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Personatges com Greta Thun-
berg, cares conegudes promo-
cionant l’activisme mediambien-
tal, missatges viralitzats per xar-
xes socials o iniciatives d’ajunta-
ments són alguns dels fenòmens
més comuns que es generen ac-
tualment al voltant de l’ecologis-
me. Un vessant molt important
d’aquest moviment social és el re-
ciclatge i la recollida selectiva de
residus, que és tot un repte per a
la gran majoria de pobles i ciutats
arreu del món. El Vallès Oriental,
per descomptat, no n’és una ex-
cepció.
Però realment s’està lluitant

per reciclar més? Serveixen d’al-
guna cosa tantes campanyes i
missatges de sensibilització? Les
dades a primera vista no són po-
sitives. La comarca queda força
lluny de l’objectiu de la Comissió
Europea per a l’any que ve, que
demana reciclar el 50% dels resi-
dus domèstics generats. Concre-
tament, el Vallès Oriental se situa
en un 40,82% i tampoc arriba a la
mitjana catalana (41,76%), se-
gons les darreres estadístiques de
l’Agència de Residus de Catalun-
ya de l’any 2018.
Joan Daví, president del Con-

sorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental, ha parlat
amb Línia Vallès sobre la situa-
ció. “Estem força per sota de
l’objectiu europeu”, admet. Per a
Daví “les campanyes informati-
ves són molt importants” a l’ho-
ra de sensibilitzar i promoure els
hàbits relacionats amb el reci-
clatge. D’altra banda, creu que la
majoria de municipis estan fent
una bona feina: “Els ajuntaments
treballen bé, però una altra cosa
és el cas que en facin els ciuta-
dans”, argumenta.

EL PROBLEMA A LES CIUTATS
A les grans ciutats la situació és
encara més complicada. Grano-
llers és un dels municipis amb me-
nor taxa de recollida selectiva a la
comarca (34,50%) i se situa per
sota de la mitjana vallesana. És
precisament on més residus es ge-
neren on més difícil sembla poder
reciclar-los. I és que la capital de

la comarca va crear un total de
26.743,62 quilos de residus mu-
nicipals l’any passat.
En aquest sentit, Mollet tam-

bé es troba en una situació força
similar. Concretament, els mo-

lletans reciclen un 37,37% dels re-
sidus domèstics que generen cada
dia. Segons ha explicat a aquest
setmanari el cap del Departa-
ment de Medi Ambient de l’A-
juntament de Mollet, Josep Ma-
ria Mompín, “el problema a les
ciutats és el model de reciclatge
amb contenidors als carrers que
hi ha”,  ja que “no es pot aplicar un
Porta a Porta selectiu com en lo-
calitats de menys habitants”. 
Un exemple clar és Aiguafre-

da, que lidera el reciclatge de les
poblacions vallesanes amb un
elevat 82,40%. I és que l’Ajunta-
ment ofereix un Servei de Reco-
llida Selectiva que va casa per casa
agafant les deixalles classifica-
des per cada dia de la setmana.
Per a Mompín, el topall rea-

lista de recollida selectiva a les ciu-
tats europees és d’un 40%. “El que
més impacte té a l’hora d’aug-
mentar l’eficiència del reciclatge

és crear sistemes relacionats amb
la fiscalitat de cada ciutadà”, ex-
plica. Mompín es refereix a “con-

tenidors amb targetes que con-
trolin qui recicla millor i això re-
percuteixi en beneficis fiscals”.
Tot i que aquest sistema sem-

bla força llunyà, des de l’Ajunta-
ment de Mollet ja han posat en
marxa altres iniciatives amb un
objectiu clar: generar menys re-
sidus. “Els contenidors de roba, les
recollides d’oli a les escoles i l’app
d’intercanvi de mobles ajuden
en aquest sentit”, assegura Mom-
pín. El responsable mediam-

biental també comenta que des
del consistori molletà s’està estu-
diant la possibilitat d’aplicar la re-
collida Porta a Porta en els barris
menys urbanitzats i instal·lar
compostadors a Santa Rosa i la
Riera Seca.

EVOLUCIÓ POSITIVA
Però no tot són males notícies, ja
que l’evolució respecte d’anys an-
teriors és positiva. El nivell de re-
ciclatge al Vallès Oriental el 2017
era del 38,22%, mentre que l’any
passat va augmentar més de dos
punts. En el cas de Granollers, la
millora ha estat gairebé de quatre
punts, mentre que a Mollet la re-
collida selectiva ha pujat més de
dos punts.
Tanmateix, tal com explica-

va Mompín des de l’Ajunta-
ment molletà, “cal millorar sem-
pre”. “Hem progressat, però no
és suficient”, remarca.

Quedamolt per fer
» El Vallès Oriental se situa força per sota de l’objectiu europeu de reciclatge per al 2020

» Granollers i Mollet tenen un nivell baix de recollida selectiva, malgrat les iniciatives municipals

Contenidors desbordats a Granollers (esquerra) i un abocament il·legal a La Roca del Vallès (dreta). Fotos: Facebook

En general, les zones
menys urbanes reciclen
molt millor que les
grans ciutats

Granollers va generar
més de 26 tones de
residus municipals
l’any passat

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per Iu Forn

Autocrítica de l’autocrítica

Abans de la Diada el debat és: “Serà un
fracàs. Baixen les inscripcions!”. Bé, algú
em pot citar un país del món on la gent
s'apunti per anar a una manifestació? I
un cop apuntada, que vagi a un punt con-
cret a fer-hi una cosa concreta?
L'endemà de la Diada el debat és: “La

mani ha punxat. L'independentisme ha
mort”. I ho afirmen mitjans de comunicació
que aquest any donen com a certes les xi-
fres de la Guàrdia Urbana de BCN que l'a-
ny passat qualificaven textu-
alment en els seus titulars de
“no ser certes”.
I els dies posteriors a la

Diada, grans reflexions sobre
cap on va l'independentisme.
Aquest any encara més per-
què d'aquí no gaire ens cau-
rà al cap la sentència on l'Estat li posarà
una xifra en anys a l'escarment. I així ar-
ribem a la paraula de moda que és “au-
tocrítica”, un concepte que inclou el de-
bat sobre la “unitat” i les queixes sobre
una “falta d'estratègia”.
Autocrítica? Molt necessària. Sempre.

Però que la faci tothom, no? Uns i altres.
Indepes i unionistes. Però resulta que l'u-
nionisme no en fa. Mai. Ni s'espera que
aquest cop en faci. I motius li'n sobren.

¿Per què els uns creuen que tenen la raó
absoluta i no es plantegen qüestionar-se
res i els altres sempre estan obligats a fla-
gel·lar-se públicament?
L'independentisme té molts motius per

reflexionar, però no són els únics. Aquí tot-
hom ha de ser honest intel·lectualment. O
és que l'unionisme no té res a dir sobre la
falta de propostes al problema polític que
té sobre la taula i que condiciona la possi-
bilitat de fer governs a Espanya? L'unio-

nisme no té cap altra resposta que la judi-
cial i aplicant les lleis a gust? Pensen en-
garjolar els 2 milions i mig de catalans par-
tidaris de la independència i als altres cen-
tenars de milers que volen votar per poder
usar la papereta del no?
Quan l'Estat va veure que l’1-O la gent

sortiria al carrer a votar, l'estratègia va ser
usar la violència. Per provocar por i que
es quedessin a casa. Ara usen la justícia
per acollonir. Als polítics i a la gent que

protesta al carrer. I això últim, que ho pre-
guntin a Tamara Carrasco, acusada de
terrorisme per manifestar-se.
A l'independentisme, políticament

desunit i socialment unit però desenga-
nyat, se li exigeix i s'autoexigeix pregun-
tar-se un cop i un altre cap on va. L'u-
nionisme, tan dividit que pot anar repe-
tint eleccions sense problemes, està to-
talment unit en dues coses bàsiques: 1/
la unitat. I només accepta dels altres par-

lar d'unitat i 2/ no plantejar-
se mai la possibilitat d'haver
comès algun error. Perquè
creuen tenir la veritat abso-
luta. I potser aquest és el
símptoma que demostra que
saben que no la tenen.
Els mateixos que qües-

tionen i menyspreen els evidents èxits dels
altres fracassen en els seus intents de fer
el mateix i els demanen autocrítica.
Home, com a postura còmoda és fantàs-
tica. I de moment, efectiva, perquè els fun-
ciona. Ara bé, normalment, a la vida qui
mai es qüestiona res és perquè té por de
fer-ho i adonar-se que ha de qüestionar-
s'ho tot si vol solucionar els problemes.

Publicat a El Nacional.cat

L’unionisme no té res a dir sobre la falta 
de propostes al problema polític que té 

sobre la taula i que li impedeix fer governs?

45 persones. 3 Eras-
mus. Primera classe en
català. Un noi de Palèn-

cia demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matri-
cular-se cal mirar l'idioma en què s'im-
parteix l'assignatura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El projecte del #Corre-
dor5G del Mediterrani
és estratègic: parlem de

la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occi-
tània, però el ministeri de @JosepBor-
rellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni dei-
xen menjar.

@jordiPuignero

Por cierto, sobre el tri-
ple asesinato machis-
ta... La exmujer asesinada

será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres ase-
sinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.

Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en
Barcelona, donde jamás

me han atracado, ni agredido por la ca-
lle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.

@XPerillan@Pam_Angela_@Grunge71
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Els semàfors

Generalitat
La Generalitat ha ampliat la capacitat
de la Unitat Terapèutica del Centre Els
Til·lers per a menors no acompanyats a
Mollet. A més, s’ha creat un departa-

ment de convivència per millorar la seva
rehabilitació i reinserció a la societat.  

pàgina 12

Bombers
Els Bombers van rescatar divendres un
home que havia caigut dins d’un pou a

Parets i s’havia quedat atrapat. En
menys d’una hora van aconseguir treure
l’accidentat amb traumatismes lleus. 
El forat fa tretze metres d’alçada. 

pàgina 16

Aj. de Mollet
Espai Gos Mollet ha denunciat la manca
de llocs públics perquè els gossos pu-
guin anar deslligats. Segons expliquen,
per cada pipicà a la ciutat hi ha més de
1.500 gossos. Actualment només hi ha

quatre pipicans a la vila.
pàgina 12
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Més de 3.000 accidents laborals 
a la comarca en el que va d’any1

2
Santa Perpètua impugna 
la llicència d’obres d’Amazon

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

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

Bragulat liderarà l’Associació 
Catalana pels Drets Civils

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

A la Xina, s’han disposat cente-
nars de milers de càmeres per es-
piar què fan els ciutadans, com
també hi ha vigilants de barri per
qualificar bones i males pràctiques
a favor o en contra de la convivèn-
cia entre el veïnat.
Les asseguradores de vehicles

i de la casa fa anys que ho tenen es-
tablert: si no tens accidents, no
tens problemes; si en tens gaires,
t’augmenten la quota anual i, si
ets un desastre, donen de baixa la
pòlissa. En diuen Bonus i Malus.
El dilema és: qui decideix els que
són Bons o Dolents? Quins con-
ceptes es tenen en compte? Qui
controla el controlador que quali-
fica i separa els Bons dels Dolents
per premiar-los o castigar-los? En
altres temps es deia que, en morir,
Déu separava els Bons dels Do-
lents, però ara a qui li adjudiquem
aital gràcia en plena vida? Els ciu-
tadans de Hong Kong que recla-
men democràcia són Bons o Do-
lents? Qui ho decideix, el màxim
representant del govern xinès o el
president Trump? La nostra so-
cietat està entrant en un terreny
molt perillós, poden controlar el
nostre comportament social a tra-
vés dels registres del mòbil, de les
targetes bancàries, etc. No tenim
intimitat i els moviments polítics
populistes i autoritaris que estan
conquerint el poder als països eu-
ropeus no donen cap confiança en
el futur. S’ha de treballar molt per
no caure en el precipici dels rè-
gims que prediquen que ens sal-
varan del caos, fent falses prome-
ses que mai compliran. Tenim
prou experiència amb els règims
autoritaris de l’Europa de l’est i els
feixistes del centre i sud. Estem
avisats, el Gran Germà ens vigila!

Bonus, malus
per Jordi Lleal 

A les xarxes

@encampanya: Si robas o lo intentas,
como Oriol Pujol y Urdangarín, tendrás
permisos. Si te subes a un coche, como los
Jordis, que te den morcilla.

@AdaColau: La contaminació mata i li
hem de plantar cara. Presentem la Zona
de Baixes Emissions que a partir de l'1 de
gener traurà 50.000 cotxes de la ciutat.

#CotxesContaminants

@gabrielrufian: “Lo he intentado por to-
dos los medios”. Pedro Sánchez. 3 meses.
Si dice la verdad es un incompetente. Si
miente es un irresponsable.

#Eleccions10N #Urdangarín

Les millors
perles

Confirmen la mort del fill d’Osama Bin Laden en una operació
antiterrorista a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
El mateix Donald Trump va donar la notícia, i va afirmar que la

mort de Hamza Bin Laden “priva Al Qaeda de capacitat de lideratge
i de la connexió simbòlica amb el seu pare”.

Anul·len l’assalt a l’Àrea 51 després de la detenció de dos
youtubers que van entrar sense autorització a la instal·la-
ció militar. L’autor de l’esdeveniment ha decidit fer marxa

enrere per evitar “un possible desastre humanitari”. Hi havia
més de dos milions d’inscrits per entrar a la base secreta. 

Manuel Valls i Susana Gallardo protagonitzen una de les bo-
des més esperades i exclusives de l’any. Marit i muller es
van casar a Menorca envoltats de personalitats de diversos

àmbits. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van ser alguns dels famo-
sos que van participar en els tres dies de celebració per l’enllaç.

Un adolescent resol la desaparició d’una dona fa 27 anys.
Max Werenka estava d’excursió quan va veure un objec-
te al llac Griffin (Canadà). El noi es va llençar a l’aigua

amb una GoPro i va descobrir un Honda Accord submergit. Se-
gons la policia, era el cotxe de la desapareguda el 1992.

Roben un vàter d’or de 18 quirats valorat en 1,12 milions d’eu-
ros. Es tractava d’una obra satírica titulada ‘Amèrica’ de Mauri-
zion Cattelan. La valuosa peça era al luxós Palau de Blenheim

quan els lladres van arrencar-la de les canonades on estava
instal·lada. La policia britànica ha detingut un sospitós de 66 anys.

Accessible per a tothom
per Tomás Narváez

Després de molts anys de re-
ivindicacions del gruix de la so-
cietat civil molletana, Renfe es va
comprometre fa tres anys i mig
a fer les pertinents obres de re-
modelació de l'estació de Mollet
Sant Fost per tal de fer-la plena-
ment accessible. En aquest sen-
tit, es van adjudicar a l'empresa
constructora COMSA S.A., la
qual posteriorment va renunciar-
hi en considerar que el projecte
de reforma no estava ben resolt,
a la vegada que qüestionava que
les partides pressupostades fos-
sin correctes.
La conseqüència d'aquest

desgavell ha estat la paralitza-
ció indefinida de les obres,
anunciada oficialment a prin-
cipis de 2018, sense que avui dia
hi hagi cap notícia que ens in-
diqui que s'hagin de reprendre
a curt termini.
Renfe s'excusava llavors de

la seva incompetència al·legant
que es va detectar un "problema
tècnic" en l'execució de les obres
i que calia "reconsiderar-les"
perquè l'afectació als usuaris
fos la menor possible. Això sí,
sense concretar un nou calen-
dari, tot i anunciar que iniciaven
de nou la redacció del projecte
executiu i confiaven a posar en
marxa les obres durant el mateix
2018. Però el temps va passant
i tot segueix igual, en una nova
mostra de desídia i de manca de
respecte cap als ciutadans i ciu-
tadanes de Mollet.

Les obres d'accessibilitat d'a-
questa estació són una necessi-
tat immediata que no pot espe-
rar més temps i que segueix ge-
nerant multitud de problemes i
maldecaps a les persones amb
mobilitat reduïda, així com a
qualsevol persona usuària de
l'estació que hagi de carregar
amb maletes pesades o amb
cotxets de nadó. L'existència
d'aquestes barreres arquitectò-
niques porta en alguns casos a
que alguna d'aquesta gent opti
per creuar directament les vies
pel pas a nivell no autoritzat que
es troba al final de l'andana en
sentit Barcelona, cosa que pot
arribar a tenir conseqüències fa-
tals, com en el desgraciat cas del
jove patinador que va ser atro-
pellat mortalment el passat mes
de juliol.
Precisament, fa unes setma-

nes es posaven en marxa els
llargament reivindicats ascensors
de l'estació de Santa Rosa, des-
prés d'una intensa campanya
ciutadana encapçalada per la
plataforma en defensa de la sa-
nitat pública del Baix Vallès, que
ha tingut força repercussió. Ara
és el torn de fer el mateix amb l’al-
tra estació, Mollet Sant Fost.
Així doncs, demanem que es

prenguin cartes en aquest as-
sumpte de manera immediata
per tal que les obres de remode-
lació de l'estació de Mollet Sant
Fost es reprenguin tan aviat com
sigui possible. 
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HABITATGE4L’Ajuntament de
Granollers ha començat aques-
ta setmana la primera fase per
construir una trentena d’habi-
tatges de protecció oficial a finals
del 2020. El consistori ha con-
vocat el concurs per a la pre-
sentació dels projectes arqui-
tectònics, que hauran de propo-
sar la seva candidatura per cons-
truir 29 habitatges en dos edifi-
cis. Els immobles es faran al
passeig de la Muntanya, 187 (al
barri de la Font Verda) i al carrer
Ramon Berenguer III, 25 (al
barri de l'Hostal).

MÉS DE 50 PROPOSTES
De moment, ja s’hi han presen-
tat 32 despatxos professionals
que han enviat 51 propostes per
aconseguir l’adjudicació de les
obres. Els domicilis estaran su-
pervisats per l’Ajuntament en un
règim de lloguer públic. Ara està
en mans del jurat, que compta
amb tres membres designats

pel Col·legi Oficial d'Arquitectes
de Catalunya, el qual haurà de
valorar les opcions per seleccio-
nar-ne un màxim de 10. Les es-
collides passaran a la segona
fase, on es demanaran les pro-
postes més concretes. 
A principis de l’any que ve es

coneixerà qui serà l’empresa en-

carregada de construir els do-
micilis. 
La construcció dels habi-

tatges públics per part de l'A-
juntament és una de les actua-
cions previstes al Pla Local d'-
Habitatge, redactat per la Di-
putació de Barcelona durant
el passat mandat. 

Un dels edificis es farà al carrer Ramon Berenguer III. Foto: Google Maps

En marxa el concurs per fer una
trentena d’habitatges públics
» Està previst que la construcció acabi a finals de l’any que ve
» Els edificis es faran als barris de la Font Verda i de l’Hostal

La policia intervé per aturar
una baralla entre parelles

SUCCESSOS4Agents dels Mos-
sos i de la Policia Local van ha-
ver d’intervenir dilluns en una
baralla entre dues parelles en
plena via pública de Granollers.
La discussió va començar als
voltants de l’Hospital, a prop del
carrer Francesc Ribas. Segons els
oficials, la baralla va començar
arran de motius personals entre
ambdues parelles, fet que va
portar a la mediació policial. 
No obstant això, quan sem-

blava que tot havia acabat, els

ànims de conflicte van revifar i
van començar a volar cops de
puny i puntades. L’altercat va
acabar amb un ferit lleu. 

XOC AMB EXPECTACIÓ
Per culpa de la brega, diversos
vehicles han hagut de quedar-se
aturats esperant que acabés la
discussió pujada de to, fet que
va provocar un embús. La ba-
ralla va aplegar una gran quan-
titat de veïns i curiosos que vo-
lien veure el desenllaç.

SALUT4L’Hospital de Grano-
llers celebra dijous un sopar so-
lidari amb l’objectiu de presen-
tar i recaptar fons per al Projec-
te Diabetis. La iniciativa busca-
rà crear una nova línia mèdica
orientada a la implantació de
bombes d’insulina per a pa-
cients diabètics. El projecte ani-
rà acompanyat d’un programa
desenvolupat per l’empresa
Medtronic, fabricant d’aquests
aparells i qui certifica el seu
compliment. 

D’aquesta manera, l’Hospital
de Granollers passarà a ser el se-
gon centre mèdic a Catalunya
amb aquesta certificació, ja que
actualment només la té l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona compta
amb les màquines sanitàries.
Amb aquests aparells, els

pacients diabètics podran gaudir
d’un millor control de la seva
malaltia a prop de casa i estal-
viar-se desplaçaments a Barce-
lona cada dues setmanes. La
iniciativa augmentarà les pro-

babilitats de poder gaudir d’un
d’aquests aparells, i sobretot
comptar amb una millor quali-
tat de vida i de salut.

SOPAR DE GALA
Segons fonts de l’Hospital de
Granollers, el sopar per recaptar
fons presentarà el projecte “a tra-
vés d’un format gastronòmic
d’alt nivell en un lloc idíl·lic,
elegant i molt exclusiu”. El cen-
tre mèdic fa referència a Can
Jonc, situat a Alella.

Agents dels Mossos i de la Policia Local hi van intervenir. Foto: Mossos

Presenten el ProjecteDiabetis

Animals | L’Ajuntament debatrà sobre les mascotes
El consistori discutirà en el pròxim Ple sobre crear ordenances per als animals
de companyia. La moció, proposada per Ciutadans, contempla mesures com es-
tablir unes condicions higièniques mínimes o prohibir els collarets de càstig.

Una de les bombes d’insulina del projecte. Foto: Medtronic
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Els Debats del Casino activen 
el pensament de la ciutat

TEATRE4El Teatre Auditori de
Granollers es vestirà de gala
dissabte al vespre en l’acte de
presentació de la nova tempo-
rada del programa cultural Es-
cena grAn.  Un concert de jazz
a càrrec de La Maquinista Quar-
tet serà el primer tastet del
gran espectacle que vindrà a
continuació. El periodista Eloi
Vila serà l’encarregat de pre-
sentar la gala inaugural amb el
seu divertit estil. Les entrades
per a l’acte es van exhaurir des
de fa dies, però qui hagi pogut
fer-se amb un tiquet podrà veu-
re l’enèrgic musical Revolution
amb Veus i el Cor Jove d’Amics
de la Unió.
El Teatre Auditori de Gra-

nollers, Roca Umbert Fàbrica de
les Arts, la Casa de Cultura Sant
Francesc, Llevant Teatre i el
Teatre Auditori Can Palots seran
els escenaris on l’Escena grAn
portarà grans artistes aquesta
temporada. De moment, ja s’han
anunciat grans noms entre els
quals destaquen els de Pere Ar-
quillué amb l’aclamada obra
Jerusalem, Patricia Guerrero i el
seu espectacle flamenc o el mag
Jorge Blass. Julio Manrique,
Lola Herrera o David Guapo
també formaran part del luxós
elenc artístic.

Tot a punt per a la
gala inaugural 
de l’Escena grAn

PRESENTACIÓ4La Sala Joan
Bretcha del Casino de Granollers
va acollir dilluns la presentació
pública dels Debats del Casino,
una iniciativa destinada a fer de
l’emblemàtic espai de la ciutat tot
un centre de reflexió i cultura.
Allà, personalitats del món del
coneixement, l’economia o la
gastronomia debatran sobre te-
mes transcendents de la nostra
societat L’alcalde, Josep Mayo-
ral, i el Secretari de Cultura de la
Generalitat, Francesc Vilaró, no
es van perdre l’acte i van presi-
dir l’esdeveniment. 
Aprofitant el 140è aniversa-

ri del Casino l’any que ve, l’indret

històric ha posat en marxa tota
una revolució per reactivar l’es-
pai i convertir-lo en un oasi in-
tel·lectual de referència. En
aquest sentit,  el president del
Casino, Josep Rius, va explicar
la importància que té parlar i re-
flexionar com a elements enri-
quidors d’una societat.
Per la seva part, Vilaró va ex-

plicar que “està clar que si amb
el ritme de vida que portem, de
tant en tant, no som capaços d’a-
turar-nos per pensar, parlar i re-
flexionar, anem malament”.
D’altra banda, Mayoral va valo-
rar positivament que l’èmfasi
de l’aniversari se centri “en la pa-

raula”, organitzant aquestes tro-
bades. “Coincidint amb aquest
canvi de ritme que vol impulsar
l’entitat, segur que ens portarà a
créixer com a ciutadans”, va
afirmar l’alcalde.

DEBUT MATEMÀTIC
Caldrà esperar fins dijous per
veure com es desenvolupa el
primer cicle de debats, anome-
nat Mirades Alternatives. La
sessió que iniciarà la iniciativa es
titula Alexandre Deulofeu i la
Matemàtica de la Història, i gi-
rarà entorn del desconegut pen-
sador català amb la presentació
de luxe del seu net.Els Debats faran reflexionar sobre la societat. Foto: Casino de Granollers
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SOCIETAT4Ester Capella, Con-
sellera de Justícia, i Alba Vergés,
de Salut, van visitar dimecres el
Centre Educatiu Els Til·lers per
presentar l’ampliació de la Uni-
tat Terapèutica, que passarà d’u-
na capacitat de 12 a 20 persones,
pràcticament el doble. 
Des del Departament de Jus-

tícia expliquen que aquest aug-
ment de places correspon a “l’o-
bertura d’una nova Unitat de
Convivència”, que consisteix en
“un servei destinat exclusiva-
ment a facilitar la rehabilitació i
reinserció a la comunitat dels jo-
ves”. Aquest departament bus-
carà “crear un ambient agrada-
ble i càlid, reduir l’estrès, l’a-
gressivitat i l’agitació dels joves
atesos, mitjançant els sentits i
l’experimentació d’estímuls vi-
suals, auditius, olfactius i tàctils
agradables i relaxants”. 
Els Til·lers acull actualment

menors que han comès delictes,
privats de llibertat per una or-

dre judicial i amb problemes de
salut mental i toxicodependèn-
cies.

MÉS PROFESSIONALS
L’increment de places anirà
acompanyat de 14 nous profes-
sionals a l’equip dels 26 que ja
formaven part de l’equipament.

D’altra banda, l’ampliació ha
suposat una inversió inicial de
mig milió d’euros per adequar
l’espai i un cost afegit d’1,7 mi-
lions cada any per al seu finan-
çament. Amb l’actuació, es bus-
ca millorar l’atenció, el tracta-
ment i la cura dels joves interns
en centres de justícia juvenil.

Les conselleres Capella i Vergés van visitar el centre. Foto: Generalitat

Doblen les places a la Unitat
Terapèutica d’Els Til·lers

» La Generalitat ha creat una nova Unitat de Convivència, amb la
qual es passa de 12 a 20 places de capacitat al centre de menors

Vilaret i Biescas agafen força
a ERC a nivell nacional

POLÍTICA4La regidora Marta
Vilaret i el president d’Ara Mo-
llet ERC, Albert Biescas, for-
men part des de diumenge de
l’Executiva Nacional i del Con-
sell Nacional d’Esquerra Repu-
blicana, respectivament. Així es
va votar en el 28è Congrés Na-
cional del partit republicà. 
Vilaret va ser escollida com a

Vicesecretària General de Drets,
Llibertats i Lluita Antirepressi-
va, amb un 86,9% de suport de
la militància, un percentatge

només superat pel d’Oriol Jun-
queras (88,34%). Per la seva
part, Biescas va ser votat com a
membre del Consell Nacional,
amb el suport de 1.064 vots.

JUNQUERAS, SENSE RIVAL
L’excepcional situació de Jun-
queras no li va impedir ser el clar
vencedor en l’elecció de l’Exe-
cutiva Nacional. L’exvicepresi-
dent de la Generalitat encapça-
lava l’única candidatura que es
presentava a la votació.

ANIMALS4La Plataforma Espai
Gos Mollet ha denunciat re-
centment la manca d’espais per
a gossos a la ciutat i l’acumula-
ció de mascotes que suposa.
Concretament, l’entitat activis-
ta apunta que tocarien 1.551
gossos per cada pipicà a la ciu-
tat. Les dades provenen del cens
de l’Arxiu d’Identificació d’A-
nimals de Companyia (AIAC),
que indica un total de 6.202
gossos registrats amb xip, men-
tre que només hi ha quatre zones

habilitades a tota la vila perquè
els animals puguin estar-hi sen-
se lligar. 
A aquesta situació se li suma

la prohibició de dur els gossos
deslligats a Gallecs. Cisco Falip,
membre de la plataforma, ex-
plica que aquesta mesura “és una
indecència”. Falip afirma que
“cal posar sentit comú i no pas
prohibir per prohibir”. D’altra
banda, també critica que no es
permeti l’entrada de gossos ni
tan sols lligats als parcs de les

Pruneres i de l’Ajuntament.
“Quan ens escolten companys
d’altres municipis, es posen les
mans al cap”, lamenta.

REUNIONS AMB PARTITS
Per aquest motiu i altres rela-
cionats amb les mascotes, la
plataforma ha iniciat una ronda
de contactes amb diversos grups
municipals per buscar suports al
consistori. Avui ho farà amb
Ciutadans i la setmana que ve
amb Mollet En Comú.

Marta Vilaret forma part de la nova Executiva Nacional. Foto: ERC

Mésde 1.500gossos per pipicà

Música | L’Associació Pau Casals celebra 30 anys
L’Associació de Músics Pau Casals va celebrar dissabte el seu 30è aniversari 

al mateix lloc on va fer el primer concert, a la plaça de l’Artesania. La històrica
entitat musical va donar el tret de sortida així a la nova temporada.

L’entitat critica la manca d’espais per a gossos. Foto: Espai Gos Mollet
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L’INS Mollet, pioner en 
la formació d’emergències

EDUCACIÓ4L’Institut Mollet
ha començat aquest curs un ci-
cle formatiu únic a Catalunya
sobre emergències i protecció
civil. Es tracta de la primera ve-
gada que un institut públic ofe-
reix aquesta mena d’educació
als alumnes, ja que fins ara no-
més existia en centres educatius
privats. 
De fet, l’anunci d’aquest grau

va tenir una gran repercussió, i

unes 300 persones tant de Ca-
talunya com d’altres comuni-

tats van demanar poder cursar-
lo, tot i que de moment el cicle
només té capacitat per a 30 es-
tudiants.
Per la seva part, l’Institut de

Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC) col·labora en la progra-
mació i realització del curs, que
també tindrà la valuosa partici-
pació dels Bombers de la Gene-
ralitat com a professors experi-
mentats en la matèria. A més, al-
gunes classes pràctiques es faran
de forma totalment presencial a
l’Escola de Bombers. 
D’aquesta forma, juntament

amb la reconeguda Escola de
Policia de Catalunya, Mollet
se situa com a ciutat referent en
la formació especialitzada en
seguretat i emergències tant del
Vallès Oriental com de tot el te-
rritori català.

RECONEIXEMENT4Mollet i la
Policia Municipal han rebut
aquesta setmana el Premi Edu-
ca Ciudad Zero per no haver
registrat cap accident de trànsit
mortal al nucli urbà des del
2008. El guardó, concedit per
l’Associació Internacional de
Professionals per a la Seguretat
Viària (AIPSEV), destaca “la
gran tasca” feta per prevenir si-
nistres viaris a través de l’edu-
cació per a la mobilitat segura i
sostenible. En aquest sentit, el re-
coneixement ha valorat les cam-
panyes anuals d’alcoholèmia i
drogues, les jornades de sensi-
bilització per la mobilitat segu-
ra i el sistema de vigilància de la
ciutat, entre altres.
El premi té com a objectiu fer

un reconeixement públic a les
ciutats de l’Estat amb una po-

blació igual o superior als
40.000 habitants que promouen
activament campanyes i actua-
cions per prevenir els accidents

de trànsit. L’entrega del premi a
la ciutat de Mollet i a la Policia
Municipal es farà durant el Se-
gon Congrés Internacional de
Professionals per a la Seguretat
i l’Educació Viària, que se cele-
brarà el 8 i 9 d’octubre a la Fira
de Madrid.

EL PERILL, ALS AFORES
Si bé dins del nucli urbà les xifres
són molt positives, tal com re-
flecteix el guardó, la situació a les
carreteres exteriors de Mollet
és ben diferent. De fet, l’accident
en el qual fa uns dies va perdre

la vida una dona va ser el segon
xoc mortal en menys de dos
mesos. Concretament, el punt fa-
tídic en ambdós casos es troba en
el tram molletà de la C-17. Tan-
mateix, segons els Mossos d’Es-
quadra, no es tracta d’una zona
especialment perillosa pel que fa
a la concentració de sinistres.
En tot cas, les desgraciades

morts als afores de la vila no
oculten la bona ratxa en segure-
tat viària dins de la ciutat, que ja
suma onze anys consecutius
sense víctimes mortals en els ca-
rrers molletans.

Fa onze anys que no hi ha accidents mortals al nucli urbà. Foto: Google Maps

Premi per no tenir morts en
accident de trànsit des del 2008

El guardó també
destaca la feina feta 
en mobilitat segura 
i sostenible

El curs comptarà 
amb professorat 
dels Bombers 
de la Generalitat
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Renoven el conveni per a 
l’ús de la masia de Can Jornet
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
va signar dimecres la renovació
del conveni per la utilització de
les instal·lacions de la masia de
Can Jornet. Les principals enti-
tats beneficiades per aquest
acord són l’Escola de la Natura
i l’Agrupament Escolta i Guia
Sant Jaume. De fet, la masia ha
estat la seu del Cau des de fa
molts anys i es tracta d’un edifi-
ci històric i molt arrelat amb la
vida cultural i juvenil de Parets.
El conveni, que té una dura-

da de quatre anys, dona l'exclu-
sivitat de l'ús de Can Jornet du-

rant els caps de setmana als es-
coltes, que actualment tenen a
càrrec seu una setantena de jo-
ves. L’alcalde, Jordi Seguer, va
firmar en persona el document
en un acte institucional. D’altra
banda, en nom de l'entitat juve-
nil el van signar la presidenta de
l’Agrupament, Maria Madurell,
i el Comissari de la Demarcació,
Marc Garcia Ruiz.
Per part de l’Escola de la

Natura, l’emplaçament està en
un lloc ideal, ja que justament
davant de l’edifici es troben els
horts socials de Parets.

SUCCESSOS4Els Bombers van
rescatar divendres passat al mig-
dia un home que havia caigut
dins d’un pou en una finca par-
ticular de Parets. L’accidentat es-
tava intentant fer tasques de re-
paració i manteniment a la ca-
vitat quan es va quedar atrapat
sobtadament. 
L’individu es va passar gai-

rebé dues hores sol, en una si-
tuació tensa i claustrofòbica
per la profunditat i la manca
d’amplada del forat. No va ser
fins que va arribar la seva dona
que van poder alertar als serveis
d’emergències per rescatar-lo.
Dues dotacions dels Bombers i
diversos efectius del Grup d'Ac-
tuacions Especials (GRAE) van
arribar a la zona per ajudar-lo.
En el rescat també hi van par-
ticipar dues unitats de la Poli-
cia Local.

TRETZE METRES D’ALÇADA
Afortunadament per a l’home,
el pou no tenia gairebé aigua i
s’hi podia estar dret a dins
mentre esperava la recollida

sense patir per un possible ofe-
gament. Tanmateix, el forat té
una altura d’uns tretze metres
i és força estret, fet que com-
plicava poder sortir pel seu
propi compte. Tot i això, l’ex-
tracció va ser relativament rà-
pida, ja que va durar poc més
d’una hora entre l’arribada dels
efectius i el rescat complet. 

Una vegada el van poder
treure a la superfície, el Siste-
ma d'Emergències Mèdiques
(SEM) va traslladar el rescatat
fins a l’Hospital de Mollet. El
diagnòstic mèdic va revelar
que l’individu no tenia cap fe-
rida greu per l’accident, i no-
més havia patit algunes con-
tusions lleus al cap.

Una imatge del pou durant l’operació de rescat. Foto: Bombers

Rescaten un home que 
havia caigut dins d’un pou

Mobilitat | El bus urbà, gratuït aquesta setmana
Aprofitant la Setmana de la Mobilitat, l’Ajuntament ha decidit que el bus urbà
sigui gratuït fins diumenge per promoure l’ús del transport públic. A banda,

s’estan fent diverses activitats en favor dels hàbits sostenibles.

L’alcalde, Jordi Seguer, va signar el conveni en persona. Foto: Ajuntament



17 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 20 de setembre del 2019



20 de setembre del 2019

Martorelles |Sant Fost

| 18

líniavallès.cat

El raïm, protagonista d’una
nova Festa de la Verema 

SANT FOST4Torna una de les
celebracions més emblemàti-
ques de les que se celebren a la
vila. Durant tot aquest cap de set-
mana, veïns i visitants gaudiran
plegats la tradicional Festa de la
Verema, que al marge d’una jor-
nada centrada en el raïm i el vi,
ja s’ha convertit en un dia ple de
propostes culturals i lúdiques.
El calendari d’actes arrenca-

rà a l’Auditori de l’Ateneu, on es
farà la projecció de la pel·lícula
Como entrenar a tu dragón.
Més tard, els còmics d’Impros-
how posaran sobre l’escenari un

show sense guió en el qual faran
riure de valent els assistents.
Les propostes musicals tan-

caran el primer dia, amb concerts
de Freqüència Bandarra, un grup
martorellenc de rock, blues i
rumba, i una batalla de djs.
Diumenge al matí està reser-

vat per a totes les activitats rela-
cionades amb la verema, com la
recollida del raïm, la trepitjada i
la Cursa de portadores, en la
qual participarà la Colla de Ge-
gants. També hi haurà actuacions
musicals fins a la nit, quan el so-
par clourà l’edició d’enguany.

CELEBRACIÓ4Diumenge pas-
sat va arribar a la seva fi l’edició
d’enguany de la Festa Major, que
ha omplert de cultura popular,
concerts i alegria la vila durant
els dos primers caps de setma-
na d’aquest mes. La regidora de
Cultura, Mònica García, ha fet
una valoració molt positiva dels
sis dies festius, tenint en comp-
te que molts dels actes van haver
de canviar d’escenari. “Estem
molt contents de com ha anat tot
plegat tant a nivell d’afluència de
públic com de programació”, va
dir al portal web municipal.
La Baixada de Carretons, l’A-

plec o la Trobada de motos anti-
gues van ser les propostes reser-

vades per al dissabte i el di-
umenge de la primera setmana,

mentre que la resta de grans ac-
tes del calendari es van concen-
trar entre els dies de dimecres
(aprofitant que era la Diada) i di-
umenge, quan l’actuació de Ma-
rabunta a l’Envelat va posar el
punt final a la programació.

CONTINUÏTAT EN EL TEMPS
De fet, aquesta nova distribució
dels espais ha convençut els res-

ponsables de Cultura del go-
vern local, fins al punt que no
descarten donar continuïtat a
aquest model d’espais de cara a
la Festa del 2020.
“Ens ha agradat com ha que-

dat l'espai del mercat a Carrencà
on hi havia l’Envelat ubicat”, va
dir García, que també va explicar
la nit de la nit del segon dissab-
te va ser la més concorreguda.

Marabunta va tancar la celebració a l’Envelat. Foto: Aj. de Martorelles

La Festa Major de Martorelles
s’acomiada amb bon regust

Serveis | Transport escolar fins a les urbanitzacions
L’Ajuntament de Sant Fost ha posat en marxa un servei de transport escolar per
als alumnes que viuen a les urbanitzacions. Els estudiants ja disposen d’un nou
autobús escolar, que cobrirà les entrades i sortides de l'Institut Alba del Vallès.

La regidora de Cultura
destaca l’èxit de la festa
malgrat els canvis
d’escenari que es van fer

Una imatge d’una edició anterior de la festa. Foto: Club 100 i Pico
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CELEBRACIÓ4Si els dilluns ha-
bitualment són dies feixucs, amb
la tornada a la feina o a l’escola,
el d’aquesta setmana ho ha estat
encara més, ja que el poble tam-
bé ha hagut d’acomiadar-se de la
seva Festa Major. Aquest any
han volgut compartir la celebra-
ció figures com el pallasso Tortell
Poltrona, que va encarregar-se de
la lectura del pregó, o els oso-

nencs Oques Grasses, plat fort
musical de la cita. L’Ajuntament
ha fet una molt bona valoració de
l’edició, considerant-la una cele-
bració “cívica i participativa”.
Els actes familiars i diürns,

com la Moguda Panda, la Fonta-
pa, el concert dels Tapeo Sound
Systema, els balls i el berenar per

a la gent gran o la Festa Holi van
aconseguir reunir moltíssims
veïns. A més, un any més, un dels
moments més esperats de la Fes-
ta Major ha estat la dansa de la
Batalla, protagonitzada per la
Colla Gegantera, que enguany
celebra el seu 30è aniversari. 
La Festa de 2019 també serà

recordada per haver organitzat la
primera Batalla de penyes que, tot

i l’ensurt de la prova d’estirar la
corda (aquesta es va trencar),
ha estat tot un èxit.  La colla dels
Bartomeus passarà a la història
com la primera vencedora d’a-
quest enfrontament.
Per últim, també s’ha celebrat

el primer concurs d’aparadors de
Festa Major organitzat per la
Unió de Botiguers. El de Cal For-
ner ha estat el vencedor.

Tortell Poltrona va ser el pregoner de l’edició d’enguany. Foto: Ajuntament

Una Festa Major “cívica i
participativa” arriba a la seva fi

Reconeixement | Nou homenatge a la gent gran
La memòria històrica és clau en qualsevol comunitat i, per aixó, la 
vila ha tornat a retre un homenatge als seus veïns i veïnes més vells 
en una jornada que se celebra des de fa anys i que inclou un ball.

FEMINISME4L’Ajuntament ha
fet una crida a la participació en
la manifestació  que està convo-
cada a les vuit d’aquest vespre a
la plaça de la Universitat de Bar-
celona (que se suma a la marxa
organitzada per la plataforma
alacantina Emergencia Femi-
nista) sota el lema Totes juntes
contra les violències de gènere.
Les convocants, a través de

les xarxes socials, han compartit
un vídeo en el qual exposen les
seves 20 raons per sortir al carrer
en aquest 20S. Els assassinats, les

violacions, la trata de dones, la
pederàstia o l’assetjament són al-
guns dels motius que les porten
a alçar la veu un cop més.
De fet, prop de 200 ciutats

arreu del territori espanyol cele-
braran concentracions entre
aquesta tarda i demà per recla-
mar a les institucions polítiques
i accions efectives fer erradicar
aquesta xacra. Totes les convo-
catòries tindran com a denomi-
nador comú les marxes noctur-
nes i la il·luminació dels carrers
amb fanals de llum violeta.

Crida a participar en la marxa
contra la violència masclista

La Colla Gegantera,
que enguany celebra
30 anys, va organitzar
la Dansa de la Batalla

CULTURA4Les Gitanes de
Montmeló van formar part
aquest cap de setmana de l’ex-
pedició del Ball de Gitanes del
Vallès 2019, celebrat a Calella.
Dissabte va començar amb un
repertori no clàssic perquè el pú-
blic pogués gaudir de la riquesa
dels balls i sobretot de l’evolució
que han fet i, prèviament, es va
fer una cercavila des de la Fà-
brica Llobet-Guri fins a la plaça
de l’Ajuntament de Calella.

Diumenge va ser el dia gros
de la Diada Gitanera, amb una
gran participació tant de públic
com de balladors -un total de
550 artistes van formar part de
l’acte-. L’alcalde, Pere Rodrí-
guez, va formar part de la tro-
bada per donar suport a l’agru-
pació montmelonina. A més,
una balladora de la colla va ser
l’encarregada de llegir el mani-
fest a l’acte institucional celebrat
a la capital del Ball de Gitanes.

ATAC4El CDR de Montmeló
va denunciar dimarts l’atac
que va rebre el mural de “Lli-
bertat” dedicat als líders polí-
tics i socials catalans empre-
sonats durant el judici al pro-
cés. Concretament, els activis-
tes havien dedicat la proclama
al president d’Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart, i a l’ex-
president de l’ANC, Jordi Sán-
chez, que dilluns feia 700 dies

que estan reclosos a la presó. El
lema anava acompanyat de
dues fotografies dels símbols
socials. D’altra banda, també hi

havia un rètol que deia “700
dies segrestats”.
Des de l’organització inde-

pendentista, van enviar un mis-
satge contundent: “Esquinçar
un rètol que posa Llibertat diu
molt dels que ho fan. Heu que-
dat retratats! Però nosaltres no
ens cansarem mai de defensar-
la”. A més, van lamentar que la
dedicatòria només es mantin-
gués unes poques hores.

Els atacants van estripar el lema “Llibertat”, dedicat a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Foto: CDR Montmeló

Trenquen el mural de
“Llibertat” dedicat als Jordis

Montmeló, present 
al Ball de Gitanes del Vallès

Cultura | Comencen els tallers de La Torreta
El Centre Cultural La Torreta ha començat aquesta setmana el període d’ins-

cripcions per als tallers que es posaran en marxa el pròxim 20 d’octubre. Es po-
drà gaudir de sessions sobre salut, meditació i circ, entre altres.

Era una dedicatòria
que feia referència als
700 dies de presó de
Cuixart i Sánchez
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Balanç positiu del primer
punt lila de la Festa Major

IGUALTAT4Una de les grans
novetats de l’edició d’enguany de
la Festa Major va ser la instal·la-
ció d’un punt lila fix. Dies des-
prés de la clausura de la cele-
bració, el consistori ha fet un ba-
lanç molt positiu d’aquesta pri-
mera experiència. 
El punt lila es va instal·lar a

la cantonada del carrer de l’Es-
tació amb el carrer de Vic, a to-
car de l’ambulatori, durant les
nits del divendres, el dissabte i
el diumenge de la celebració. 

Aquest estand complia una
doble funció: informativa (veïns
i assistents als diferents actes de
la festa van passar per l’estand i
recollir les polseres liles que es do-
naven per visibilitzar el rebuig a
les actituds masclistes) i de de-
tecció de possibles casos de vio-
lència masclista, circumstància
que, afortunadament, no es va
donar. Els tres professionals que
hi havia donaven eines per iden-
tificar possibles conductes mas-
clistes i com prevenir-les.

POLÍTICA4Primer canvi en el
cartipàs municipal. La marxa
d’Antonio García Robledo (des
de les passades eleccions res-
ponsable de l’àrea d’Esports i ju-
gador professional d’handbol) a
França, per jugar a l’HBC Nan-
tes, ha provocat que, de forma
provisional, l’alcalde Oscar Sier-
ra hagi d’assumir aquesta regi-
doria de forma paral·lela a les se-
ves funcions com a batlle.
García va anunciar, dilluns

de la setmana passada, que des-
prés d’una temporada i mitja a
casa (jugava al Balonmano Gra-

nollers) ha decidit marxar a un
dels millors equips de la lliga
francesa, on podrà jugarà la lli-
ga i la Champions en el tram fi-
nal de la seva carrera esportiva.

El jugador d’handbol, però,
no abandona la seva acta de re-
gidor, ja que la intenció del go-
vern que encapçala Sierra és
que recuperi aquesta àrea quan
esgoti el contracte d’una tem-
porada que ha signat amb el con-
junt bretó. 
L’alcalde, a més, ha lloat la fi-

gura de García, assegurant que
és “el millor ambaixador que

pot tenir la Llagosta, perquè
porta el nom del poble per tot ar-
reu”.  Sierra també ha volgut re-
cordar que, després de les dar-
reres eleccions municipals en les
quals els socialistes van millorar
notablement els seus resultats
obtenint majoria absoluta, no
havia hagut d’assumir cap regi-
doria, cosa que sí que passava
durant l’anterior legislatura. 

El batlle s’encarregarà de la regidoria temporalment. Foto: 08CentVint

Sierra assumeix Esports 
per la marxa d’Antonio García

La Llagosta Solidaritat | Més de 2.700 euros recaptats per lluitar contra l’ELA
La Murga va aconseguir recaptar més de 2.700 euros durant la Festa Major, una quantitat que, com
l’any passat, es lliurarà a la investigació per l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) que es fa a l’Hospi-

tal de la Vall d’Hebron. el 2018 ja van donar-se 2.400 euros per combatre la malaltia. 

L’exregidor, jugador
professional d’handbol,
ha signat un contracte
d’un any amb el Nantes
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Concentració pels 700 dies 
de presó de Jordi Cuixart

SOCIETAT4Unes 200 persones
es van concentrar dilluns a la
plaça de la Vila amb motiu dels
700 dies de presó del perpetuenc
i president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart. Els veïns es van
trobar per demostrar el seu su-
port a la família i el seu rebuig a
la situació que està passant tant
Cuixart com Jordi Sánchez, ex-
president de l’ANC.
Amb el simple però directe

lema de “llibertat!”, els concen-
trats van portar pancartes amb
les cares dels líders socials. L’ac-
te va anar acompanyat de mú-

sica i poesia recordant les figu-
res. Per la seva part, Esther Cui-
xart, germana del processat, va
dir que aquests 700 dies de pre-
só “no són una llosa” per a ella
sinó que “són 700 dies a des-
comptar de la sentència que li
caurà”. 
De la mateixa forma, la fa-

miliar del pres va reconèixer
que “voldria una sentència ab-
solutòria” però que estan con-
vençuts que “serà una sentència
dura”. Està previst que a princi-
pis d’octubre es faci públic el ve-
redicte del procés judicial.

OBRES4La nau alta del Vapor
Aranyó s’utilitzarà per a un ús
cultural i com a equipament pú-
blic. Aquest és l’objectiu de l’A-
juntament, que dilluns va co-
mençar la rehabilitació de l’his-
tòric edifici. El pressupost de
l’ambiciós projecte és de 2,3 mi-
lions d’euros i està previst que les
obres acabin d’aquí a un any i
mig. La reforma es farà amb la
idea en ment de garantir la con-
servació, preservació, protec-
ció, rehabilitació i reutilització de
la nau.
Les obres afectaran bona

part de l’edifici, i en alguns
trams s’haurà de tancar al públic
en la seva totalitat, incloent-hi el
Centre Cívic El Vapor. De forma
indirecta, els treballs de rehabi-
litació també provocaran un
augment del trànsit de camions
des de l’avinguda de Sant Isidre
i pels voltants de l’equipament.

LA LLAR DEL MUSEU
El projecte contempla que la
nau alta del Vapor Aranyó -que
es va construir el 1872- aculli el

futur museu municipal i una
sala polivalent a la planta baixa,
amb capacitat per a 450 perso-
nes. El projecte també inclou
l’espai del jardí, que formarà
part del museu i contindrà part
de les exposicions.
Bona part de la inversió

per reformar l’espai provin-
drà de fons europeus, concre-

tament dels destinats per a
Desenvolupament Regional
(FEDER). L’ajut de la Unió
Europea busca promoure la
protecció i el desenvolupament
del patrimoni natural i cultural,
i enfortir la cohesió socioeco-
nòmica a la comunitat. La Di-
putació també aportarà recur-
sos per completar l’obra. 

Les obres costaran 2,3 milions i acabaran d’aquí a un any i mig. Foto: Arxiu

Comença la rehabilitació 
de l’històric Vapor Aranyó

Política | Garcia critica Cs per no assistir a la Diada
Dies després, la Diada encara porta cua. L’alcaldessa, Isabel Garcia, ha criti-
cat Ciutadans per no assistir a l’acte institucional “excusant-se en menti-

des”. Garcia assegura que “a Santa Perpètua ningú s’ha apoderat de l’acte”. 

Unes 200 persones van participar en l’acte. Foto: Twitter (@ERC_SPM)
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Lliçà de Vall estrena la seva
temporada d’arts escèniques
CULTURA4La representació de
Llum trencada (una obra de tea-
tre dirigida per Pere Fullana), a
un quart de 10 d’aquesta nit al Ca-
sal Social, servirà per posar en
marxa la temporada de tardor
d’arts escèniques del poble. 
Les altres dues propostes

teatrals que es representaran
durant els pròxims mesos seran
Barbes de balena (prevista per
al divendres 18 d’octubre) i Ma-
dame Marie (que es represen-
tarà el 15 de novembre).
De forma paral·lela, i com a

gran novetat, cadascun dels dies
que hi hagi funció al Casal Social
també s’escenificaran diferents
històries del cicle Memòria his-
tòrica: heroïnes, que difondran
la memòria de noms com el de
la doctora Dolors Aleu.

TEATRE I SOPAR
Els responsables de cultura ofe-
riran la possibilitat de sopar amb
els actors després de les fun-
cions. Els tiquets es vendran per
sis euros i s’hauran de reservar
trucant per telèfon o per e-mail.

LLIÇÀ D’AMUNT4De la mateixa
manera que ho estan fent mol-
tes ciutats i pobles d’arreu del
país, Lliçà d’Amunt celebra du-
rant aquests dies la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura.
Aquestes jornades es van posar
en marxa dilluns passat i s’a-
llargaran fins al diumenge. L’e-
dició d’enguany s’organitza sota
el lema Camina amb nosaltres,
i vol vetllar per una vida salu-
dable, sostenible i segura al ma-
teix temps que es garanteix la

mobilitat com a un dret trans-
versal per a tothom.
L’Ajuntament, de forma con-

junta amb altres consistoris de
municipis pròxims a la Vall del
Tenes, va celebrar la novena
edició de la Cursa de Trans-

ports, una competició amistosa
que serveix per comparar el
transport públic i el privat en ter-
mes de temps i costos, tant eco-
nòmics com mediambientals.
A més, durant els cinc dies

lectius s’ha organitzat el taller
Tens el teu bus a les tres escoles
de la vila. Aquesta activitat vol
conscienciar els joves sobre els

riscos mediambientals associats
al model de mobilitat actual,
donar a conèixer formes de
transport alternatives al vehicle
privat i fomentar l’ús del trans-
port urbà del poble.
El Dia Europeu Sense Cotxes,

que se celebrarà demà passat,
serà el darrer acte d’aquesta
Setmana de la Mobilitat.

La vila va participar en la 9a Cursa de Transports. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Recta final de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura

Lliçà d’Amunt | Programa d’activitats educatives
El coneixement de l’entorn com a base del creixement personal segueix
sent el fil conductor del nou Programa d’activitats educatives per al curs
2019-20. Totes aquestes activitats s’allargaran fins al juny de l’any 2020.

Durant la setmana
s’han fet activitats 
i tallers a diferents
escoles de la vila

Molts espectacles es faran al Casal Social. Foto: Google Maps
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Canovelles | Les Franqueses

TRENS4Adif ha començat
aquesta setmana el procés per
començar les obres d’eliminació
de dos passos a nivell a La Ga-
rriga. L’Administrador d’In-
fraestructures ha licitat el con-
tracte, que tindrà un pressu-
post de 4,1 milions d’euros. A
banda de la supressió d’aquests
elements, es construirà un pas
inferior per poder creuar a l’al-
tra banda de les vies sense cap
mena de perill. Les obres aca-

baran en 15 mesos i permetran
integrar la infraestructura fe-
rroviària amb l’objectiu de mi-
llorar la seguretat i la mobilitat
per al trànsit, tant de vehicles
com de vianants. 
A més, els trens podran

circular amb més fluïdesa i
sense haver d’estar pendents
d’interrupcions a les vies. L’ac-
tuació està vinculada al pro-
jecte de duplicació de via entre
La Garriga i Parets.

LA GARRIGA4Els Mossos d’Es-
quadra han desarticulat re-
centment un grup criminal que
havia marcat desenes de pisos
a la Garriga per robar-hi. Els
agents van detenir tres sospi-
tosos, considerats autors de set
robatoris amb força en domici-
lis i de preparar-ne més amb la
col·locació de marcadors a les
portes dels domicilis. La inves-
tigació va començar el passat
mes de juny, quan els Mossos
van detectar molts d’aquests
senyals per robar a habitatges
del Baix Llobregat. 
El modus operandi consistia

a marcar els pisos on volien ac-
cedir en una primera fase amb
uns fils de cola. Més endavant, si
els marcadors continuaven in-
tactes, significava que no hi ha-
via ningú al pis i tenien via lliu-
re per entrar-hi i robar tran-
quil·lament. Si les marques des-
apareixien, els lladres no hi en-
traven. D’aquesta forma, prete-

nien robar a municipis com La
Garriga, Vic o Sant Joan de Vi-
latorrada.
Finalment, el passat 4 de se-

tembre els agents van entrar i
escorcollar els domicilis dels
membres més actius de la ban-
da, situats a Barcelona i Saba-
dell. Allà hi van trobar més de

200 objectes, sobretot joies, re-
llotges i dispositius electrònics,
que ja s’han començat a retor-
nar als seus propietaris. També
es van identificar els tubs de
cola que utilitzaven per marcar
les portes i diversos jocs de
rossinyols que servien per obrir
els panys dels habitatges.

Una imatge d’un dels robatoris del grup criminal. Foto: Mossos

Desarticulen un grup que
havia marcat pisos per robar-hi

Adif eliminarà dos passos 
a nivell a La Garriga

CANOVELLES4L’Ajuntament
de Canovelles ha començat re-
centment el sondeig geotècnic
previ a la construcció de la doble
via de tren per a la línia Barce-
lona-Vic. Aquest procés consis-
teix en una prospecció del te-
rreny en la qual es fan forats de
petit diàmetre que, tot i que no
permeten la visió directa del
sòl, “aportaran informació molt
útil per a l’obra posterior”, se-
gons explica el consistori.
Aquesta tasca aproparia l’es-

perada i reclamada doble via
del trajecte Barcelona-Vic, que
comença a veure’s amb més cla-

redat. De fet, segons fonts de l’A-
juntament, el Ministeri de Fo-
ment ja ha pres la decisió de des-

doblar definitivament l’equipa-
ment ferroviari. 
Aquesta és l’única línia de ro-

dalies de Catalunya que opera en
via única, el que fa que el servei
hagi de ser més lent i espaiat. Ac-
tualment la via està duplicada
entre Barcelona i Montcada, i la

idea és que es desdobli de Mont-
cada a Vic. 
El tram més conflictiu és el

que hi ha entre la Garriga i
Vic, ja que passa pel vessant de
la muntanya i “suposa greus di-
ficultats de construcció”, se-
gons l’Ajuntament.

Durant l’actuació es fan forats de petit diàmetre. Foto: Ajuntament

Comencen les primeres proves
per a la doble via Barcelona-Vic

L’Ametlla | Acaba el Cicle de Caminades
Aquest diumenge acaba el Cicle de Caminades de l’Ametlla amb la visita
al Camp de Vol de Rosanes, que va servir d’aeròdrom durant la Guerra
Civil. Com sempre, els caminants descobriran llocs secrets i curiosos.

Les Franqueses | ERC escull Jové
Josep Maria Jové, de les Franqueses, va ser escollit diu-
menge per formar part del Consell Nacional d’ERC. Jové
va ser el segon més votat, només superat per Joan Tardà.

LES FRANQUESES4La Festa
Major de Corró d’Avall va deixar
imatges pel record des del dijous
fins al diumenge, sobretot pel
que fa a flames, focs artificials i
altres elements pirotècnics que
van estar més presents que mai.
I és que enguany els Encendrai-
res celebraven el seu 25è ani-
versari. La colla de diables es va
presentar de forma espectacular
amb la Cercavila Cabrona. Di-
vendres va ser un dels dies gros-
sos, amb el pregó a càrrec de la
revista el Garbuix. Durant l’ac-

te, es van fer moltes referències
a les entitats que fan possible la
gresca popular. 
L'altra protagonista del pre-

gó va ser la nova presidenta de
la Comissió de Festes, Meritxell
Gres, que va rebre la felicitació
de l’alcalde, Francesc Colomé per
la tasca feta durant la festa. Pel
que fa a la música, Ebri Knight
i Andana van ser els grups pro-
tagonistes durant la festivitat. El
ball de l’espolsada, amb una
gran participació, i les havaneres
van tancar la celebració.

Corró d’Avall s’omple 
de foc i Festa Major

El sondeig apropa 
el desdoblament 
de la via, que és una
reivindicació històrica
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SANT CELONI4El Departament
de Territori i Sostenibilitat va co-
mençar la setmana passada la
construcció d’un pont per a via-
nants que passarà per sobre de
la C-35 a Sant Celoni. L’objectiu
és millorar la mobilitat tant en
peu com en bicicleta entre el nu-
cli urbà i Molí de Planes, amb ac-
cés per escales i rampes. Està
previst que les obres durin cinc
mesos i tinguin un cost total d’1,7
milions d’euros.

En marxa la
construcció d’un
pont a la C-35

LA ROCA4Un veí de La Roca de
41 anys va morir dimecres en un
accident de trànsit als afores de
Dosrius. L’home, que anava sol
al cotxe, es va desviar de la ca-
rretera per motius que encara es
desconeixen i va xocar frontal-
ment contra un arbre. Cinc pa-
trulles dels Mossos d’Esquadra,
tres dotacions de Bombers i
dues ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
van acudir a l’accident. 

Mor un veí de 
La Roca en un 
xoc a Dosrius

CARDEDEU4Cardedeu acull de
dilluns a dissabte la Fira de l’E-
conomia Social i Solidària, que
enguany integra també la Fira de
Cooperació Internacional. En
aquesta edició hi participaran
Esther Vivas, periodista i acti-
vista investigadora en movi-
ments socials i polítiques agrí-
coles i alimentàries, i Pau Ro-
dríguez, periodista d’ElDiario.es,
entre d’altres.

Comença la Fira
de l’Economia
Social i Solidària

VALLROMANES4Avui comença
la Festa Major de Sant Miquel
amb la cinquena edició de la Sur-
vival Zombie Vallromanes al Ca-
sal de Cultura. El joc de super-
vivència posarà la tensió i di-
versió que acompanyaran la res-
ta de dies, amb especial èmfasi
en el 29 de setembre, dia de Sant
Miquel. El professor de teatre
Xavier Palomino serà l’encarre-
gat de fer el pregó aquesta nit a
la plaça de l’Església.

Tret de sortida 
de la Festa Major 
de Sant Miquel

COMARCA4L’equip de Bom-
bers de la Regió Metropolitana
Nord ha quedat quart en el cam-
pionat mundial de rescat de víc-
times d’accidents de trànsit.
L’esdeveniment, celebrat a la
ciutat francesa de La Rochelle, ha
reunit als especialistes més pre-
parats del planeta en aquest ti-
pus d’operacions. Els membres
del cos del comtat de Miami
han estat els vencedors de la
competició.

Els Bombers 
de la Regió Nord,
quarts del món

CÀNOVES I SAMALÚS4Ja ha
començat el compte enrere per
la Tercera Trobada de Carava-
nes a Cànoves i Samalús. Dis-
sabte de la setmana que ve se
celebra l’acte, que reuneix els
representants més destacats
del sector a tot l’estat. L’alcalde,
Josep Cuch, serà l’encarregat de
presentar l’esdeveniment, que
durarà tot el dia i tancarà amb
el Sopar del duc.

Tot a punt per a la
Tercera Trobada
de Caravanes

POLÍTICA4El Partit Demòcrata
(PDeCAT) va celebrar dissabte
una trobada a Corró d’Amunt
(Les Franqueses) per debatre
sobre el futur del partit a escala
comarcal i nacional i el seu en-
caix dins de Junts per Catalun-
ya. Aquesta reunió forma part
del procés participatiu que està
fent la formació a tot el territo-
ri català, tot i que ha escollit el
Vallès Oriental com una de les
primeres zones on conèixer les
opinions dels associats.
Segons fonts del mateix par-

tit, hi va haver una “alta parti-
cipació” i es va haver “d’orga-
nitzar la sessió dividint els as-
sociats i associades en quatre

grups de treball”. Aquests grups
van debatre i reflexionar al vol-
tant de tres punts clau: la utili-

tat dels partits polítics en l’ac-
tualitat, el futur del Partit De-
mòcrata i l’anàlisi i visió del
projecte en el futur.
La sessió participativa, que es

va fer durant tot el matí de dis-
sabte i bona part de la tarda, va
donar com a resultat un gran vo-
lum de conclusions i reflexions
dels quatre grups de treball, que
es traslladaran directament a la
Direcció de la vegueria i a la Di-

recció Executiva Nacional del
partit.

“DONAR VEU A LA MILITÀNCIA”
El procés participatiu durarà tot
el mes de setembre. Segons el
president de la formació, David
Bonvehí, “després d’haver acabat
el cicle electoral, i amb l’excep-
cionalitat que vivim, ens sembla
un bon moment per donar la veu
a la militància”.

Els associats van debatre el futur del partit. Foto: Twitter (@JxCVOriental)

El PDeCAT debat el futur 
del partit al Vallès Oriental

L’autobús e7 torna a guanyar
la Cursa del Transport

MOBILITAT4La Mancomunitat
de la Vall del Tenes i l’Ajunta-
ment de Parets van celebrar di-
marts la Cursa del Transport, on
un cotxe privat i un transport pú-
blic competeixen en un mateix
tram. Enguany, l’autobús e7 va
tornar a guanyar la cursa i va su-
perar el vehicle en temps, cost,
sostenibilitat i comoditat. El re-
corregut va sortir des de Bigues
i Riells a les 9:16h i va arribar a
Barcelona a les 10:32h, 21 mi-

nuts abans que el cotxe. Alcaldes,
regidors i tècnics de la Vall del
Tenes i de Parets van viatjar a
bord del bus, amb connexió
Wifi, punts de càrrega, diaris per
lectura i altres comoditats.
La mancomunitat va apro-

fitar per fer públiques les dades
d’ús de l’e7, que des de princi-
pis d’any ja ha transportat a
gairebé 200.000 viatgers, un
16,88% més que a la mateixa
alçada de 2018.

Successos | Denuncien dos caçadors sense llicència
Els Agents Rurals han denunciat recentment dos caçadors que estaven caçant
sense llicència a Sant Pere de Vilamajor i Les Franqueses. També es van fer 

altres actuacions i controls a diversos entorns naturals de la comarca.

Segons el partit, 
hi va haver una 
“alta participació”
durant el procés
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Després d’haver sumat només un
punt dels quatre primers, el BM
Granollers d’Antonio Rama viat-
jarà demà a Santander amb l’ob-
jectiu d’aconseguir el primer
triomf de la temporada. Els gra-
nollerins es veuran les cares con-
tra el Liberbank Cantabria Sin-
fín, a partir de les sis de la tarda.
L’equip que entrena Rodrigo Re-
ñones ha guanyat l’únic partit
que ha jugat al Pabellón La Al-
bericia, el de l’estrena a l’ASOBAL
contra el Bada Huesca (27-22).
De cara a aquest enfronta-

ment, Rama ja pot convocar el la-
teral esquerre serbi Drasko Ne-
nadic, incorporat a finals de la
setmana passada, i que ha d’as-
sumir la posició que va deixar va-
cant Antonio García després de
la seva marxa al Nantes. El bal-

cànic, que ja va jugar al club en-
tre 2010 i 2012, ha signat un con-
tracte per a aquesta temporada i
lluirà el dorsal 15. Nenadic, que
té 29 anys, també ha estat inter-
nacional en 32 ocasions.

TORN PER A LES SELECCIONS
L’activitat, en canvi, s’aturarà
per al sènior femení, ja que

aquest cap de setmana està pre-
vista una jornada d’handbol de
seleccions estatals.
Abans d’aquesta interrupció,

les de Robert Cuesta van acon-
seguir els dos primers punts de
la temporada guanyant en una de
les pistes més dures de la Liga
Iberdrola, la del Mecalia Atléti-
co Guardés (26-30).

Álex Márquez intenta xutar a porteria en el darrer partit. Foto: BMG

El BM Granollers vol sumar 
la primera victòria a Santander
» Drasko Nenadic serà el relleu d’Antonio García al lateral esquerre
» L’handbol femení s’atura: és el torn de competicions de seleccions

El Cardedeu i el Granollers
homenatjaran Àlex Parera

FUTBOL4Més de vuit mesos
després de la mort del jove fut-
bolista Àlex Parera, els dos prin-
cipals clubs on va jugar, l’EC
Granollers i l’FC Cardedeu, li  fa-
ran un homenatge. Demà passat,
a partir de les sis de la tarda, un
grup de nois que van compartir
amistat i vestidor amb Parera ju-
garan un partit en el seu record.
Les dues entitats han explicat

que aquesta idea ha sorgit per re-
cordar l’Àlex fent el que més li
agradava, jugar a futbol. El Car-

dedeu va detallar que “els seus
companys de tota la vida al nos-
tre club i l'últim equip amb el que
va jugar es reuniran per retre-li
un sentit homenatge”.
El jove futbolista, de 12 anys,

va caure desmaiat el passat 1 de
gener i va ser hospitalitzat. Des-
prés de passar cinc dies a la Uni-
tat de Cures Intensives (UCI)
amb un coma induït, l’EC Gra-
nollers va anunciar la seva mort.
Les xarxes es van omplir de mos-
tres de condol cap al club.

Atletisme | La Milla Urbana tanca la Festa Major de Montornès
La 29a edició de la Milla Urbana, que es disputarà demà a partir de les cinc de la tarda, 
serà el darrer gran acte de la Festa Major de Montornès. De nou, el carrer de Federico 

García Lorca es transformarà en una pista d’atletisme amb curses de totes les categories.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Primera gran no-
tícia de la tempo-
rada 2019-20.
Gràcies al triomf

contra el Badalonès diumenge
passat (77-84), els de Josep Ma-
ria Marsà acaben en la primera
posició del grup 4 de la Lliga Ca-
talana EBA. 
Això ha permès que l’equip

hagi aconseguit el bitllet per als
quarts de final d’aquesta com-
petició que, de moment, queda
aparcada fins a principis de no-

vembre. La Final a Quatre, segons
ha explicat la Federació Catalana
de Bàsquet, es disputarà els dies
8 i 9 de febrer de 2020 en una seu
que encara s’ha de triar. Els altres
set equips classificats per als
quarts són el Salou, el Cornellà,
el Quart, el SESE, l’Igualada, el
Vic i el BBA Castelldefels.

COMENÇA LA LLIGA EBA
D’aquesta manera, els molletans
(i la resta d’equips de la lliga
EBA) poden centrar el 100% dels

seus esforços en la fase regular de
la competició.
En el cas del Mollet, el conjunt

de Marsà torna a ser un dels as-
pirants a ocupar la zona noble de
la classificació. El conjunt negre
forma part del grup C-B de la ca-
tegoria i s’estrenarà en aquest
curs demà a les sis de la tarda en
un dels partits més atractius d’a-
questa primera data del cam-
pionat: un desplaçament a Sant
Adrià per jugar contra l’UBSA, un
altre etern candidat a l’ascens.

El CBMollet passa de ronda

Parera va ser el capità de l’infantil B de l’EC Granollers. Foto: ECG
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L’EC Granollers tor-
na a la carretera
aquest cap de setma-
na. Els blancs juga-
ran, per primer i únic

cop en tot el curs 2019-20, dos
partits lluny del Municipal, com-
pletant aquest petit èxode demà
passat a les 12 del migdia al camp
de l’FC Vilafranca, un dels quatre
equips que ara mateix ocupen les
posicions de play-off.
De fet, el conjunt que entrena

Iván Moreno és una de les sen-
sacions d’aquest primer tram del
curs, i fins a la darrera jornada,
quan va perdre contra la Pobla de
Mafumet (1-0) havia aconseguit
guanyar tots els seus partits. 
Un dels referents ofensius

dels vilafranquins, de fet, és l’ex-
granollerí Xavi Civil, que aquest
estiu ha canviat la samarreta
blanca per la quatribarrada i que
ja ha marcat un gol per al conjunt
penedesenc. El màxim goleja-
dor del Vilafranca, però, és Victor

Oribe, que ha vist porteria en dues
ocasions en les primeres jornades.

AMB EL CAP BEN ALT
I és que malgrat que els grano-
llerins van patir la primera der-
rota del curs diumenge passat a
Terrassa (els de Jose Solivelles
només han pogut sumar un dels
darrers sis punts), l’equip va

mostrar un molt bon nivell al Va-
llès Occidental i només va tornar
a casa amb les mans buides per
culpa de la falta de punteria.
De fet, l’ECG va encaixar el gol

que li va costar la derrota en l’ú-
nica badada defensiva que va te-
nir i, malgrat que va tenir les oca-
sions més clares després del des-
cans, no va poder marcar.

L’EC Granollers visita un 
FC Vilafranca en plena forma

El CH Caldes estrena l’OK
Lliga visitant el CP Taradell

Després d’una pre-
temporada esperan-
çadora i que ha fet
engrescar encara més

l’afició, el CH Caldes està a punt
per debutar a l’OK Lliga. Els
d’Eduard Candami es posaran en
marxa en aquesta campanya
2019-20, de nou exigent amb
competició europea, demà a dos
quarts de set de la tarda amb un
desplaçament a la pista del Club
Patí Taradell.
Els calderins es veuran les ca-

res contra un conjunt que afron-
ta un debut històric a la catego-
ria però que hauran de lluitar per
no tornar a l’OK Lliga Plata, tot
i que s’ha reforçat amb noms
contrastats com Jacint Molera

(ex del CHC), Marçal Casadevall
o Dani Rodríguez, entre altres.
El conjunt arlequinat va jugar

el darrer test de preparació dis-
sabte passat a la capital del Segrià
contra el Lleida Llista (1-2). L’ú-
nica desfeta del conjunt de Can-
dami durant els partits de pre-
paració va ser el 4-5 a la Torre
Roja contra l’Igualada.

JORNADA MULTITUDINÀRIA
Per altra banda, dimecres de la
setmana passada, aprofitant la
jornada festiva de l’Onze de Se-
tembre, la Torre Roja es va om-
plir en la presentació dels 28
equips que competiran defensant
els colors del club en aquesta
temporada 2019-20.

Galo, del CNG, guanya 
la 76a Travessia a Banyoles

Estel Xuan Galo va ob-
tenir el millor resultat
per als nedadors del
CN Granollers en la 76a

Travessia a l’Estany de Banyoles
que es va disputar el cap de set-
mana passat. La júnior va ser la
més ràpida de la seva categoria
i va adjudicar-se aquesta presti-
giosa competició de natació en ai-
gües obertes disputada a la ca-
pital del Pla de l’Estany i que va
reunir uns 2.500 esportistes en
totes les seves categories.
Galo va completar el recor-

regut en 27 minuts i 9 segons,
una marca que també li va servir
per entrar al top10 del rànquing
absolut de totes les nedadores

que van participar en aquesta
prova, de 2,1 quilòmetres.
Pel que fa als nedadors del

CNG, Lluís Escrits va obtenir el
millor resultat, una vuitena po-
sició en la general, amb un temps
final de 23 minuts i 54 segons (va
ser el darrer competidor que va
aconseguir baixar de la barrera
dels 24 minuts). Pol Gil, Raúl
Santiago i Ferran Julià van pujar
als tres calaixos del podi.
Aida Bertran, Judith Torras,

Duna Jerez, Aina Martínez, Ga-
briela Nogales, Brenda Teixidó,
Jordi Granero, Arnau Jerez, Abel
Granero o Janna Montfort van
ser altres esportistes del club
que van ser a la cita.

» Els blancs només han sumat un punt dels darrers sis disputats
» Serà el segon desplaçament consecutiu dels de Jose Solivelles

El Circuit s’omplirà 
de turismes en el GT Open

AUTOMOBILIME4Els fanàtics
de les competicions de motor po-
dran gaudir, aquest cap de set-
mana, amb les proves de l’In-
ternational GT Open, que demà
i diumenge arriba al Circuit. El
traçat montmeloní serà l’escenari
de la penúltima prova d’aquest
campionat, organitzat per GT
Sport, i que enguany se celebra
setmanes abans del que sol ser
habitual (les edicions anteriors
acostumaven a ser a l’octubre).
Montmeló acollirà la sisena

prova d’aquesta cita de turis-
mes, que coronarà el seu campió

el segon cap de setmana del mes
que ve a un dels temples de l’au-
tomobilisme mundial, l’Auto-
dromo Nazionale de Monza.
El calendari es posarà en

marxa demà a les nou en punt del
matí amb les tandes de classifi-
cació de la cursa de la Formula
Regional European Champions-
hip i, de forma ininterrompuda
fins a les vuit, hi haurà activitat
sobre l’asfalt, tant curses com al-
tres sessions de preparació. L’en-
demà els horaris seran idèntics.
Les entrades, gratuïtes, es poden
descarregar al web del Circuit.

L’equip va merèixer un millor resultat a Terrassa. Foto: TFC
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A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Co-
mas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Se-
rra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Por-
tugal de la Revolució dels Clavells.

Llibres

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha re-
but tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntat-
ge de petit format.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, en-
tre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va repre-
sentar Espanya al festival d’Eurovisió.  

Música

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i sur-
ten a la llum secrets amagats durant anys.
Litusés l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El direc-
tor barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiuo El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.

Pelis i sèries

Litus
Dani de la Orden

Amuza
Miki Núñez

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contempora-

ni de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el
‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però tam-
bé propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab

Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, im-
pulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objec-
tiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos
premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music
Awards l’avalen com una de les artistes més im-
portants del panorama musical actual. Després
de recórrer mig món actuant en festivals de pri-
mer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires
ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu
exitós segon disc– acabarà amb dos grans con-
certs: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de des-
embre. Tot i que la cantant va ser un dels grans
noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festi-
val, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitja-
rà dos dels escenaris més importants de l’estat

espanyol com a única protagonista.

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Famosos

Anunciar un concert en solitari a Barcelona
Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

Bogeria per aconseguir entrades
Els fans no es volen perdre el concert per res del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIMECRES 25 DE SETEMBRE
19:00 El TAG celebrarà la presentació de la
programació de la nova temporada amb un
espectacle de varietats. / Teatre Auditori de
Granollers.

DIMECRES 25 DE SETEMBRE
18:30 Aturem la guerra i Mundubat ON seran
els encarregats de coordinar la xerrada-
col·loqui Situació actual a Palestina, que in-
clourà la projecció d’un documental. / Cen-
tre Cultural La Marineta.

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 22 DE SETEMBRE
SANTA PERPÈTUA Demà passat, a partir de les
9 del matí, es posarà en marxa una nova edi-
ció del Dia de la Riera, amb la passejada per
la llera. També hi haurà exposicions i tallers.
/ Parc Central. 

DIMARTS 24 DE SETEMBRE
MONTMELÓ Nova crida a la solidaritat. El Banc
de Sang i Teixits organitzarà una tarda de do-
nacions de sang oberta a veïns del poble i d’al-
tres localitats de la comarca (17:00). / Casal
de la Gent Gran.

AVUI 20 DE SETEMBRE
LA GARRIGA Margarida Genera s’encarregarà
de la xerrada anomenada La Garriga, un
poble amb arrels mil·lenàries (19:00). / Fun-
dació Maurí.

DIMECRES 25 DE SETEMBRE
LA LLAGOSTA El primer Videofòrum de la tem-
porada de la Biblioteca estarà dedicat a co-
mentar la pel·lícula Bailando la vida, de Ric-
hard Loncraine (16:00). / Centre Cultural i Ju-
venil Can Pelegrí.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
PARETS Partit de futbol corresponent a la ter-
cera jornada del grup 1 de Primera Catalana
entre el CF Parets i el Girona B (12:00). / Camp
Municipal Josep Seguer.

MONTORNÈS Els fotògrafs Helena
Buira i Edu Gisbert exposaran algunes
de les imatges que han captat en el seu
projecte. / Casal de Cultura.

‘La dona ugandesa com a motor 
de la societat’ segueix a Montornès

Tota la setmana

La colla dels Torrats ha preparat la pri-
mera edició d’un Festival de Rock so-
lidari. Els beneficis obtinguts es lliu-
raran a l’entitat AFIMOIC. / Parc de Can
Mulà.

Els Torrats organitzen el
primer Festival de Rock solidari

Demà 21 de setembre a les 10:30

Per espiar el seu amant Ludo, Claire Mi-
llaud, de 50 anys, crea un perfil fals a
les xarxes socials i es converteix en la
Clara, una bella jove de 24 anys. / Ci-
nema Edison.

‘Clara y Claire’, proposta per
a una tarda al Cinema Edison
Dijous 27 de setembre a les 20:00

LES FRANQUESES Partit de futbol de
la 3a jornada del grup 9 de Tercera Ca-
talana entre el Llerona i el Sta Maria
de Montcada. / Camp de Llerona.

El CE Llerona rep la visita
del Santa Maria de Montcada
Demà 21 de setembre a les 16:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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