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Un fardell de 700 quilos de pa-
per compactat caient des d’una
alçada de cinc metres. Aquesta
terrorífica imatge va ser, proba-
blement, la darrera que va veu-
re el veí de Mollet que va morir
a finals d’agost a Parets mentre
treballava. Un accident laboral
que va posar en alerta tota la co-
marca, i encara més tenint en
compte que va passar en un dels
molts polígons industrials que
acostumen a omplir els paisatges
del Vallès Oriental. 

En una situació semblant tam-
bé va perdre la vida un veí de Sant
Antoni de Vilamajor la setmana
passada a Cerdanyola, quan una
càrrega de ferros que transporta-
va en un palet es va precipitar a so-
bre seu. 

Ambdós són relats esgarrifo-
sos que obliguen a mirar de cara
un tema molt oblidat -fins al
punt de semblar un tabú- com és
el dels accidents laborals. I és que
a la comarca les xifres són preo-
cupants, ja que en el mateix pe-
ríode que l’any passat hi ha hagut
més accidents. Concretament,
segons l’Observatori del Treball i
el Model Productiu de la Gene-
ralitat, hi ha hagut 3.291 acci-
dentats a la feina al Vallès Orien-
tal el 2019 -el darrer registre de
xifres és del juliol-. Això suposa
157 afectats més que en aquesta
mateixa època l’any passat.

Si bé la sinistralitat ha aug-
mentat, també és cert que hi ha
hagut menys accidents mortals;
dos en total. El 2018 les dades en
el mateix tram anual eren de vuit
difunts per causes laborals.

DENÚNCIA SINDICAL
La tragèdia de Parets va provocar
la reacció immediata de la CNT,

que es va concentrar a la plaça de
la Vila divendres passat per visi-
bilitzar la situació de la sinistrali-
tat laboral. Genís Ferrero, secre-
tari d’Acció Sindical i Jurídica
del sindicat, explica que moltes
tragèdies “es podrien evitar”, ja
que “no es prenen les mesures

adequades”. Ferrero fa referència
a “la formació dels treballadors i
l’avaluació dels riscos laborals”.

Tanmateix, per al sindicalista,
darrere les fredes però alarmants
estadístiques hi ha una paraula de
moda: precarietat. “Maximitzar
els beneficis a costa de drets la-

borals afecta molt ala sinistralitat
laboral”, explica Ferrero. “L’e-
ventualitat, les subcontractacions
i la intermediació de les ETT hi te-
nen una incidència directa”.

D’altra banda, la prolongació
de les jornades laborals és un al-
tre factor “molt nociu per a la se-
guretat laboral”. Ferrero expli-
ca que “no és el mateix treballar
8 hores que 12” en certes feines
que requereixen la màxima con-
centració per a itar riscos. A
més, segons el sindicalista, hi ha
una “por de denunciar” situa-
cions perilloses pel temor a per-
dre la feina.

DIAGNÒSTIC COMÚ
En una línia coincident amb Fe-
rrero s’expressa el secretari ge-
neral de CCOO al Vallès Oriental,
Gonzalo Plata, que també ha par-
lat amb aquest periòdic. “Hi ha
una relació directa amb la preca-

rietat”, reitera. Per al sindicalista,
les xifres tan elevades apunten que
“hi ha pocs cursos de formació,

males pràctiques a les empreses,
sovint equips de treball poc pre-
parats i no hi ha suficients ins-
pectors per comprovar les condi-
cions de la feina”.

UN PROBLEMA DE PAÍS
De fet, va ser la mateixa CCOO
que va titllar de “tràgica” la darrera
setmana d’agost, amb tres treba-
lladors morts i un ferit greu a tot
Catalunya. I és que si la situació a
la comarca és preocupant, al con-

junt del país encara sembla més
impactant.

Les darreres dades, que van
des de l’inici del 2019 fins al ju-
liol, són contundents: 56 treba-
lladors morts, nou més que en el
mateix període de l’any anterior,
i 477 ferits greus o molt greus, 21
més que en els mateixos mesos
del 2018.

Però Plata va més enllà i ana-
litza el concepte d’accident labo-
ral per entendre la manca de vi-
sibilitat que té. Per al sindicalista,
és clau que es tracti d’un fenomen
“on la responsabilitat és de l’em-
presa o de les institucions” i que
està directament lligat a una te-
màtica “social i de classes”. Plata
ho exposa amb una comparació:
“Un company meu sempre diu
que si hi hagués el mateix volum
de morts en accidents de trànsit
que en els laborals, hi hauria
moltíssimes dimissions”.

El perill ocult de la feina

La CNT es va manifestar divendres passat per la mort d’un treballador a Parets. Foto: CNT Vallès Oriental

Pugen els treballadors
que han patit accidents
laborals a la comarca
respecte de l’any passat

Els sindicats apunten 
a la precarietat com a
causa principal de la
sinistralitat laboral

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

» La mort d’un treballador per un accident laboral a Parets encén les alarmes a la comarca
» 3.291 persones han patit accidents mentre treballaven al Vallès Oriental des de principis d’any
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La lupa

per Iu Forn

Els abusos a Montserrat

Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat
molt valenta encarregant un informe ex-
tern i independent per escatir si dos
membres de la seva congregació van
abusar de diversos menors. I ha estat
molt valenta assumint-ne les conclu-
sions sense cap excusa ni justificació.

Sí, l'abat de Montserrat ha estat
molt encertat demanant perdó pels
abusos tant als escoltes com als escolans
i per haver fallat en els controls, cosa que
altres congregacions i estaments reli-
giosos ni han fet ni faran mai.

És d'agrair que l'actual
cúpula del monestir afronti
de cara els fets i que n'assu-
meixi la culpa tot i que van
succeir quan ells no tenien
cap responsabilitat jeràr-
quica a la comunitat. I ja era
hora que l'actual pare abat
hagi qualificat la persona que a l'infor-
me s'identifica com a “G. Andreu M. So-
ler” com “un depredador sexual i un pe-
derasta”. Ja tocava començar a dir les
coses pel seu nom.

Tanta transparència és positiva per-
què potser serveix perquè totes les víc-
times, i no només les 8 que han apare-
gut ara, tinguin la sensació de suport i
d'escalf necessària per atrevir-se a
afrontar una situació que els angoixa des
de fa anys i per poder superar-la.

És molt positiu que l'abadia no intenti

justificar tot el que va passar amb eufe-
mismes i frases buides, que reconegui pú-
blicament els fets i que en tot moment
utilitzi un llenguatge directe, cru i clar.  

I està molt bé que Montserrat hagi
anunciat que a partir d'ara se sotmetrà
a un protocol específic de detecció d'a-
busos sexuals a menors. I que aquest
protocol funcioni de veritat.

Ara bé...
Pel que fa a l'interior de la comunitat,

ningú en sabia res de tot això? Pretenen
que ens creiem que un depredador sexual

va estar abusant durant 28 anys (del 1972
al 2000) d'una xifra de menors que pos-
siblement mai sabrem i ningú en va
sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se-
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest
silenci còmplice que fa segles que dura al
si de l'església? Per què demà les coses co-
mençaran a ser diferents? Què canviarà
en la mentalitat dels abusadors i, sobre-
tot, en la dels que ho veuen i callen?

I dues qüestions internes, però que
afecten tota la comunitat religiosa:

1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià

Maria Just va descobrir el cas de l'altre
abusador, identificat com a V.T.M en
l'informe que ha estat fet públic ara, i va
decidir expulsar-lo del monestir, això va
ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
d'un pederasta si aquest pertany a la l'es-
glésia. Per què a un abusador de menors
que és capellà o monjo no se li aplica la
llei dels homes, a part d'aquesta llei di-
vina que és una miqueta millorable?

I 2/ A l'informe es parla de l'exis-
tència “d'una rumorologia sobre el cas”
d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de

l'església que sempre que
topem amb un cas com
aquest acabem sabent que se
sabia però que s'ha tapat?
Què pensa fer l'església; tota
perquè casos n'hi ha a Mont-
serrat, Irlanda, EUA, Ale-
manya o Xile; per acabar

amb aquesta situació? ¿Quan reconei-
xerà obertament que no són casos aïllats
sinó que és una causa general i prendrà
les mesures que calguin perquè els res-
ponsables ho paguin i, sobretot, per co-
mençar a construir un nou futur? Si això
ha passat, passa i passarà dins de l'es-
glésia és per alguna cosa. La valentia de
segons quins informes està molt bé, però
potser han de canviar moltes coses i molt
profundes per eradicar-ho.

Publicat a El Nacional.cat

Què canviarà en la mentalitat 
dels abusadors i, sobretot, 

en la dels que ho veuen i callen?

Un truco que usamos
los castellanoparlantes

para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie con-
trata a alguien que no habla castella-
no de cara al público. Tomad nota, va-
lencianos supremacistas.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,

però també em va sem-
blar horrible d'entrada tot el disc an-
terior i ara crec que té 6 cançons ex-
traordinàries. Ara: quina sort mostrar el-
darrer que has fet i que la gent discu-
teixi sobre si és bo o no i, sobretot, so-
bre què punyetes has volgut fer.

El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comu-

nidad de Madrid le cues-
ta a los madrileños 1,3M€. El director
será el torero Miguel Abellán con
75.000€ al año. Se quedó sin escaño de
diputado con el PP y Ayuso lo ha co-
locado. Admitió no tener ni idea de
economía ni formación de nada.

@FonsiLoaiza@PonsPereAntoni@apuente

Avui, un altre cop, una
part important de la

ciutadania catalana mos-
tra que, mentre no se li doni sortida, se-
guirà defensant en pau la seva reivin-
dicació legítima. En temps de crisi de
la democràcia, és una lliçó espectacu-
lar. Bona #Diada19 a tothom i visca
els/les catalans/es!

@ander_errasti

Alexia Putellas
La molletana va convertir-se en la pri-

mera jugadora del Barça que marca un
gol al nou Estadi Johan Cruyff. Putellas

va rematar una gran setmana amb un
altre gol abans-d’ahir a Torí en l’estrena

de la Champions contra la Juventus.
pàgina 28

Els semàfors

Mon Pa
L’empresa flequera Mon Pa ha tancat

els quatre forns que tenia a Mollet i ha
acomiadat tots els treballadors. Feia dos

mesos que no pagava la plantilla, i
CCOO ha afirmat que la companyia ha
actuat “de mala fe” amb el tancament.

pàgina 12

Blanca Bragulat
La paretana Blanca Bragulat és la nova

presidenta de l’Associació Catalana pels
Drets Civils. La dona de Jordi Turull,

escollida en l’assemblea de l’entitat, es
converteix així en una referent de la llui-

ta per les llibertats democràtiques. 
pàgina 14
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L’alcaldessa de Sant Fost 
dimiteix tres mesos després1

2
Mor un veí de Mollet en un 
accident laboral a Parets

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

El Vallès Oriental fa front 
amb la Diputació contra Endesa

Parets i el Govern reconeixen 
els mèrits de Sergi Mingote

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

Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionar-
lo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “pro-
grama comú progressista”, Pe-
dro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no per-
cep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.

La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només per-
cep i està capacitat per perpe-
tuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.

I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la re-
petició del seu mantra que el
problema català és de convivèn-
cia, i així ens menysté i ridicu-
litza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonàn-
cia cognitiva potenciant el seu
atavisme.

Forat negre
per Amadeu Palliser

Rieres i tsunamis
per @ModernetdeMerda

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella al-
tra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els senti-
ments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època dau-
rada de rieres i torrents. És lla-
vors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amo-
rós entre l'home, la meteorolo-
gia i el motor. Un triangle pas-
sional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.

Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sen-
se frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la cos-
ta. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'à-
nim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteorò-
legs de capçalera.

I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'in-
dependentisme.

Efectivament.
Seguint la llarga i consolida-

da tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrare-
llotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.

Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsu-
nami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense pre-
cedents. Bé, tant de bo. En prin-
cipi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb es-
creix les forces d'una riera. De llarg.

Ja ens explicaran com s'a-
caba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil -
i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren al-
gunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el proble-
ma gros que hi veig és que, en-
tre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig en-
cara hi tenim el cotxe aparcat.

Les millors
perles

Una filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va pas-
sar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va acon-

seguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

El destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que

passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

Una dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en

perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare pa-
tís un infart l’endemà del part. 

Marco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evan-
gèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat

brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

El monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula ge-
gant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició

de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

A les xarxes

@pvallin: Pablo Echenique: "El PSOE nos
ha trasladado que si no aceptamos que
gobiernen solos no tiene sentido seguir
reuniéndose".

#Naufragi

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón. 

#BarçaTacon

@assemblea: Aquest és l'aspecte de
plaça Espanya! Hem tornat a desbordar
Barcelona amb un crit nítid i clar: inde-
pendència! Som-hi! 

#Diada2019
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ENSENYAMENT4Granollers va
viure ahir la tornada a les clas-
ses amb  un total de 9.438 alum-
nes entre les diverses edats i el
mateix nombre de grups (14) que
el curs anterior. Dels estudiants,
més de 6.000 cursaran l’educa-
ció primària, mentre que els
3.000 restants ho faran a la se-
cundària. D’altra banda, en-
guany més de 1.500 alumnes
cursaran cicles de formació pro-
fessional i més de 500 comen-
çaran 1r de Batxillerat.

PROTAGONISME DE LES OBRES
Una de les notícies de l’inici de
curs va ser que els alumnes de
l’INS Marta Estrada no van po-
der assistir al centre per les
obres d’ampliació endarrerides
que la Generalitat està enllestint
a l’institut. L'Ajuntament va ha-
bilitar la sala polivalent del Pa-
velló Congost, on els cursos de 1r
i 2n d'ESO van iniciar les classes.
La setmana que ve tots els cur-

sos d'ESO faran classe en dife-
rents espais de Roca Umbert, a
l'espera que el dia 23 de setem-
bre pugui fer-se servir amb nor-
malitat el seu institut. 

Com acostuma a passar cada
estiu, s’ha aprofitat l’aturada
escolar per fer obres de millora
i manteniment dels centres edu-

catius. Així, a banda del Marta
Estrada, també hi ha hagut ac-
tuacions en altres espais, com la
reforma de l’escola Pereanton,
que a més aquest curs com-
pleix el seu centenari. A banda,
també s’han renovat els patis de
les escoles Mestres Montaña i
Salvador Llobet. 

L’escola Pereanton comença el curs renovada. Foto: Ajuntament

Gairebé 9.500 alumnes
comencen el nou curs escolar

» Les obres endarrerides al Marta Estrada obliguen l’Ajuntament 
a habilitar la sala polivalent del Pavelló Congost per als alumnes

Mayoral espera una
“sentència justa” del procés

POLÍTICA4L’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, es va pro-
nunciar dies abans de l’Onze de
Setembre en el ban de la Diada
sobre la situació política a Cata-
lunya, i va explicar que espera
“una sentència justa” en el judi-
ci dels líders polítics i civils ca-
talans pel procés independen-
tista. Per a Mayoral, la resolució
judicial ha de marcar el camí per
a  “l'imprescindible retorn a la
política” perquè “els problemes
polítics han de tenir, necessà-

riament, solucions polítiques”.
Segons el batlle, “cal obrir de nou
el camí del diàleg”, tot i que ho
considera difícil “mentre hi hagi
a la presó líders socials i polítics
que representen una bona part
del país”.

D’altra banda, Mayoral tam-
bé va explicar que Catalunya ha
de fer “del civisme, de la convi-
vència, de la cohesió social,
dels drets de les persones i de la
lluita contra el canvi climàtic el
seu gran argument”.

REIVINDICACIÓ4Granollers va
viure dimecres una Diada tran-
quil·la però reivindicativa. La si-
tuació d’espera de la sentència
per al judici del procés -tal com
es referia el ban de l’alcalde- i la
situació política i institucional
catalana van marcar la jornada.
Una quarantena d'institucions,
partits polítics, sindicats i enti-
tats van participar en la tradi-
cional ofrena floral al monu-
ment de l’Onze de Setembre.
Prop de 300 persones van se-

guir l’acte commemoratiu, que
va anar acompanyat de l’hava-
nera del Vallès, a càrrec del
grup de veus Ensemble Aedea.
L’himne dels Segadors i les sar-
danes van tenir, com sempre, el
seu lloc a l’acte institucional
de l’Ajuntament.

DIVERSOS ABSENTS
Ciutadans, la CUP i l’ANC van
coincidir curiosament, ja que
cap dels tres grups van partici-
par en l’acte institucional de la

Diada. Des de Cs ja feia dies que
se sabia la seva absència, ja que
segons van explicar l’Onze de Se-
tembre “exclou a la meitat dels
catalans”.

Pel que fa a la CUP, tal com
van explicar a través de les xar-
xes, no hi van participar per
“no estar amb els del 155”. D’al-
tra banda, l’ANC va decidir viu-
re una Diada paral·lela, amb
una commemoració del mateix
dia el 1714, amb el lema “recu-
perem les llibertats perdudes”.

Mayoral demana retornar al diàleg i a la política. Foto: Norma Vidal/ACN

La sentència marca la Diada

Participació | Camins escolars
L’Ajuntament va començar ahir un procés participatiu en el qual familiars i

alumnes poden ajudar a dissenyar camins escolars segurs a través de l’app At-
moos. Es tindran en compte factors com el transport públic i la senyalització. 
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Comença la restauració 
a la llera del riu Congost

FIRA4La fira de música i edu-
cació La Taral·la arribarà demà
a Roca Umbert per mostrar tant
a professionals del sector com a
famílies la importància de la
música en l’educació i la seva uti-
litat pràctica en la docència. Hi
haurà expositors, presentacions
i conferències relacionades amb
la matèria. La relació entre tec-
nologia i música i les possibili-
tats terapèutiques de les melo-
dies seran alguns temes tractats.
Arnau Tordera presentarà la
seva peculiar màquina del
temps, un concert que unirà
música i història per a tota la fa-
mília. Dàmaris Gelabert i Dani
Griffin, experts en les sintonies
per als més petits, seran els en-
carregats de tancar l’acte.

La Taral·la:
música i educació
per a famílies

VISIBILITAT4La Taula de Salut
Mental, ha començat aquesta
setmana el programa per sensi-
bilitzar i lluitar contra l’estigma
que sovint acompanya la malal-
tia mental i les persones que la
pateixen. Les activitats culmi-
naran el 10 d’octubre, Dia Mun-
dial de la Salut Mental. Men-
trestant, Granollers ja comença
a endinsar-se en el sovint des-
conegut món de les malalties
mentals.

De fet, ahir mateix es va fer
una jornada sobre l’artteràpia, o
com gaudir de l'art pot ser una
forma d’expressió i creixement
que impacta positivament en el
benestar de les persones. Avui,
en canvi, tothom qui vulgui po-
drà aportar el seu punt de vista
sobre la salut mental en un mu-
ral participatiu davant del Mu-
seu de Granollers.

La Salut Mental 
té una cita amb
Granollers

OBRES4L’Ajuntament va co-
mençar dilluns les obres de res-
tauració a la llera del riu Congost,
a l’altura de la depuradora mu-
nicipal. També s’està treballant
sobre un marge erosionat del
curs d’aigua que travessa la ciu-

tat. Les obres, que tenen una du-
ració prevista de quatre setma-

nes, han afectat la mobilitat, i
s’ha hagut de tallar un tram del
marge esquerre del passeig Flu-
vial, des de les escales que donen
accés al gual de Can Cabanyes
fins a Montornès.

D’aquesta forma, els vianants
i ciclistes que, des de Granollers,
vulguin anar en direcció sud
cap a Montmeló, hauran de fer-
ho pel camí del marge dret.

INICIATIVA EUROPEA
Les obres de restauració for-
men part del projecte europeu
Life Alnus, dedicat a millorar la
conservació de les vernedes me-
diterrànies. Granollers forma

part des del 2017 d’aquesta ini-
ciativa, que atorga 295.744 € de
subvenció europea a la ciutat.

L’objectiu d’aquest projecte
és aturar la regressió i la degra-
dació dels ecosistemes dels rius
a Catalunya a través d’accions
que es puguin aplicar a les con-
ques catalanes i altres indrets
mediterranis. A més, es busca re-
forçar els espècimens autòctons
de la zona del riu.

Amb aquesta actuació, la ciu-
tat referma el seu compromís
amb les tasques mediambientals
al riu Congost, tal com també de-
mostra el conveni de protecció
fluvial firmat a finals de juliol.Es restaurarà la llera i un marge erosionat del riu. Foto: Ajuntament

Les obres duraran
quatre setmanes 
i afecten la mobilitat 
de la zona
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LABORAL4La cadena de fle-
ques i botigues Mon Pa ha anun-
ciat recentment que tancarà els
seus quatre forns a Mollet mit-
jançant un Expedient de Regu-
lació d'Ocupació (ERO), amb el
consegüent acomiadament dels
seus treballadors. L’acció també
afecta les 23 botigues de Barce-
lona, que sumades amb les de
Mollet donaven feina a 96 em-
pleats en total. L’empresa ja fa
dos mesos que no paga la plan-
tilla, quan va decidir que el futur
de la companyia flequera era el
tancament.  

UNA MESURA “DE MALA FE”
CCOO va respondre a l’anunci
d’acomiadament massiu titllant
la mesura de “desproporciona-
da i injusta”. El sindicat va anar
més enllà i va afirmar que el tan-
cament es va executar “de mala
fe per part de la direcció de
l’empresa”. De fet, CCOO no
descarta iniciar mobilitzacions al

respecte. D’altra banda, el sin-
dicat reclama a la companyia el
pagament dels dos darrers me-
sos als treballadors i l’insten a
“buscar solucions que garantei-
xin la continuïtat de l’activitat i
l’articulació de mesures no trau-
màtiques per a la plantilla”.

Segons l’organització obrera,

Mon Pa “no ha aportat cap so-
lució i únicament al·lega la man-
ca de liquiditat per pagar les
nòmines” en les reunions man-
tingudes.

Per al sindicat, aquesta ma-
nera d’actuar “deixa clara una
nul·la voluntat de diàleg amb ex-
pectatives de continuïtat”.

L’ERO deixarà sense feina 96 treballadors. Foto: Google Maps

Mon Pa tanca els seus quatre
forns a Mollet amb un ERO

» La cadena flequera ha acomiadat tots els seus treballadors
» L’empresa fa dos mesos que no paga la plantilla, de 96 empleats

En marxa els ascensors de
l’estació Mollet-Santa Rosa

MOBILITAT4Després de mesos
de protestes, demandes i rei-
vindicació, els ascensors de l’es-
tació Mollet-Santa Rosa ja estan
en funcionament. Els aparells es
van activar divendres passat,
fent realitat així el desig de molts
veïns i entitats de Mollet. 

Les obres d’instal·lació van
acabar el febrer, però no ha es-
tat fins ara quan els usuaris han
pogut gaudir d’una millora im-
portant en la mobilitat, sobretot
per a persones amb discapacitat.

L’alcalde, Josep Monràs, que
havia reclamat l’activació dels
aparells, va valorar positiva-
ment l’actuació.

ARA, MOLLET-SANT FOST
La Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública del Baix Vallès,
l’entitat més insistent en el fun-
cionament dels ascensors, va
aprofitar la bona notícia per de-
manar que s’activin de la ma-
teixa manera els de l’estació
Mollet-Sant Fost.

SEGURETAT4La Policia Muni-
cipal de Mollet va detenir la set-
mana passada dos individus per
haver robat en diversos comer-
ços. Propietaris i veïns van donar
l’alarma i van advertir als agents
que dues persones havien in-
tentat robar productes en dife-
rents establiments de la ciutat.
La col·laboració ciutadana va
ser clau per aconseguir atrapar
els autors.

Els lladres van fugir en un
cotxe després de ser descoberts

per diversos veïns. La policia,
però, va aconseguir identificar el
vehicle amb una gran quantitat
d’objectes en el seu interior. La
suma total del valor del material
confiscat ascendia a mil euros.
Després d’investigar els fets, es
va determinar que els productes
van ser robats de quatre esta-
bliments diferents de la vila. 

POSSIBLES REINCIDENTS
Segons la investigació, coordi-
nada entre els Mossos d’Esqua-

dra i la Policia Municipal, els de-
tinguts podrien haver estat els
mateixos autors que els que van
protagonitzar un robatori en
una botiga de Granollers el pas-
sat mes d’agost. 

De fet, tampoc s’ha des-
cartat que els autors del delic-
te a Mollet també hagin pogut
fer el mateix en altres munici-
pis de la zona. La investigació
continua oberta a l’espera que
s’acabin de conèixer més de-
talls dels autors.

Els ascensors es van activar divendres. Foto: Twitter (@defensanitatBV)

Dos detinguts per robatoris

Política | Biescas, candidat al Consell Nacional d’ERC
El president d’Ara Mollet ERC, Albert Biescas, es presentarà com a candidat per

formar part del Consell Nacional d’ERC en la votació que se celebrarà aquest
diumenge. L’Executiva estarà encapçalada per Oriol Junqueras i Marta Rovira. 

Els detinguts van robar en quatre establiments. Foto: Mossos d’Esquadra
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Una seixantena d’entitats
celebren la Diada a la ciutat

11S4Sense sorpreses i sense la
presència de la pluja. La ciutat va
tornar a celebrar l’Onze de Se-
tembre al davant del monument a
Rafael Casanova en una jornada
que va reunir gairebé tota la clas-
se política molletana (Ciutadans va
declinar participar-hi amb la res-
ta de forces representades al ple)
i una seixantena d’entitats.

L’alcalde, Josep Monràs, va
ser l’encarregat de la hisada de la
senyera juntament amb nens i
nenes de les colles de Morats i To-
rrats i de la Colla Gegantera, que
enguany celebren aniversaris.
Els Castellers van alçar pilars, el
cor de la Capella de Santa Maria
va interpretar el Cant de la Sen-
yera i l’Associació Musical Pau
Casals va tenir el seu protago-

nisme amb l’himne de la ciutat i
Els Segadors, entre altres.

En el seu parlament, el batlle
va dir que la Diada molletana és
“un exemple d’unitat, convivèn-
cia i respecte”, unes considera-
cions compartides pel portaveu
de Podem, Xavier Buzón.

Les intervencions de Junts i
d’ERC, en canvi, van anar en
una altra línia. Joan Daví, de
Junts, va assegurar que la Diada
és un dia ideal per “continuar llui-
tant per recuperar les llibertats de
Catalunya i per homenatjar pre-
sos polítics i exiliats”, mentre
que els republicans (que van
arribar al monument en una cer-
cavila), a través del seu portaveu
Oriol López, van dir que la Dia-
da ha de ser “més reivindicativa”.

COMERÇ4A partir d’avui i fins
diumenge, els carrers del nucli
antic de la ciutat seran l’escena-
ri principal de la 36a edició de la
Fira d’Artesans, una cita que
any rere any fa que els millors es-
pecialistes d’arreu del país visi-
tin Mollet. De fet, de cara a l’e-
dició d’aquest 2019, els organit-
zadors calculen que hi haurà
prop d’un centenar de paradetes
que, durant aquest cap de set-
mana, oferiran els seus produc-
tes a veïns i curiosos.

El primer gran acte (que ser-
virà com a tret de sortida a la Fira
d’Artesans) està previst per a dos
quarts de vuit d’aquest vespre,
serà la inauguració de l’exposi-
ció UPCYCLING, que es podrà
visitar a la Marineta fins a finals
del mes que ve. Mitja hora abans
ja hauran obert les paradetes
d’artesans, que tindran tres ho-
res, fins a les 10 de la nit per fer

les primeres vendes del cap de
setmana. La Sardinada i el Ball

Popular (ambdues activitats a la
plaça de l’Artesania) posaran el
punt final a la jornada inaugural.

Els estands tornaran a obrir
demà entre dos quarts d’11 del
matí i les dues del migdia, men-
tre que després de dinar l’acti-
vitat durarà entre les cinc i les 10.
Com a propostes complementà-
ries, a dos quarts d’11 del matí els
més golafres podran gaudir amb
una xocolatada, a les sis en punt
de la tarda es farà un taller de
castells de la mà dels Castellers
de Mollet i a partir de les vuit del
vespre se celebrarà la Trobada de

Tabals, que inclourà el Ball or-
ganitzat pels Diables.

Els horaris de les paradetes
durant l’últim dia seran els ma-
teixos que durant el dia de demà;
paral·lelament, la cultura popu-
lar serà la gran protagonista du-
rant tot el dia. La Cercavila arren-
carà a les 11 del matí, els Caste-
llers actuaran una hora més tard
(en una jornada conjunta amb la
colla de Montcada i Reixac),
Punt Cat Cobla s’encarregarà
d’una audició de sardanes i a les
vuit hi haurà una  cantada d’ha-
vaneres amb Les Anxovetes.

Una imatge d’una fira anterior. Foto: Ajuntament

La 36a Fira d’Artesans, 
plat fort del cap de setmana

Al marge de la fira 
hi haurà activitats, 
tallers i exposicions
com ‘UPCICLYING’
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Uns 200 professionals de
l’educació inauguren el curs 

ENSENYAMENT4200 professors,
pedagogs, i personal de la comu-
nitat educativa de Parets van om-
plir  la setmana passada la sala Ba-
sart Cooperativa per a donar la
benvinguda al nou curs escolar
que ha començat aquesta setma-
na. La Primera Tinent d'Alcaldia
i Regidora d'Educació, Casandra
García, va ser l’encarregada de l’es-
deveniment, al qual també va as-
sistir l’alcalde Jordi Seguer. 

García es va comprometre a
treballar conjuntament amb els
centres educatius i els profes-
sionals que els integren. “Volem

ser al vostre costat durant tot el
curs i remar en el mateix sentit”,
va explicar la regidora davant els
encarregats d’educar els joves
paretans. 

UNA ASSIGNATURA PENDENT
Durant l’acte va intervenir el
conferenciant Paco Cascón,
professor universitari i asses-
sor en resolució de conflictes.
Precisament l’expert ha parlat
sobre com tractar la convi-
vència a escoles i instituts, així
com la importància de la re-
solució de conflictes.

ACTIVISME4Blanca Bragulat,
dona de Jordi Turull, ha estat es-
collida presidenta de l'Associa-
ció Catalana pels Drets Civils.
Així ho ha donat a conèixer
aquesta setmana l’entitat, que en
un comunicat ha explicat la de-
cisió que la paretana estigui al
capdavant de l’organització. La
presidència de Bragulat va arri-
bar en l’assemblea ordinària
anual que es va celebrar el pas-
sat 22 de juliol, tot i que ha es-
tat recentment quan s’ha pogut
saber el nou càrrec.

L’entitat va néixer arran de
l’empresonament i exili dels lí-
ders polítics catalans pel procés
independentista. Segons l’orga-
nització, lluiten per “la defensa,
promoció i garantia dels drets ci-
vils i els drets humans fomentant
la dignitat de les persones com
a base de la llibertat, de la igual-
tat, de la solidaritat, de la justí-
cia i de la pau”. 

L’associació es troba ara en
un moment de creixement, tal
com demostren les incorpora-
cions de dues noves famílies, la

d’Adrià Carrasco i la de Val-
tònyc -ambdós actualment a
Bèlgica-.

FELICITANT TURULL
Per altra banda, Parets va felici-
tar divendres passat el paretà
Jordi Turull en un acte organit-
zat per l’Assemblea Republica-
na de Parets. Turull va fer 53

anys en presó preventiva, enca-
ra pendent de la sentència sobre
el judici del procés que ha d’a-
rribar aquest octubre. 

Tanmateix, la felicitació es
va repartir entre Lledoners -pre-
só on és Turull- i la plaça de la
Vila de Parets. El polític va
agrair per les xarxes socials les
mostres de suport rebudes.

Blanca Bragulat és la nova presidenta de l’entitat. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Bragulat liderarà l’Associació
Catalana pels Drets Civils

Campanya | El PSC, contra les tanques al Sot d’en Barriques
El PSC de Parets començarà demà una recollida de firmes contra la instal·lació de 

tanques al parc del Sot d’En Barriques. Segons els socialistes, la decisió de posar
aquests elements de protecció a l’espai públic “no ha estat benvinguda” pels veïns.
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Martorelles comença la Festa
Major amb èxit de públic

FESTA MAJOR4Martorelles va
donar el tret de sortida el cap de
setmana passat a la Festa Major,
que ja ha omplert els carrers i
places de la vila amb una gran
multitud de martorellencs i vi-
sitants. La Trobada de motos an-
tigues a Carrencà dissabte al
matí va ser l’acte d’inici de la fes-
tivitat. Una cinquantena de mo-
tos van passejar-se pel munici-
pi, fent les delícies dels aficionats
a les dues rodes. 

També amb rodes, però sen-
se motor, es van citar les andrò-
mines més extravagants a la

tradicional baixada de carre-
tons de dissabte a la tarda. De fet,
va ser una de les activitats que va
aplegar més públic.

Diumenge va ser el torn del
concurs de pintura ràpida Ricard
Mira i el concurs de Paelles, en
el qual van participar més de
200 persones. 

Avui el Sopar de Colles pren-
drà el protagonisme, mentre
que demà el correfoc farà escal-
far Martorelles. La gresca con-
tinuarà fins diumenge a la nit,
amb el castell de focs que clou-
rà els actes de celebració.

AJUNTAMENT4Una setmana
després de la renúncia de María
José Sánchez, Carles Miquel
(ERC-JuntsxSantFost) ja és el
nou alcalde del municipi. Així es
va decidir en el ple extraordina-
ri de dilluns, gràcies als suports
del seu grup, els de Sant Fost en
Comú Podem i el de l’exalcal-
dessa -però encara regidora-
María José Sánchez. Miquel va
aprofitar per agrair a Sánchez el
seu suport i el seu pas al costat.
De fet, el republicà va explicar
que “és difícil trobar una dona
tan valenta” com la seva prede-
cessora al capdavant de l’Ajun-
tament.

D’altra banda, la candidata
d’Independents Units per Sant
Fost, Montserrat Sanmartí, tam-
bé es va presentar a l’alcaldia
però només va rebre els vots in-
suficients d’IUSF.

MÀXIMA EXPECTACIÓ
Tot i que des de la dimissió de
Sánchez semblava clar que se-
ria Miquel qui la succeiria al cà-
rrec, això no va significar ni de

bon tros una manca d’interès
pel que passaria a la sessió ple-
nària. De fet, la Sala de Plens de
l’Ajuntament es va omplir a
vessar i moltes persones no
van poder ni tan sols accedir al
recinte. Els més curiosos van
haver de conformar-se veient la
investidura del republicà des de
les finestres.

Així es tanca un capítol con-
vuls a Sant Fost, però no sembla
que les aigües hagin de tran-
quil·litzar-se gaire aviat. El PSC
continua treballant en les ac-
cions legals contra Sánchez -la
seva antiga candidata-. Tot apun-
ta que mentre mantingui l’acta de
regidora continuarà la tensió al
consistori. El serial no s’ha acabat.

Miquel va rebre el suport de María José Sánchez. Foto: ERC Vallès Oriental

Carles Miquel (ERC-Junts),
nou alcalde de Sant Fost

Art | Joan Josep Pérez guanya el premi Ricard Mira
Joan Josep Pérez va vèncer en el concurs de pintura ràpida Ricard Mira de
Martorelles celebrat diumenge en el marc de la Festa Major. Pérez va plas-

mar sobre el llenç unes vinyes amb la Masia de Carrencà al fons.
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CAMPANYA4Els camins esco-
lars protagonitzaran la Setmana
Europea de la Mobilitat a Mont-
meló, que se celebra la setmana
que ve de forma conjunta a tot el
continent. Des de l’Ajuntament
s’iniciarà una campanya d’in-
formació al respecte, que dona-
rà el tret de sortida a un pro-
grama fins a final d’any. Així, es
donaran a conèixer les accions
relacionades. Algunes d’aques-
tes actuacions seran el veí amic,

la xarxa de voluntaris-conduc-
tors, l’establiment de punts de
sortida al llarg dels recorreguts
o la nova senyalització.

A més, es combinarà aques-
ta informació amb l’objectiu
principal de la setmana, que és
aconseguir un entorn més salu-
dable i sostenible, amb una mo-
bilitat més segura i sana. Per
aconseguir-ho es faran activitats
esportives i es controlarà la qua-
litat de l’aire, entre altres.

11S4Montmeló va viure dime-
cres una peculiar Diada, amb
una trentena d’entitats desfi-
lant per posar les seves ofrenes
florals al monòlit de la plaça
Rafael Casanova. L’Onze de Se-
tembre es va viure com una tro-
bada de la societat civil on to-
thom va dir -o posar-hi- la seva. 

Un exemple d’aquesta gran
participació és la de la Penya
Blaugrana -que organitza els ac-

tes- i la dels Pericos, que enguany
no es van voler perdre l’oportu-
nitat de representar els seus
equips amb una cuidada deco-
ració ornamental. De fet, l’e-
quip de govern de l’Ajuntament

va obrir l’ofrena floral del con-
sistori, però cada grup va prefe-
rir portar la seva commemora-
ció de forma individual. Casals,
esplais i centres educatius tam-
bé van participar, deixant el
monument a Casanova replet
d’ornamentacions. 

Per la seva part, la Cobla Sú-
ria es va encarregar d’omplir de

música la jornada. Els gegants
Malús i Montserrat van viure un
dels dies més especials de l’any. 

Si al matí es va viure la Dia-
da més institucional, a la nit va
ser el torn del grup La Taverna
del Xatrac. La jornada va clou-
re amb els focs artificials que
s’havien ajornat des de la Festa
Major pel risc d’incendi.

La plaça Rafael Casanova va centrar la Diada. Foto: Twitter (@perezmasso)

Montmeló viu una Diada
carregada d’entitats

La Setmana de la Mobilitat,
marcada pels camins escolars

ENSENYAMENT4L’Ajuntament
de Montornès va celebrar di-
marts al matí un acte de pre-
sentació per donar la benvin-
guda al nou curs escolar, on
van assistir unes 300 persones.
La Carpa Polivalent El Sorralet
va acollir la sessió, que es feia
per primera vegada al municipi
i servia com a tret de sortida de
la temporada estudiantil. 

Mestres de tots els centres
educatius del municipi, personal
tècnic i professionals de l'edu-
cació, així com representants de
les AMPA, es van reunir per in-
formar-se i debatre sobre els
reptes a l’hora d’educar als joves
de la vila. El públic va poder par-
ticipar en una xerrada a càrrec
de Jordi Collet, professor en
sociologia de l’educació a la
Universitat de Vic. A més, es van
obrir espais de reflexió i pro-
postes entre els assistents.

UN PLA PER A L’EDUCACIÓ
Un dels moments destacats
de la trobada va ser la presen-

tació en públic el Pla Educatiu
d'Entorn que s’impulsa des de
l’Ajuntament des de fa tres
anys i apropar-lo així als pro-
fessors i altres assistents que
van participar en l’acte. Se-
gons el consistori, aquesta ini-
ciativa “pretén coordinar i do-
nar coherència a l’acció dels di-
ferents agents educatius”. 

Des del consistori de Mon-
tornès defensen que l'objectiu
d’aquest pla “és  acompanyar
infants i joves en la construc-
ció d’un itinerari formatiu
personalitzat” per així “do-
nar resposta a les seves ne-
cessitats i interessos” i que els
guiï en la seva carrera estu-
diantil a llarg termini.

Va ser la primera vegada que es feia aquesta mena d’acte. Foto: Ajuntament

Oques Grasses animarà avui la Festa Major. Foto: Oques Grasses

Montornès dona la benvinguda
al curs per primera vegada

Montornès

Montmeló Educació | Renoven l’escola Sant Jordi per al nou curs
L’escola Sant Jordi ha començat el curs amb novetats. S’hi ha instal·lat una

rampa per millorar l’accessibilitat i nous jocs al pati. Entre d’altres, també s’ha
construït un rocòdrom per fomentar l’activitat física entre els alumnes.

Homenatge | 30 anys dels Gegants de Montornès
Els Gegants de Montornès celebren tres dècades amb una exposició fotogràfica
de Segis Gómez que homenatja la seva llarga trajectòria en les trobades i festes
de la vila. La mostra es mantindrà fins a final de mes a Can Saurina.

CELEBRACIÓ4La Festa Major
de Montornès va començar ofi-
cialment ahir, tot i que el Vermut
Infernal de diumenge a la plaça
Pau Picasso va ser un dels mo-
ments que van reunir més gent.
La peculiar mostra de tapes va
fer les delícies dels més afamats
i aficionats al menjar en petites
i saboroses dosis. 

Truites de patates, xistorra o
natxos amb guacamole van om-
plir els plats amb el bo i millor
dels participants de Montornès.
El DJ Chris Logz, per la seva

banda, va acompanyar el tastet
amb música electrònica.

AVUI, OQUES GRASSES
El gran nom propi d’avui és
Oques Grasses, que ben entra-
da la nit demostraran la seva
festiva i frenètica música a la
zona de concerts de la Festa
Major. Demà, en canvi, qui
protagonitzarà la jornada serà
la representació de l’acte sa-
cramental i la lectura de versots
que durà de cap a l’infern tots
els participants de la festa.

El Vermut Infernal, primer
tastet de la Festa Major

Penyes, casals i esplais
van ser algunes de
les trenta entitats 
que hi van participar
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La plaça d’Antoni Baqué, 
epicentre d’una nova Diada

CELEBRACIÓ4Com no podia
ser d’una altra manera, la plaça
d’Antoni Baqué va ser l’escena-
ri, abans-d’ahir, dels principals
actes de commemoració de la
Diada. Polítics, entitats i veïns
van trobar-se un any més per ce-
lebrar l’Onze de Setembre.

Dues membres del grup de
percussió Lotokotó (que aquest
2019 celebra el seu desè aniver-
sari) van ser les convidades per
a la hisada de la Senyera mentre
sonaven Els Segadors. L’alcalde,

Oscar Sierra, els seus companys
del PSC, i els regidors d’ERC i la
LLEC van ser els representants
polítics durant la Diada.

CANVI D’ESCENARI
L’únic acte que va patir canvis
(per la pluja) va ser la Cercavila
familiar gegant, que estava pre-
vist que es posés en marxa a les
11 del matí, i que finalment es va
moure a dos quarts de cinc de la
tarda. L’activitat es va posar en
marxa des del Centre Cultural.

CULTURA POPULAR4Les fes-
tes majors, per definició, són
celebracions en la qual l’alegria
i el bon humor tenen un prota-
gonisme central. Per això, l’hu-
mor va ser un dels elements
centrals del programa de la Fes-
ta Major del poble, que va arri-
bar a la seva fi dilluns passat.

De fet, fins i tot es pot afirmar
que l’humor ha obert i ha tancat
el cercle del programa; el pregó va
anar a càrrec de l’actor Salva
ChuckyReina i el darrer acte del
programa va ser un monòleg del
còmic malagueny Manolo Sar-
ria, conegut per haver estat un
dels integrants del Dúo Saca-
puntas, sorgit del programa de

TVE de la dècada de 1970, Un,
dos, tres... responda otra vez. Sar-

ria va tenir com a companys en la
cloenda de la celebració Parter-
naire i el mag Edgar.

A banda de totes aquestes
cites, com és habitual el poble va
poder gaudir amb propostes
clàssiques com havaneres i dife-
rents exhibicions de cultura po-
pular per part de les colles del po-
ble, el Castell de focs, la Paella po-
pular organitzada per la Murga
o la competició entre les colles

dels Volats i els Salts, amb la vic-
tòria final per a aquests últims.

El regidor de Cultura, Fran
Ruiz, es va mostrar “molt satis-
fet i content amb l'esforç de to-
tes les entitats que han participat
a la Festa i la tasca feta per la Co-
missió de Festa Major” i va do-
nar les gràcies a tots els membres
de la Policia Local i els volunta-
ris del cos de Protecció Civil per
la seva feina incansable.

L’actor Salva Reina va llegir el pregó. Foto: Ajuntament

L’humor, gran protagonista
dels actes de la Festa Major

Fotografia | Darrers dies per participar en el Concurs estatal
El pròxim dimarts 24 serà el darrer dia vàlid per presentar propostes per a l’edició d’enguany del

Concurs estatal de fotografia impulsat pel Foto-Club. Les imatges es poden presentar de forma
presencial a Can Pelegrí o bé telemàticament, penjant-les al web www.yolomando.com. 

La festa va arribar a la
seva fi dilluns passat
amb un monòleg 
de Manolo Sarria
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L’Aplec de la Santiga 
triomfa amb sorpreses

CULTURA4El 66è Aplec de la
Santiga d’aquest cap de setma-
na va ser tot un èxit, malgrat les
amenaces de pluja que indicaven
les previsions. Un dels moments
més destacats de l’acte va ser la
participació sorpresa de la ge-
ganta Santiga, que va aparèixer
el diumenge al matí amb el grup
de gegants i va ballar algunes de
les sardanes interpretades per les
Cobles Sant Jordi i Jovenívola de
Sabadell. 

Un altre dels instants que van
protagonitzar l’Aplec va ser el
concurs de colles improvisades,

en el qual van participar vuit
grups, superant àmpliament les
expectatives que tenien els or-
ganitzadors.  

Durant la trobada també es
va estrenar Lídia, una sardana
creada per un soci de l'agrupa-
ció que li va dedicar a la seva
dona. La peça va ser composta
per Enric Ortí, el primer tenor de
la Cobla Sant Jordi.

Per acabar, es van entregar
els premis del Concurs de Pin-
tura de Santiga, que va guanyar
l’artista Maxim Sidorenko per la
seva pintura ràpida.

POLÈMICA4L'Ajuntament de
Santa Perpètua ha anunciat
aquesta setmana que ha im-
pugnat la llicència d’obres per a
la creació del nou centre logístic
d’Amazon a Barberà del Vallès.
Concretament, el consistori ha
presentat un recurs contenciós
administratiu contra la resolució
de l'Ajuntament de Barberà, que
atorgava la llicència d'obres a
Amazon per a la nova nau de
Can Rabella. 

El consistori perpetuenc as-
segura que el procés per cons-
truir l’espai del gegant del co-
merç electrònic “no ha tingut en
compte els importants impactes

que pot causar aquesta nova ac-
tivitat en la mobilitat de la ca-
rretera B-140 i l'AP-7”. L'Ajun-

tament considera que cal ana-
litzar entre municipis i Genera-
litat les conseqüències que l’aug-
ment de trànsit generarà en
aquestes vies, “ja saturades en
l'actualitat en hores punta”, se-
gons el consistori. 

D’altra banda, també s’ha
pronunciat al respecte l’alcal-
dessa de Santa Perpètua, Isabel

Garcia. Per a Garcia, la seva po-
sició és “favorable a la instal·la-
ció d’empreses i activitats en el
territori”, però “cal complir
condicions que evitin l’afecta-
ció de la mobilitat que està es-
devenint un factor de creixent
dificultat”. L’alcaldessa ha re-
marcat que el darrer estudi de
mobilitat a la zona és del 2003. 

Una imatge de com serà el nou centre d’Amazon. Foto: Lluís Sibils / ACN

L’Ajuntament impugna 
la llicència d’obres d’Amazon

Societat | Reunió per la vaga mundial del clima
Diversos col·lectius es van reunir dilluns per debatre sobre com desenvoluparan
la vaga mundial del clima convocada a tot el planeta per al pròxim 27 de setem-

bre. Una trentena de persones van trobar-se a la plaça de la Vila. 

L’Ajuntament diu que
no s’han tingut en
compte les afectacions
a la B-140 i l’AP-7
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Subvencions per impulsar
activitats per a joves

LLIÇÀ DE VALL4Dimarts passat
el consistori va anunciar que
donarà subvencions a les entitats
juvenils del poble perquè ajudar-
les a organitzar activitats durant
el curs escolar que es va posar en
marxa ahir. 

D’aquesta manera, qualsevol
entitat lliçanenca que vulgui op-
tar a aquestes ajudes (que com
a màxim poden ser de 3.500 eu-
ros) han de presentar les seves
propostes a l’Ajuntament abans
de dilluns que ve.

El consistori les lliurarà a les
organitzacions que fomentin,
organitzin i facin activitats “de
caràcter educatiu i/o  social i
d’interès  general”, que afavo-
reixin els programes i activitats
que fomentin i treballin en la lí-
nia de l’Educació 360 i que po-
tenciïn l’oferta juvenil en àmbits
socials, culturals o artístics.

Tota la documentació ne-
cessària que cal adjuntar en la
sol·licitud es pot descarregar
del portal web municipal.

CELEBRACIÓ4Tot i que el lema
Que no s’acabi mai era tota una
declaració d’intencions, la Fes-
ta Major de Lliçà d’Amunt va ar-
ribar a la seva fi diumenge pas-
sat. El consistori ha destacat la
gran assistència de veïns i per-
sones vingudes d’altres munici-
pis i la gran varietat de propos-
tes lúdiques i culturals que van
poder gaudir menuts i grans.

I és que durant cinc dies el
poble va gaudir, com cada any,
amb una programació llarga i va-
riada. No van faltar cites com la
Festa Holi, concerts amb noms
com els terrassencs Doctor Prats
o la cantautora folk-indieEipriil,
una proposta infantil i de circ

que va representar la company-
ia El que ma queda de Teatre,

proves esportives o exhibicions
de cultura popular com la 35a
Trobada i Cercavila de Gegants
i Geganteres. Com no podia ser
d’una altra manera, els cinc dies
de celebració van cloure’s amb
l’espectacle pirotècnic.

GUANYEN ELS SKANDO
La Festa Major, però, també és
sinònim de competició, com en

tants i tants municipis. I a Lliçà
el nom de la batalla entre colles
té un nom: la Juguesca.

Els SKANDO van procla-
mar-se campions en l’edició d’a-
quest any, que va incloure pro-
ves com la cercavila, l’estirada
del tractor, L’altre sopar de les
àvies, Cuart  da secla o compe-
ticions amb inflables a la pisci-
na, entre altres. 

Els més menuts van gaudir dels inflables. Foto: Ajuntament de Lliçà d’Amunt

S’acaba una multitudinària
Festa Major a Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt | Nous senyals a tocar de l’institut
A principis d’aquesta setmana, abans que arrenqués el curs escolar, es
van instal·lar nous indicadors de les línies de TLA a la porta de sortida
de l’institut. L’objectiu és facilitar la localització de les parades de bus.

La música, amb Doctor
Prats, o la Festa Holi
van ser algunes de les
cites de la celebració
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Canovelles | Les Franqueses

FIRES4Els tres mesos i mig que
falten fins que s’acabi l’any seran
molt intensos comercialment,
amb el Mercat Boig i la Fira de
Nadal, entre altres. 

Aquestes trobades dels boti-
guers, però, requereixen orga-
nització, de manera que l’Ajun-
tament ja ha obert les inscrip-
cions perquè tots els comerciants
que vulguin instal·lar la seva pa-
radeta en alguna d’aquestes dues
fires puguin fer-ho.

La primera d’aquestes serà el
Mercat Boig, previst per al dia 20
del mes que ve, entre les 10 del
matí i les dues del migdia, al
passeig. Com és habitual, serà un
espai ideal com a mercat de se-
gona mà i d’intercanvi de pro-
ductes i serveis.

La Fira de Nadal, en canvi, no
arribarà fins al cap de setmana
del 14 i 15 de desembre. Aques-
ta trobada serà la darrera troba-
da comercial del 2019. 

LA GARRIGA4D’aquí a dues
setmanes, el pròxim dijous 26, la
Torre del Fanal serà l’escenari
d’una de les dates més impor-
tants en el calendari dels pres-
supostos participatius 2019-20
de la Garriga. A dos quarts de
vuit del vespre d’aquest dia se ce-
lebrarà el taller anomenat Top10,
que servirà per decidir quines

són les 10 propostes que els
veïns tindran disponibles per
triar en la votació final.

En la sessió del dia 26, ober-
ta a tothom, s’estudiaran els
projectes presentats i es decidi-
rà quins són els que han de su-
perar aquest penúltim obstacle.

Per tal de participar (és gra-
tuït), cal enviar un correu elec-
trònic reservant plaça a partici-
pacio@ajlagarriga.cat.

L’edició d’enguany dels pres-
supostos participatius del poble
té una partida de 200.000 euros
i es va posar en marxa durant el
mes d’abril, quan l’Ajuntament

va rebre unes 300 propostes
d’àmbits molt diferents.

L’última fase d’aquest pres-
supost participatiu consistirà en
la votació final, prevista durant
pel mes de novembre, que serà
la que finalment determinarà
en què s’inverteixen els 200.000
euros disponibles.

La sessió se celebrarà a la Torre del Fanal. Foto: Aj. de la Garriga

Els 10 projectes del pressupost
participatiu es decidiran aviat

El comerç de l’Ametlla
s’activa de cara a finals d’any

La Garriga | Inscripcions per a la Mostra d’Art
El consistori ja ha obert les inscripcions per a la 10a edició de la Mostra d’Art, que

s’organitza dins dels actes del 8-M. Per a aquesta edició, es podrà escollir qualsevol
tema relacionat amb la lluita feminista que hagi estat actiu en la darrera dècada.

L’edició d’enguany del
pressupost es va posar
en marxa l’abril passat i
va rebre 300 propostes

LES FRANQUESES4La presen-
tació del projecte Can Santa
Digna per a l’acollida de joves tu-
telats no acompanyats haurà
d’esperar. Així ho ha comunicat
l’Ajuntament aquesta setmana,
quan tot estava previst perquè la
iniciativa es donés a conèixer di-
mecres vinent. 

Segons el consistori, l’acte
s’ha endarrerit perquè així es
pugui “dur a terme amb tots els
agents implicats en el projecte”.
Els agents als quals fan referèn-
cia són la Fundació Mercè Fon-
tanilles -que gestionarà el pro-
jecte- i la Direcció General d'A-
tenció a la Infància i l'Adoles-
cència (DGAIA) de la Generalitat.

“REFERENT” SOCIAL
A finals de juny es va conèixer
que la masia Can Santa Digna
acolliria una trentena de menors
immigrants no acompanyats.
Segons el consistori, el projecte
“neix amb la voluntat de ser re-
ferent en la formació, l’acom-
panyament i la inserció laboral”

dels joves. La Fundació Mercè
Fontanilles, que l’impulsa, està
realitzant “una important in-
versió” a la finca per a la seva re-
habilitació, segons fonts muni-
cipals. D’altra banda, també s’ha
conegut que posarà en marxa un
restaurant obert al públic.

L’entitat fa més de 30 anys
que té experiència en l’àmbit
de les necessitats socials emer-
gents. L’Ajuntament explica que
la fundació “desenvolupa totes
les seves tasques oferint serveis
d’atenció a les persones d’acord
a les seves necessitats”.

L’entrada a la masia Can Santa Digna. Foto: Google Maps

Ajornen la presentació 
del projecte Can Santa Digna

Les Franqueses | Una fira inclusiva
L’Ajuntament ha reservat unes franges horàries en què
els firaires de la Festa Major de Corró d’Avall hauran de
reduir la música i el soroll per a les persones autistes.

L’AMETLLA4L’escola bressol
Marta Mata comptarà amb un
millor sistema de climatització i
aïllament de cara a aquest nou
curs, una demanda històrica de
familiars i docents del centre
educatiu. A causa de les obres,
les classes a l’escola començaran
aquest dilluns. El cost de la re-
forma serà d’uns 240.000 euros. 

Concretament, s’està ac-
tuant sobre la coberta, les fa-
çanes i els tancaments de vidre.
També s'està millorant i redi-
mensionant el sistema de cale-

facció. Així, s'ha modificat i re-
fet la distribució de les cano-
nades de calefacció, s'ha ins-
tal·lat una bomba més potent i
s'ha reformat la sala de calderes.

El centre tenia unes condi-
cions climàtiques molt poc ade-
quades. Mentre a l’estiu la ca-
lor era molt intensa i costava
molt refrescar els interiors, a
l’hivern era complicat i costós
aconseguir una escalfor adient
per als infants que hi assis-
tien. Ara s’espera que aquests
problemes s’hagin resolt.

Millor climatització i aïllament
per a l’escola Marta Mata
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LLINARS4Diumenge va acabar
la Festa Major de Llinars amb
èxit de públic i participació en les
diverses activitats que van co-
mençar dijous. Durant quatre
dies, els més aficionats a la gres-
ca van poder gaudir de la com-
petició entre les colles de blaus
i vermells, música, cultura i
molta diversió. L’actor Toni Albà
va ser l’encarregat de donar el
tret de sortida a la festivitat
amb un divertit pregó.

Llinars tanca 
una Festa Major
multitudinària

SANT FELIU4El pròxim 21 de
setembre se celebrarà l’activitat
Netegem el Bosc a Sant Feliu de
Codines. Durant tot el matí es
buscaran voluntaris per recollir
les deixalles de les zones bosco-
ses als voltants del municipi i fer
pedagogia ecologista.

A banda de la neteja de bros-
sa, també es farà un concurs de
fotografia relacionada amb l’ac-
tivitat i els indrets naturals que
es visitaran.

Els codinencs
s’uniran per
netejar el bosc

SANT ANTONI4La setmana
passada es va celebrar un dels
esdeveniments més peculiars
de l’any a Sant Antoni de Vila-
major; les Resiolimpíades.
Aquestes peculiars proves físi-
ques i mentals estan destinades
a la gent gran de la vila que viuen
a les residències. Així el Pavelló
Joan Sapé es va omplir d’avis i
familiars aficionats a les activi-
tats proposades.

Èxit de públic 
a les setenes
Resiolimpíades 

SANT CELONI4El Centre Mu-
nicipal d'Expressió va començar
ahir les classes amb més de 400
alumnes inscrits. Allà els estu-
diants podran desenvolupar les
seves habilitats artístiques a l’es-
cola de música i de teatre.

D’altra banda, enguany hi
haurà lloc per a activitats com el
programa Petits Artistes, desti-
nat a  l’alumnat de 4 a 7 anys, que
treballarà de forma interdisci-
plinària diverses arts.

La música i el
teatre s’impulsen  
a Sant Celoni

BIGUES I RIELLS4Les tradicio-
nals Llegendes de Bigues i Riells
tornaran a donar vida als mites
del municipi en un entorn pri-
vilegiat demà al vespre. En-
guany el Castell de Montbui
serà l’escenari màgic on la des-
ena edició tornarà a recordar la
mitologia del poble vallesà. Es
preveu que gairebé 500 perso-
nes s’apropin a l’històric edifi-
ci per viure l’esperada repre-
sentació cultural i històrica.

Tot a punt per a
Les Llegendes de
Bigues i Riells

SANTA EULÀLIA4L’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ron-
çana ha obert el procés de lici-
tació d’obres a l’antiga Biblio-
teca Sant Jordi. El consistori
preveu una despesa de 107.388
euros per a l’equipament, que
tindrà una reforma integral a
l’interior. Les obres duraran
mig any, aproximadament. El
26 de setembre  acabarà el ter-
mini de presentació d’ofertes.

La Biblioteca Sant
Jordi, més a prop
de la reforma

SOCIETAT4La Comissió de Go-
vern del Consell Comarcal del
Vallès Oriental va aprovar di-
marts una partida de més de tres
milions d’euros en beques men-
jador per a l’actual curs 2019-
2020, que va començar precisa-
ment ahir. Concretament, l’im-
port de l’ajuda social arriba a un
total de 3.035.760 euros. La ins-
titució comarcal ja ha rebut més
de 8.600 sol·licituds tramita-
des per diversos ajuntaments, de
les quals 5.587 –el 64,85%- s’han
concedit. 

Només seran unes poques
(229), però, les beques amb un
pagament complet de l’àpat al
centre educatiu. La gran majoria

tindran cobert el 50% del servei
de menjador. Per la seva part, el

Departament d’Ensenyament
de la Generalitat ha determinat
un preu establert que és de 6,20
euros de màxim en cada àpat per
al 100% de la beca. 

D’altra banda, el Consell Co-
marcal informa que s’han des-
estimat 1.762 sol·licituds, de
les quals 1.640 s’han cancel·lat
per la situació econòmica de la
família i 122 per no complir els
requisits necessaris a l’hora

d’accedir a la demandada ajuda
social.

No obstant, encara hi ha
1.265 sol·licituds pendents o que
cal valorar per manca de dades,
ja que no s’han pogut portar a
terme “els tràmits necessaris
per a l’obtenció de la informació
que permet obtenir els rendi-
ments necessaris per a l’adjudi-
cació de les beques menjador”,
segons explica l’òrgan comarcal.

Les beques són per al nou curs escolar. Foto: Gemma Aleman / ACN

Més de 3 milions d’euros per a
beques menjador aquest curs

Reunió per reactivar la
Mancomunitat de Galzeran

ADMINISTRACIÓ4El Celler de
Carrencà a Martorelles va acollir
la setmana passada una reunió
per reactivar la Mancomunitat
de Galzeran. La trobada va po-
sar en comú les idees i planteja-
ments d’alcaldes i tinents d'al-
caldia dels municipis de Santa
Maria de Martorelles, Sant Fost
i Martorelles. 

La reunió va servir com a pri-
mera presa de contacte entre els
regidors dels tres municipis amb

l’objectiu de conèixer quins pro-
jectes té cada municipi i en quins
altres poden col·laborar con-
juntament.

Marc Candela, alcalde de
Martorelles, va explicar que al-
guns exemples pràctics de què
pot fer la mancomunitat són
“compartir les àrees de promo-
ció econòmica”, treballar els lí-
mits urbanístics municipals o
fer propostes per als joves de
forma coordinada.

Obres | Tallen el camí a Sant Miquel del Fai
Ahir van començar les obres d'estabilització de talussos l'espai de Sant Miquel

del Fai. L’objectiu és millorar la seguretat de les persones que practiquen excur-
sionisme. Per tant, el camí des de Bigues i Riells fins a l’espai natural està tallat.

5.587
beques menjador ja
han estat concedides 
a la comarca de cara 
al curs 2019-2020
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Si la setmana passada el Palau
d’Esports vibrava (malgrat la
derrota) amb l’estrena del primer
equip femení del BM Granollers,
aquesta tarda serà el torn del
sènior masculí. El conjunt d’An-
tonio Rama jugarà el primer par-
tit oficial de la lliga davant l’afició
a partir de dos quarts de nou del
vespre, quan rebrà la visita del
sorprenent BM Nava, nouvingut
a la categoria, i que la setmana
passada va derrotar l’Atlético Va-
lladolid (31-29).

Al parquet del Palau d’Es-
ports, però, no saltarà Antonio
García, que dilluns passat anun-
ciava la seva marxa del club i el
seu fitxatge pel Nantes de la pri-
mera divisió francesa. Des del
club han explicat a Línia Vallès
que la intenció és reforçar la po-

sició del lateral esquerre, ja que el
llagostenc era una peça clau en la
formació de Rama.

DESPLAÇAMENT EXIGENT
Els nois buscaran acumular els
primers punts del curs després de
la derrota a Cangas (36-33), idèn-
tica circumstància que la que
haurà d’afrontar el sènior de Ro-

bert Cuesta, que demà a les vuit
del vespre jugaran a Pontevedra.
L’equip es veurà les cares contra
el Mecalia Atlético Guardés (cam-
pió la temporada 2016-17 i un
dels grans de la lliga) en el millor
partit de la segona jornada.

Les granollerines van perdre
en l’estrena a casa contra el Rin-
cón de Màlaga (27-30).

El d’avui serà el primer partit a casa dels granollerins. Foto: BMG

El BM Granollers debuta a 
casa rebent la visita del Nava

» La baixa d’Antonio García farà que l’equip hagi d’anar al mercat
» El primer equip femení viatja a Galícia per jugar contra el Guardés

Mingote vol fer els 14 vuitmils
del planeta en 1.000 dies

ALPINISME4Sergi Mingote va
posar el punt final al seu repte so-
lidari 3x2x8000 la segona mei-
tat del passat juliol i, menys de
dos mesos després, el paretà ja ha
presentat el seu pròxim repte,
que serà encara més dur i exigent
que l’anterior. 

Va ser divendres passat, al
CAR de Sant Cugat, quan l’alpi-
nista va anunciar que la seva prò-
xima aventura també el portarà
als cims més alts de la Terra, però
que en aquesta ocasió vol fer el
cim dels 14 pics de més de 8.000
metres del planeta en 1.000 dies,
poc menys de tres anys, sense

oxigen artificial. Mingote ha ba-
tejat aquesta sèrie d’expedicions
com 14x1000 Catalonia Project
i tindrà el Dhaulagiri com a pri-
mer objectiu.

Mingote vol rebaixar la plus-
marca actual d’aquesta fita,  mans
del sudcoreà Kim Chang-Ho,
que va aconseguir fer-ho invertint
7 anys, 10 mesos i 6 dies.

AMBAIXADOR DELS JOCS
L’acte al CAR també va servir
perquè el de Parets fos presentat
com a ambaixador de la futura
candidatura dels Jocs d’Hivern
del 2030 Barcelona-Pirineus.

Futbol | El CF les Franqueses guanya el Trofeu del poble 
Per cinquè any consecutiu, el CF les Franqueses va proclamar-se campió del Trofeu

Ajuntament de les Franqueses. Enguany, els franquesins van alçar el títol després 
de derrotar els seus veïns del Bellavista Milan en la gran final per tres gols a un.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

FUTBOL4La primera jugadora
que ha marcat un gol amb la sa-
marreta del Barça a l’Estadi Jo-
han Cruyff és de Mollet i es diu
Alexia Putellas. Va ser dissabte
passat, quan passaven poc més
de vuit minuts de les sis.

La capitana (per l’absència de
Vicky Losada) va aprofitar una
recuperació amb assistència pos-
terior de Mariona Caldentey per
superar la portera del Tacón
amb un xut potent i creuat amb
la cama esquerra per escriure el

seu nom amb lletres daurades a
la història del club. 

Després arribarien vuit gols
més (les de Lluís Cortés van es-
clafar el conjunt madrileny per
un contundent 9-1) en un partit
en el qual Putellas va jugar 66 mi-
nuts, abans de ser canviada per
Kheira Hamraoui. La de Mollet
compleix enguany la seva vuite-
na temporada de blaugrana, club
al qual va arribar després de de-
butar a la lliga al primer equip de
l’Espanyol i passar pel Levante.

DEBUT A LA CHAMPIONS
Pocs dies després d’aquest gol
històric, Putellas i les seves com-
panyes van començar un nou
camí en la Champions League. El
Barça va debutar en la màxima
competició continental (de la
qual és subcampió) abans-d’ahir
a Torí contra la Juventus (0-2).

La molletana va tornar a ex-
hibir el seu gran moment de for-
ma marcant el primer gol del
matx, sent més murri que la ca-
pitana torinesa, Sara Gama.

Putellas, història del Barça
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El Granollers de Jose
Solivelles ha comen-
çat la temporada
aconseguint els re-
sultats del que en l’ar-

got futbolístic es coneix com la
mitjana anglesa (victòries a casa
i empats a domicili)... però a l’in-
revés. Els blancs van sumar,
abans-d’ahir, el segon triomf de
la lliga al Muncipal contra l’Eu-
ropa (0-0) en un partit més en-
tretingut del que explica el re-
sultat al final dels 90 minuts.

Els blancs, de fer, van haver de
refer-se d’un inici de partit amb
un clar domini per part del con-
junt barceloní. De fet, Sergio Fer-
nández va veure, al minut 3, com
una rematada de Jordi Cano s’es-
tavellava contra el travesser. El
primer temps va acabar amb dos
gols anul·lats a l’Europa (molt
protestats per part del conjunt vi-
sitant) i amb poques aproxima-
cions per part de l’ECG.

La dinàmica canviaria al se-

gon temps, on els blancs millo-
rarien les seves prestacions. El
partit canviaria al 75, quan Ñito
va veure la segona groga, segons
l’àrbitre per simular un penal
(cosa que va enfurismar Solive-
lles). En els 15 minuts finals, els
granollerins van haver de defen-
sar el 0-0, però acabarien amb un
home més per les expulsions de
Kilian Vicente i Oriol González. 

CAP AL VALLÈS OCCIDENTAL
Sigui com sigui, els de Solivelles
posaran el punt final a aquest pri-
mer tourmalet de competició
demà passat amb la visita a un
dels equips que, sobre el paper,
han de lluitar per l’ascens a final
d’aquesta temporada. L’ECG vi-
sitarà el Terrassa, que abans-
d’ahir va perdre el primer partit
del curs a Vilafranca (2-0).

L’EC Granollers suma 
el segon empat al Municipal

Un CH Caldes majestuós,
subcampió de Lliga Catalana

El CH Caldes va mos-
trar la millor imatge
que es podia imaginar
en la darrera cita

abans de l’inici de l’OK Lliga. Els
d’Eduard Candami van competir
a un magnífic nivell en la final de
la Lliga Catalana contra el Barça
i només caurien a la pròrroga
contra els barcelonistes (4-3).

Els arlequinats, de fet, es van
refer d’un mal inici de partit en el
qual van encaixar dos gols en cinc
minuts. Després d’un temps mort
demanat per Candami, Xavi Ro-
vira va aprofitar una bona juga-
da col·lectiva per reenganxar l’e-
quip al partit al minut 8, un re-
sultat que ja no canviaria en la
resta de la primera meitat.

Els calderins encara encaixa-
rien un altre gol poc després de
tornar dels vestidors, però a par-
tir d’aleshores el matx va ser un
monopoli calderí. Rovira, de nou,
donava esperances a l’equip amb
un gol al minut 44 i cinc després
Cristian Rodríguez aconseguia
equilibrar el resultat per primer
cop des del 0-0 inicial.

La final, doncs, s’hauria de de-
cidir en els cinc minuts de la pròr-
roga, on la figura de l’argentí
Matías Pascual va ser clau ano-
tant el quart gol del seu equip.

Aquest cap de setmana es ju-
garà la Supercopa, de manera que
els arlequinats tindran dies extra
per preparar el debut a la lliga, el
dissabte 21 a Taradell. 

El CB Mollet celebra la Diada
derrotant l’Arenys Bàsquet

L’Onze de Setem-
bre va ser un bon
dia per al CB Mo-
llet. L’equip de

Josep Maria Marsà va fer un pas
endavant en la fase de grups de la
Lliga Catalana EBA abans-d’ahir
derrotant l’Arenys en un partit
molt ajustat (75-74), de manera
que l’equip depèn de si mateix per
accedir als quarts de final d’a-
questa competició.

El matx, de fet, va tenir di-
verses fases: una d’inicial molt
igualada, una segona d’incon-
testable domini del CBM (en el
segon període i en el tram inicial
després del descans), una re-
muntada dels visitants, que gua-

nyaven quan només faltaven tres
minuts per al final, i la reacció
molletana en la recta final per ad-
judicar-se la victòria.

Així, si el Mollet guanya demà
passat a la Plana contra l’AE Ba-
dalonès, passarà de ronda. Si
perd, caldria mirar la diferència
de punts general amb els rivals.

PENSANT EN SANT ADRIÀ
Després d’aquest enfrontament a
Badalona, la prioritat número 1
passarà a ser la lliga EBA, que es
posarà en marxa dissabte de la
setmana que ve a Sant Adrià con-
tra l’UBSA. El debut al Plana Lle-
dó del conjunt de Marsà serà el
dissabte 28 contra el Cornellà.

» L’equip es manté invicte després del 0-0 contra el CE Europa
» Els blancs tancaran un tram de curs frenètic visitant el Terrassa

Silvia Jorquera tanca la
plantilla del CD la Concòrdia

Quan falten gairebé
dues setmanes per-
què es posi en marxa
la lliga, el CD la Con-

còrdia ha acabat de fer ‘els deu-
res’. Dilluns passat el club anun-
ciava la incorporació de Silvia
Jorquera, que serà la vuitena
cara nova del conjunt que torna-
rà a dirigir Dani Mosteiro.

Jorquera no només té expe-
riència sobre els parquets, sinó
també a les banquetes, ja que fa
dues temporades va ocupar el
càrrec d’assistent de Xavi Pas-
sarrius al CN Caldes. La jugado-

ra aportarà un plus de veterania
a una plantilla que s’ha rejovenit
molt aquest estiu, en part per les
baixes de jugadores com Alba La-
guna o Cris Ancosta.

Els darrers dies el primer
equip ha continuat la seva posa-
da a punt amb una concentració
a Vall-llobrega. La concentració
va arribar a la seva fi diumenge
passat, i el club, a través de les
xarxes socials, va compartir imat-
ges d’alguns entrenaments, in-
cloent-hi sessions a la platja. La
Segona Divisió es posarà en mar-
xa el cap de setmana que ve.

El matx va ser divertit tot i que no va haver-hi gols. Foto: Àngel Garreta / CEE
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Una parella: La Mara Lincoln i el Xavi
Vera; l’aventurera incansable i l’arqui-
tecte d’èxit. Junts celebren l’arribada
d’un nou any i són feliços. O això sem-
bla. Paraules que tu entendràs és una
novel·la que combina la tendresa i la
ironia per explorar les relacions de pa-
rella, els secrets de cadascú i l’ús que
fem de la veritat.

Llibres

Paraules que tu entendràs
Xavier Bosch

Els camins de dues monges peculiars i
dues adolescents rebels es creuen en
un campament cristià que canviarà la
vida de totes quatre. És l’argument de
La llamada, el musical de Javier Calvo i
Javier Ambrossi convertit en pel·lícula
el 2017, que aterra a Barcelona durant
tres úniques setmanes.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

La llamada
Javier Calvo i Javier Ambrossi

El cantautor Feliu Ventura ha ofert un
primer tastet del seu pròxim disc, Con-
vocatòria (Propaganda pel fet!, 2019)
amb la publicació d’una cançó homò-
nima, acompanyada d’un videoclip.
L’àlbum veurà la llum l’11 d’octubre i
inclourà un llibret amb textos d’amics
de l’artista de Xàtiva, que serviran per
vestir cadascun dels temes.

Música

Quan ja fa dos anys de l’exitosa (segona)
adaptació de la novel·la d’Stephen King,
el pallasso Pennywise torna a la ciutat de
Derry i a la pantalla gran amb It: Capítu-
lo 2. Després de 27 anys, els protagonis-
tes, ja adults, hauran de retrobar-se per
fer front a la reaparició dels globus ver-
mells que indiquen que l’objecte dels
seus malsons és a prop.

Pelis i sèries

It: Capítulo 2
Andrés Muschietti

Convocatòria
Feliu Ventura

Festes de La Mercè
Barcelona viurà, del 20 al 24 de setembre, la seva festa grossa:
la Mercè. Durant cinc dies, la capital catalana serà més capital
que mai, amb una seixantena d’escenaris repartits arreu de la
ciutat, que acolliran 100 concerts i 147 espectacles d’arts d’es-

cèniques. El pregó, que anirà a càrrec de Manuela Carmena,
marcarà l’inici d’una celebració amb moltes cares. L’oferta

musical, un dels atractius principals, es dividirà en tres pro-
postes: BAM, Mercè Música i BAM Cultura Viva. També hi ju-

garà un paper important la tradició, amb la clàssica diada cas-
tellera Història de la Mercè. I no hi faltarà el Piromusical.

Que Billie Eilish és un fenomen de masses és un fet
innegable. Els milions de seguidors, de likes i, sobre-

tot, de reproduccions que ha aconseguit amb no-
més17 anys ho confirmen. De moment, la california-
na només ha publicat un àlbum (When We All Fall As-

leep, Where Do We Go?), però ja s’ha convertit en la
icona de la seva generació: la generació Z. Després
de guanyar el premi MTV Video Music Award a mi-

llor artista revelació, la cantant va aterrar a Barcelo-
na per oferir tot un espectacle al Palau Sant Jordi.

Malgrat tenir un esquinç a cada turmell, es va man-
tenir al 100% d’energia durant tot el show i va fer

embogir el públic amb cada cançó, gest i moviment.
El concert va anar in crescendo i va acabar ben

amunt, amb els 17.000 espectadors del Sant Jordi
saltant al ritme de Bad Guy, el seu tema més cone-

gut i que prèviament havia donat el tret de sortida a
una nit que, per a molts, serà difícil d’oblidar.

B I L L I E  E I L I S HQUI ÉS?
Ser la cantant del moment

És la millor artista revelació segons MTV

Famosos

Fer un concert al Palau Sant Jordi
L’artista ho va donar tot, malgrat tenir dos esquinços

Els fans, als seus peus
Els seguidors que la van veure la consideren “una deessa”

QUÈ HA FET?

La fitxa

| The Ninja Saviors
Amb The Ninja Saviors: Return of the Warriors els més nostàlgics gaudiran d’un viatge a la dècada

dels 80, quan els videojocs arcade estaven a l’ordre del dia, a través de Nintendo Switch i PS4.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DILLUNS 16 DE SETEMBRE
10:00 Dilluns que ve es posaran en marxa les

inscripcions per als cursos de català per a adults
que impulsa el CNL. / Centre de Normalitza-
ció Lingüística del Vallès Oriental.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
Tot el dia L’Associació de Veïns de Plana Lledó

ha preparat, per a aquest diumenge, una sor-
tida cultural a la localitat francesa d’Elna. El
preu total de l’activitat és de 46 euros. / Sor-
tida des de la seu de l’AV.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Conte/Objecte, de Susana Malagón és

un projecte artístic pretén donar un signifi-
cat nou als objectes a partir d’una narració
literària i que es pot veure des del passat mes
de juliol. / Museu Abelló.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
LES FRANQUESES Un diumenge més, el Cen-

tre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta impulsa
una jornada de circulació de trens tripulats.
Cada viatge costarà un euro (13:00). / Circu-
it Ferroviari de Cal Gavatx. 

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
LA GARRIGA Gabriel Barbeta, docent i doctor

arquitecte de la Universitat de Girona, par-
larà sobre el que es pot fer per optimitzar l’ús
de l’aigua en domicilis privats (19:30). / Bi-
blioteca Núria Albó.

AVUI 13 DE SETEMBRE
SANTA PERPÈTUA Amb el curs escolar tot just

estrenat, la biblioteca serà l’escenari de la pri-
mera sessió del Club de lectura per als més
menuts del poble. Activitat gratuïta (16:00).
/ Biblioteca Josep Jardí.

16 I 18 DE SETEMBRE
L’AMETLLA La setmana que ve es faran dos ta-

llers de mandales al poble, per pintar aques-
tes il·lustracions originàries de l’Índia (17:00).
/ Casal de la Gent Gran.

AVUI 13 DE SETEMBRE
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a

la segona jornada de la lliga ASOBAL entre-
el BM Granollers i el BM Nava (20:30). / Pa-
lau d’Esports.

MONTORNÈS Ahir es va posar en mar-
xa una nova edició de la Festa Major,
que s’allargarà fins al dilluns. / Diferents
carrers i places del poble.

Montornès viu cinc dies
intensos de Festa Major

Fins dilluns

Entre avui i diumenge l’artesania serà
protagonista a la ciutat amb la cele-
bració de la seva 36a fira. / Plaça de l’Ar-
tesania i carrers de Portugal, Can Pa-
cià, Sol i Bartomeu Robert.

La 36a Fira d’Artesans, 
plat fort del cap de setmana

Avui, demà i diumenge

L’Ateneu i la Clotxa organitzen, un any
més, la Festa del Vi, que enguany ar-
riba a la seva 34a edició, amb l’aixa-
fada de vins, l’elaboració de mistela o
la tertúlia. / Plaça de les Olles.

La ciutat es prepara per
gaudir la 34a Festa del Vi

Diumenge 15 de setembre a les 10:00

MOLLET Partit de futbol corresponent
a la segona jornada del grup 1 de Pri-
mera Catalana entre Mollet i Rubí. /
Municipal Germans Gonzalvo.

La UE Mollet rep 
la visita de la UE Rubí

Diumenge 15 de setembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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