i recollir més de 12 tones de
materials voluminosos des de dilluns, encara han aparegut més
residus a la via pública.
Segons el consistori han doblat el servei habitual, però la
neteja d’aquests elements no
dona l’abast per tanta brossa
acumulada de forma incontrolada pel carrer.

CARDEDEU4Les obres de l’antiga fàbrica Tèxtil Rase han començat recentment per transformar l’espai en un centre cultural i social de foment de la creació, la formació i la participació
d’entitats, artistes i ciutadania.
El consistori preveu que la
rehabilitació es completi l’estiu
de l’any que ve, quan hauran de
tenir a punt grans espais, sales
polivalents, despatxos i punts
de trobada.

Campaments per Ofereixen menús
a nens amb pares socials per cobrir
malalts de càncer beques menjador
SANTA MARÍA4L’Associació
Espanyola Contra el Càncer ha
organitzat aquesta setmana
campaments per a nens que tenen pares afectats pel càncer.
L’activitat, que s’ha fet a la casa
Castell de Fluvià, ha acollit infants d’entre 7 i 17 anys perquè
comparteixin la seva experiència. Enguany, davant l’èxit d’inscripcions, es van ampliar les
places de 45 a 65.

BIGUES I RIELLS4Mary Serrano,
cuinera de l’escola El Turó, ha
dut a terme aquest estiu una iniciativa per oferir menús socials
a les famílies vulnerables que no
tenen beques menjador. Davant
l’èxit de la proposta, ara se li han
unit l’Ajuntament, el Rebost Solidari i diversos voluntaris. Amb
aquesta cooperació, es buscarà
fer menys greu la manca de beques menjador.
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Futbol | Una jornada de futbol adaptat a Vilanova

Durant el matí de demà es farà la presentació i la primera jornada de futbol per a persones
que tinguin paràlisi cerebral a Vilanova. Els equips estan convocats a les 10 del matí, tres
quarts d’hora més tard es faran les presentacions i a partir de les 12 arrencaran els partits.

Parets i el Govern reconeixen
els mèrits de Sergi Mingote
» L’esportista va ser rebut a la Generalitat dijous de la setmana
passada i tindrà l’homenatge dels seus veïns dilluns que ve
Pau Arriaga
PARETS
La recta final de l’estiu està servint perquè Sergi Mingote col·leccioni homenatges després del
repte d’escalar sis muntanyes
de més de 8.000 metres en un
any. L’escalador va ser el protagonista d’una rebuda institucional al Palau de la Generalitat dijous passat i també té previst un
acte dilluns que ve a la Sala de
Plens del seu poble, en un acte en
el qual rebrà el reconeixement
dels seus amics i veïns.
“Les limitacions només són
mentals”, va dir Mingote en el seu
parlament des de Barcelona.
L’escalador també va voler recordar els inicis del seu projecte
solidari 3x2x8000. “Vam començar un projecte inclusiu amb
Onat Foundation i vam veure que
l’esport era el millor instrument

El Circuit s’assegura el Gran
Premi de Formula1 del 2020

AUTOMOBILISME4El passat 27
d’agost es va confirmar la notícia
que els aficionats de la Formula1
del país volien sentir: el Circuit
tornarà a ser l’escenari del Gran
Premi d’Espanya l’any que ve. El
2020, a més, significarà una
data rodona de la cursa, ja que es
disputarà per trentena vegada al
traçat montmeloní.
Chase Carey, president i CEO
de Formula1 i el president de la
Generalitat, Quim Torra, van
escenificar la renovació amb un
acte a Barcelona i van felicitar-se
per la renovació del vincle entre
el Circuit i la competició.

24 HORES DE VELOCITAT
Més enllà d’aquesta renovació, el
passat cap de setmana el traçat
va ser l’escenari de la disputa de
les 24 Hores d’Automobilisme de
Barcelona - Trofeu Fermí Vélez,
que incloïen els campionats 24H
GT Series i les 24H TCE Series.
L’equip Barwell Motorsport
va ser el dominador absolut de
les proves de GT, mentre que les
proves de turismes van estar
dominades per part de l’equip
TOPCAR Sport with Bas Koeten
Racing. El cap de setmana també va acollir proves virtuals, que
van coronar l’MSI eSports.

La foto de família amb el president Quim Torra. Foto: Aj. de Parets

que es podia fer servir per generar inclusió real, una cosa que no
només queda bé en una foto, sinó
que fos real, amb projectes reals,
perquè les discapacitat, al capdavall, les tenim tots”, va afegir.
Mingote va admetre que els
dos darrers van ser molt durs
(“he passat moments, jo diria,
que dels més durs de la meva
vida”) i va fer broma explicant

que, quan va abandonar la política, la seva filla li va dir que passaria més temps a casa.
L’actual alcalde de Parets,
Jordi Seguer, l’alcalde de les
Franqueses i president del Consell Comarcal, Francesc Colomé,
o l’exalcalde socialista de Parets,
Francesc Juzgado, van acompanyar Mingote en la recepció que
li va oferir Quim Torra.

Els monoplaces més ràpids del món tornaran a Montmeló. Foto: Circuit

El CB Mollet s’estrena el dia 11

La celebració de
la Diada a Mollet
tindrà una cita esportiva imprescindible: el debut del CB Mollet
en la 38a edició de la Lliga Catalana EBA. L’equip jugarà el primer partit oficial de la temporada 2019-20 dimecres que ve al
Plana Lledó contra l’Open Sports
Arenys Bàsquet.
La cita correspon a la segona
jornada de la fase de grups d’aquesta competició, i els molletans

voldran aconseguir un bon resultat que els permeti afrontar el
tercer i definitiu partit, diumenge de la setmana que ve a la Plana contra l’AE Badalonès.
Només el campió de cadascun dels vuit grups de la Lliga Catalana es classifica per als quarts
de la competició, que es jugaran
més endavant.

L’EBA COMENÇA A SANT ADRIÀ
Passi el que passi, aquests dos enfrontaments han de servir per

acabar d’ultimar els detalls de
cara al debut en la temporada regular de l’EBA després de la presentació de diumenge passat
contra el Barça B al Plana Lledó.
El Mollet forma part del grup
C-B de la categoria i començarà
la seva temporada a Sant Adrià
contra l’UBSA el pròxim dissabte 21. Perquè l’afició pugui gaudir amb els partits del conjunt de
Josep Maria Marsà caldrà esperar una setmana, quan el CBM
rebrà la visita del CB Cornellà.
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El CF Parets, campió
de la Copa Catalunya amateur
» Aquest és el primer títol en els 85 anys d’història de l’entitat
» El conjunt paretà va derrotar el Cubelles a la tanda de penals
El 24 d’agost de 2019 és
un dia que ja forma
part dels llibres d’història del CF Parets. L’equip es va proclamar
campió de la Copa Catalunya
amateur (el primer títol dels 85
anys de la història del club) a la
tanda de penals contra el Cubelles en un partit que es va disputar al Nou Municipal de Palamós.
L’equip, de fet, les va veure de
tots els colors a la final. Després
de merèixer el gol en la primera
aproximació del matx, va veure
com el Cubelles s’avançava gràcies a una jugada col·lectiva que
va rematar José Luis Pardo.
Aquest contratemps no va enfonsar els paretans, que en poc
més d’un quart d’hora li van donar la volta al resultat. Primer
Álex Calatrava (va ser el més
murri aprofitant una sèrie de rebots) i minuts més tard Sergio
Sánchez van donar la iniciativa en
el marcador als blancs, tot i que

L’eufòria de la plantilla i el cos tècnic després de la victòria. Foto: FCF

abans del descans encaixarien
un altre gol, en aquest cas des del
punt de penal.
El ritme va minvar molt després del descans, fins al punt
que el marcador no tornaria a
moure’s, tot i que el Parets va haver de resistir l’últim quart d’hora de partit sense Albert Alcoba.
Víctor Vilarrasa, de fet, va haver
d’intervenir en dues ocasions per

evitar que els del Garraf acabessin alçant la Copa.
El conjunt paretà no va fallar
ni un cop des dels 11 metres i només va haver de fer quatre llançaments, ja que el Cubelles va errar-ne dos. Amb la copa ja a les
mans, la plantilla, Miquel Muñoz
i l’afició van poder celebrar plegats el primer gran campionat en
més de vuit dècades d’història.

L’EC Granollers afronta
tres partits en vuit dies

Després d’una pretemporada intensa i
d’un empat en l’estrena de diumenge passat al Municipal de Granollers
contra el Sant Andreu (1-1), l’EC
Granollers de Jose Solivelles
afronta el primer tram frenètic de
la competició: el conjunt blanc
haurà de disputar tres partits en
només vuit dies. Dos d’aquests
enfrontaments, a més, seran a
domicili.
Aquesta sèrie de partits arrencarà demà passat a la capital
del Pla de l’Estany, Banyoles,
contra un dels nouvinguts a la categoria. Els banyolins van caure
en el seu viatge a Terrassa en la

jornada inaugural (3-1) i voldran donar-li la primera alegria
del nou curs a la seva afició.
Tres dies més tard, en una
jornada emblemàtica com la
Diada, l’ECG rebrà la visita d’un
dels equips barcelonins de la categoria, l’Europa, un equip que
també va perdre en la seva estrena visitant el camp de l’FC Vilafranca (1-0).
El tercer i darrer matx d’aquesta primera sèrie esbojarrada d’aquesta temporada serà un
nou desplaçament, però aquest
serà més curt, a la capital del Vallès Occidental per jugar contra
un dels conjunts més forts de la
categoria, el Terrassa.

El CD la Concòrdia comença
la pretemporada guanyant

La pretemporada ha
començat de la millor
manera per primer
equip del CD la Concòrdia. Les blavetes van derrotar
l’FS Sabadell (2-0) el passat 31
d’agost en el primer test de preparació de cara a aquesta temporada 2019-20. Sonia i Elida
van ser les autores de les dues
dianes del conjunt de Dani Mosteiro, que va tornar a la feina a
principis de la setmana passada.
Abans que es posi en marxa
la lliga, les de la Llagosta disputaran dos amistosos més: el pri-

mer d’ells contra les Glòries (dissabte de la setmana que ve) i l’endemà contra el Mataró.
DEBUT EXIGENT
I és que l’estrena en el grup 2 de
la Segona Divisió Nacional d’aquest curs serà d’aquí a dos caps
de setmana amb un partidàs a
Barcelona contra el CFS Eixample; les roig-i-negres van ser un
dels equips que, la temporada
passada, van lluitar pel títol fins
al final de la lliga. L’estrena a la
Concòrdia serà set dies més tard
contra l’AECS l’Hospitalet.

Els dos sèniors del BM
Granollers debuten a la lliga

Els dos sèniors del
BM Granollers debutaran a les seves respectives lligues demà
a la tarda. Les pretemporades
han arribat a la seva fi i, per tant,
comença l’hora de demostrar la
feina que s’ha fet durant les setmanes de preparació.
El sènior femení, que en
aquest curs 2019-20 disputarà
competició europea per primera
vegada en la seva història, s’estrenarà en la Divisió d’Honor femenina rebent la visita del Rincón Fertilidad de Màlaga. L’enfrontament entre les jugadores
de Robert Cuesta (que fa uns dies
van llegir el pregó de la Festa Major de la ciutat) i el conjunt de la

capital de la Costa del Sol es posarà en marxa a dos quarts de
cinc de la tarda.
I quan ja hagi acabat l’enfrontament al Palau d’Esports
es posarà en marxa el primer
equip masculí d’Antonio Rama,
que viatja a Pontevedra per enfrontar-se al Frigoríficos Morrazo de Cangas. S’espera molt
de l’equip aquesta temporada,
ja que sense la càrrega extra que
suposa la Copa EHF hauria de
permetre que brillin tant els
pesons pesants de la plantilla,
noms com Antonio García,
Adrià Figueras o Marc García, i
els joves valors de futur (però
també de present) com Pol Valera o Adrià Martínez.
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Arriba una nova entrega del principal simulador del mundial de ral·lis.
Sigues el més ràpid i aconsegueix guanyar totes les competicions!

Famosos

No t’ho perdis

Els vells rockers mai no moren, i Jon Bon Jovi n’és
un gran exemple. Als seus 57 anys, el popular músic va escollir una forma molt original per tornar a
fer sonar en directe èxits llegendaris com Livin’ on
a Prayer, Runaway o You Give Love a Bad Name. El
nord-americà va iniciar al port de Barcelona la travessia anomenada Runaway To Paradise, a bord
del creuer Norwegian Pearl. Aquest trajecte va
consistir en 38 hores de rock a la coberta del vaixell, que va acollir tres concerts del líder de Bon
Jovi. Acompanyat d’altres músics, el cantant va
anar des de la capital catalana fins a Palma de Mallorca acompanyat de 2.000 fans. L’embarcació
tornarà a Barcelona, fent vibrar de nou el Mediterrani amb el so de guitarres elèctriques, bateries i
la inconfusible veu de Jon Bon Jovi. De tornada,
s’espera una arribada triomfal de l’artista a terres
catalanes, on ha actuat en diverses ocasions.

L’hora del llibre en català
La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició
entre el 6 i el 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Un any més l’esdeveniment oferirà una gran
oferta de llibres en català i enguany acollirà més expositors
que mai. El públic podrà gaudir de totes les novetats de la
temporada i també d’una àmplia oferta de llibres de fons i
de les col·leccions de cada segell. A banda, s’organitzaran
un gran nombre d’activitats, com ara presentacions, xerrades, recitals sopars literaris i nits de música i cinema. Els més
petits també podran gaudir d’activitats pensades per a ells.

?

La fitxa

J O N

QUI ÉS

...

B O N

J O V I

Ser una llegenda del rock mundial

ÉS FAMÓS PER

Ha firmat grans èxits, com ‘Livin’ on a Prayer’

?

Actuar en un creuer pel Mediterrani

QUÈ HA FET

L’artista va salpar del port de Barcelona

...

A LES XARXES

Enveja dels fans que han pujat a bord

Els 2.000 afortunats comparteixen imatges del ‘show’

Llibres

Teatre

Música

Pelis i sèries

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Persones potencialment perilloses
Roger Torns

Amfibis
Xeic!

Once upon a time... in Hollywood
Quentin Tarantino

Una novel·la delicada escrita des del
punt de vista d’una dona que haurà de
reconciliar-se amb un món que ja no reconeix. La narrativa , emotiva, intensa i
reflexiva, ens convida a quedar-nos
amb el que és essencial. Un llibre íntim
que teixeix un relat proper capaç d’enfrontar-se al dolor més punyent amb
una maduresa estilística poc habitual.

Un gos potencialment perillós mossega la mà de la Raquel i el seu germà,
l’Ismael, no ho pensa deixar passar.
Aquesta situació permet conèixer
la història d’una mare que vol protegir
els seus fills, un fill que no pot estimar
i una filla que no coneix la veritat. Una
obra que també parla de la ultradreta.
Al Tantarantana de Barcelona.

Enderrock ha estrenat recentment la
darrera mostra de llibertat de la banda
Xeic!, Amfibis, una cançó acompanyada de videoclip que és la primera melodia que es pot escoltar del seu pròxim disc, Delta (Picap, 2019), el qual
veurà la llum aquesta tardor. Amb la
sortida de noves cançons, el grup assegura sentir-se “renovat”.

La novena (i previsiblement penúltima) pel·lícula del director de Knoxville
és un viatge a finals de la dècada de
1960. La indústria del cinema està canviant i això afecta una antiga estrella
de la gran pantalla, Rick Dalton, i el
seu doble d’acció, Cliff Booth. Paral·lelament, el film mostra l’auge del moviment hippie i de la Família Manson.
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Granollers
DIJOUS 12 DE SETEMBRE
18:00 Una conversa entorn de l’artteràpia serà
una de les darreres activitats del projecte Parelles artístiques, que s’allargarà fins al diumenge. / Museu de Granollers.

El ‘Dumbo’ de Tim Burton
arriba al parc de Ponent
Demà 7 de setembre a les 21:30

PROPOSTES
Mollet

Darrera sessió del taller ‘De la
prehistòria a l’art contemporani’
Avui 6 de setembre a les 10:00

Tercer i darrer dia del taller infantil anomenat De la prehistòria a l’art contemporani, pensat per a nenes i nens
que tinguin entre 6 i 12 anys. / Museu
Abelló.

DEMÀ 7 DE SETEMBRE
08:00 Quan siguin les vuit del matí de demà es
posarà en marxa la divuitena edició de La Berenguera, una activitat organitzada per l’Associació de Col·leccionistes. / Carrer de Berenguer III.
La versió que Tim Burton va dirigir el
2018 del clàssic de Disney Dumbo
serà la pel·lícula protagonista del Cinema a la fresca d’aquesta setmana. /
Parc de Ponent.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Conte/Objecte, de Susana Malagón
és un projecte artístic pretén donar un significat nou als objectes a partir d’una narració literària i que es pot veure des del passat
mes de juliol. / Museu Abelló.

Comarca

DILLUNS 9 DE SETEMBRE
CANOVELLES Nova crida a la solidaritat dels veïns del poble i de la resta de la comarca. El Banc
de Sang i Teixits instal·larà una unitat mòbil
per recollir donacions (17:00). / Davant de l’Auditori de Can Palots.

DIJOUS 12 DE SETEMBRE
MONTORNÈS La vila acollirà un sopar a la
fresca amb música en directe a càrrec dels
grups locals Etapa Reina i Proyecto Píharo. L’organització posarà l’aigua i els refrescos per a
tothom (21:00). / Plaça de Pau Picasso.

Cultura

La Llagosta viu amb ganes
els dies de la Festa Major
Fins al 9 de setembre

LA LLAGOSTA La Festa Major es posa
en marxa avui i omplirà la vila d’alegria i cultura popular durant quatre
dies. / Diferents carrers i places.

Esports
DIMECRES 11 DE SETEMBRE
MOLLET Partit de bàsquet de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana EBA
entre el CB Mollet i l’Arenys Bàsquet (18:00).
/ Pavelló Municipal Plana Lledó.

L’EC Granollers celebrarà la
Diada jugant contra l’Europa
Dimecres 11 de setembre a les 12:00

DIMARTS 10 DE SETEMBRE
PARETS Marta Shanti, Noemí Gilabert & Sergi
Igual i Miquel del Roig seran els protagonistes
d’un triple concert organitzat per l’Ajuntament
i emmarcat en els actes de la Diada (21:00).
/ Plaça de la Vila.

DIMECRES 11 DE SETEMBRE
L’AMETLLA Coincidint amb la Diada, s’ha preparat una ballada de sardanes amb la música de la Cobla Canigó (12:00). / Parc de
Joan Plumé.

GRANOLLERS Partit de futbol de la tercera jornada de Tercera Divisió entre
l’Esport Club Granollers i el CE Europa.
/ Municipal de Granollers.
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