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1.072 euros al mes. Amb aques-
ta quantitat ha de viure, de mit-
jana, cada persona al Vallès
Oriental. Si més no, això és el que
indiquen les dades de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE),
publicades recentment i que
mostren la distribució de la ren-
da. Es tracta d’una mitjana que
amaga darrere realitats diverses
i desiguals. I és que en alguns ca-
sos, les xifres gairebé es doblen
entre municipis.

Les localitats més adinerades
de la comarca són Vallromanes
i l’Ametlla, que destaquen cla-
rament i superen per molt la mit-
jana comarcal, que és de 12.865
euros anuals per persona. En el

cas dels ametllatans, se situen en
un llindar de 16.482 euros. Vall-
romanes, per la seva part, és la
localitat amb més renda per ha-
bitant, amb 18.082 euros -més
de 1.500 euros al mes-. 

Aquestes xifres contrasten
clarament amb la situació de
Canovelles i la Llagosta, ja que la
renda dels vallromanesos pràc-
ticament és el doble que la d’a-

quests dos municipis. Els habi-
tants de la Llagosta cobren
10.456 euros, mentre que els

de Canovelles són els que comp-
ten amb menys recursos al Va-
llès Oriental. Segons les esta-
dístiques, Canovelles té una ren-
da per persona de 10.170 euros.
Dit d’una altra manera, no arri-
ba als 850 euros al mes.

Des del Consell Comarcal, la
Tècnica de l’Observatori-Centre
d’Estudis del Vallès Oriental, Nú-
ria Maynou, ha explicat a Línia
Vallès aquest fenomen. “Tradi-
cionalment, a la comarca s’han do-
nat diferències entre els munici-
pis residencials -com Vallroma-
nes- i els més industrials”, afirma.

D’altra banda, entremig dels
dos pols oposats hi ha tot un
grup de municipis que són més
a prop de les posicions més bai-
xes. De fet, la gran majoria de lo-
calitats de la comarca ronden
una xifra d’entre 11.000 i 13.000
euros de renda per persona.

Això presenta una situació en la
qual coexisteixen dos Vallesos
dins d’un mateix territori. Per a
Maynou hi ha un component ge-
ogràfic clarament marcat, so-
bretot pel que fa a la proximitat
amb la capital catalana. “Es dona
el cas que els municipis més
propers a l’àrea metropolitana de
Barcelona i del Baix Vallès són
els que tenen les rendes més bai-
xes”, comenta.

Per aconseguir un augment
de recursos en aquesta zona, el
Consell Comarcal va aprovar
dimecres l’ambiciós Pla Estra-
tègic de Desenvolupament Eco-
nòmic Local i de l’Ocupació del
Vallès Oriental 2018-2025.
Aquest full de ruta buscarà im-
pulsar la formació, l’aposta tec-
nològica per a la indústria, l’em-
prenedoria o la connectivitat
al territori, entre altres pilars.

UNA CIUTAT AMB DUES CARES
Granollers també és un clar
exemple dels contrastos socioe-
conòmics que es poden viure en
un mateix territori. Des d’una
perspectiva geogràfica, la rique-
sa està acumulada al centre, on
es troben les zones amb més ren-
da. Allà se supera el llindar dels
16.000 euros. L’altra cara de la
moneda és per al barri del Con-
gost, que supera per poc els
8.000 euros. Precisament, es
tracta de la part més propera a
Canovelles, el municipi de la
comarca amb menys renda per
habitant.

Aquesta situació, que es re-
peteix tant a la capital com a tot
el Vallès Oriental, sembla pràc-
ticament un símbol del territo-
ri que es dona per fet. Vivim en
una comarca desigual: les xifres
només ho confirmen.

Una comarca desigual
» Vallromanes i l’Ametlla són els municipis amb més renda per persona del Vallès Oriental

» Pràcticament doblen les rendes de Canovelles i la Llagosta, que estan a la cua de la comarca

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

Les dades de renda mostren diferències importants entre els municipis del Vallès Oriental. Foto: Arxiu

12.865
euros anuals és la
mitjana de renda 
per persona 
al Vallès Oriental
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Comunicat benemèrit:
"Consideradas precur-
sores para la confección

de explosivos, susceptibles (a espera de
confirmación por los especialistas) de
ser empleadas en la fabricación". En jer-
ga policial, traducción: "Que no hemos
encontrado nada". La darrera trista ve-
gada era Dixan...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Los Mossos han tenido
que cortar varias ca-
lles. Delante de las sedes

de ERC, CUP, Òmnium y ANC han apa-
recido paquetes sospechosos. Arte-
factos simulados con la inscripción
'TNT'  y la bandera de España. Es una
gravísima amenaza, ¿saldrá en las por-
tadas de los informativos?

@JuliaBayo1

La Generalitat retallarà
un 6% del pressupost
de Cultura, un sector al

qual només destina el 0,8% del pres-
supost total. I això, amigues, no va de
Madrid ni d'independència, sinó de
menyspreu absolut a la cultura, que
hauria de ser el centre de tot. A. La.
Merda.

Poques vegades la pro-
fessió queda tan des-
pullada com quan hi ha

macro-operatius policials. Grans mit-
jans convertits en altaveus de les ver-
sions oficials per descabellades que si-
guin. I arruïnen vides amb el circ. ¿Sín-
drome d’Estocolm o complicitat, en
tants casos, criminal?

@oriolandres@claranarvion@HiginiaRoig

La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

L’integrador social

Cada vegada es van produint més
transformacions a la nostra societat,
especialment dels col·lectius vulne-
rables (gent gran, infants en risc, ad-
diccions, immigració, etc.). Sorgeixen
models d’atenció social basats en la
persona i, amb aquests canvis, també
apareix la presència de professionals
qualificats per atendre les necessitats
de les persones: són els/les integra-
dors/es socials. Vull parlar sobretot
del poc reconeixement que tenim
com a tècnics superiors, i ho faré
parlant des de la meva ex-
periència, perquè vull re-
ivindicar la discriminació
que pateixen alguns cicles
formatius per part de l'ad-
ministració, en concret els
que pertanyen a la branca
de serveis socioculturals a
la comunitat, i més concretament el
d’integració social, el que vaig estudiar
jo. Les dades ho diuen: el nostre país
no aconsegueix estar a l’altura d’Eu-
ropa quant a matèria de formació
professional, una modalitat d'apre-
nentatge que aquí no ha aconseguit el
prestigi i el grau d'ocupabilitat que té
en altres països europeus, com Ale-
manya o Suïssa. Encara estem lluny
que l’FP arribi al nivell d'altres països.
El percentatge dels titulats/des a Es-
panya és del 33,3%. Es troba per sota
de la mitjana de l'OCDE (el 39,7%) i
de la UE (el 46,1%).

Recordo com, fa anys, se’ns venia
la formació professional com a positi-
va, pels seus continguts d’FP, les pràc-
tiques en empreses i la seva curta du-
rada de dos anys. Per tant, et deien que
en finalitzar els estudis tindries feina
o més possibilitats en el món laboral.
Doncs bé, en el cas de l’àmbit social
com és el meu, el camí no és tan fàcil
com ho pintaven. En més d’una ocasió,
m’he trobat amb el típic correu de res-
posta: “Em sap greu, però demanem la
titulació d’educadora social”. Puc ar-

ribar a entendre que actualment, en el
món que vivim, la universitat és im-
portant, però el que no comprenc és
per què ens descarten per a ofertes de
feina quan, estic convençuda, podem
encaixar perfectament amb el que es-
tan buscant, tot perquè no tenim un
grau universitari, i així no se'ns dona
l’oportunitat d’avançar. Es continua
pensant que l’economia se sustenta mi-
llor amb els estudis universitaris, per-
què sempre hem tingut la idea gene-
ralitzada que es necessiten compe-
tències d’un alt nivell, no manuals. 

Per tant, estem parlant del fet que

aquests graus superiors no es troben re-
coneguts per les administracions pú-
bliques, tot i ser un perfil polivalent a la
intervenció social en diferents recursos
socials, educatius i d'ocupació amb di-
ferents col·lectius. S'uneixen diverses
problemàtiques: la mala "fama" de
l'FP, la poca coordinació entre les ad-
ministracions (Educació, Serveis Socials
i Ocupació), caos en els convenis col·lec-
tius (es trepitgen competències, poca
claredat de funcions, etc.), els serveis so-
cials públics (on només sembla existir

una figura que val per a tot
i la resta no existeix), l'es-
cassa capacitat dels joves
per trobar un futur millor…
És a dir, una situació deses-
perançadora. 

Les possibles solucions
a això han de venir per

part dels grups parlamentaris i el
Govern de les comunitats autònomes.
De quina manera? Principalment
creant places de la nostra titulació
dins de l'administració pública, pro-
moure la contractació i el reconeixe-
ment de la professió, l’establiment de
ràtios, evitar la confusió de funcions,
l’intrusisme en els centres i els re-
cursos, entre d’altres. Demanem es-
tar en igualtat d’oportunitats, perquè
ho necessitem. Perquè moltes perso-
nes es mereixen millorar la seva qua-
litat de vida, perquè la societat ne-
cessita els integradors socials.

En més d’una ocasió m’he trobat amb el 
típic correu de resposta: “Em sap greu, però
demanem la titulació d’educadora social”

Els semàfors

Aj. de Granollers
Granollers apostarà per formar part de

la zona de baixes emissions i prohibir
l’entrada als vehicles més contami-

nants. L’objectiu és seguir el model de
Barcelona, que a partir del gener aplica-

rà mesures contra la contaminació. 
pàgina 8

Inkemia
L’Ajuntament de Parets ha rescindit el

contracte que tenia amb l’empresa bio-
tecnològica Inkemia. La companyia ha-

via de transformar Parets en una vila
universitària, però no ha complert cap

dels terminis acordats des del 2015.
pàgina 16

Aj. de Mollet
Els veïns del barri de l’Estació del Nord
s’han mobilitzat per reclamar el Pla In-
tegral, que recull 25 propostes adreça-

des a l’Ajuntament per millorar la quali-
tat de vida a la zona. Denuncien que se

senten abandonats pel consistori.
pàgina 12
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Trenquen a Montmeló el mural 
de “Llibertat” dedicat als Jordis1

2
El BM Granollers vol sumar 
la primera victòria a Santander

Comença la rehabilitació de 
l’històric Vapor Aranyó a Santa Perpètua

La comarca està lluny de 
l’objectiu europeu de reciclatge

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

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

Ahir parlava per telèfon amb una
amiga gallega i li deia que el PSOE
usaria un cop d’efecte contra l’in-
dependentisme per tal de guanyar
les eleccions. Em creia que seria
només la sentència, però ha estat
més espectacular.

Han donat preeminència a un
fet que porten executant fa mesos:
detenir gent per les seves idees i
acusar qui no ha matat ningú de
terrorista.

O sigui, es presenten a casa
teva amb una ordre que t’acusa de
terrorista per anar a reunions dels
Comitès de Defensa de la Repú-
blica (CDR), i ja has begut oli.

Mentrestant, el seu exèrcit
d’espanyolistes residents els ho fa
fàcil, girant l’esquena als fets, po-
sant denúncies, prohibint-te par-
lar el català, arrencant els llacets
grocs... o fins i tot donant suport
públicament a aquestes accions. I
després els autoanomenats “cons-
titucionalistes” parlen de Justícia
independent, de democràcia i
d’estat de dret. Doncs, vist això,
pregunto: on queden aquests con-
ceptes a la pràctica? Algú m’ho
pot explicar?

Detencions
per Dolors Miquel

Les millors
perles

Una parella nord-americana abandona la seva filla ucraïnesa
adoptada en adonar-se que en realitat no era una nena de 6
anys, sinó una dona de 22 amb nanisme. A més, en una en-

trevista a Daily Mail, la mare ha explicat que la suposada nena era
una psicòpata i els havia intentat matar.

La broma de l’assalt a l’Àrea 51, sorgida a les xarxes socials,
es va fer realitat el 20 de setembre, però va ser un fracàs.
Dels 2 milions de persones que es van apuntar a l’esdeveni-

ment via Facebook, només hi van assistir pocs centenars. A més,
cinc assistents van acabar detinguts.

Pequín té l'aeroport d'una sola terminal més gran del món. Es
tracta de Pequín-Daxing, el tercer aeroport de la capital xinesa,
que ja ha començat a operar. La terminal té cinc pisos i una su-

perfície de 700.000 metres quadrats. Ha costat 14.000 milions d'eu-
ros i es preveu que hi passin 72 milions de passatgers a l'any.

Els cantants de reggaeton han iniciat una campanya de
protesta a través de Twitter després de fer-se públics els
nominats als Grammy Llatins d’aquest any. Es mostren en-

fadats i decebuts per la poca presència d’aquest gènere musi-
cal entre els aspirants als premis. 

Troben per casualitat un quadre d’un valor d’entre 4 i 6 milions
d’euros a la cuina d’una dona gran a Compiègne, França. És
una obra del pintor italià Cenni di Pepo Cimabue i data del se-

gle XIII. El pròxim 27 d’octubre el quadre serà subhastat a Senlis, una
altra ciutat francesa.

A les xarxes

@Iniestismo1899: La historia del Barça:
Cruyff crea el estilo. Rijkaard pone los ci-
mientos. Guardiola logra llegar a la cús-
pide. Valverde lo destruye todo.

@MelciorComes: Saben que la sentència
serà duríssima i preveuen una revolta.
Aquestes detencions són un missatge
més, un nou Quieto todo el mundo.

#Detinguts23S

@tortondo: Ya que estamos empezando a
sacar los restos de Franco, podemos seguir
con los que quedan en ministerios, juzga-
dos, colegios, medios de comunicación...

#ExhumacióDeFranco #ElBarçaNoConvenç

100 dies de govern?
per Francesc Juzgado (PSC Parets)

Hem volgut esperar els 100
dies del nou govern indepen-
dentista local per fer balanç del
que han fet, o més ben dit, del
que han deixat de fer.

Avui dia, continuem espe-
rant la solució a la problemàtica
de les males olors de Danone,
que s'han produït de nou
aquest estiu. Hem viscut un es-
tiu amb més robatoris de l'ha-
bitual i els carrers estan més
bruts. Tot això és el que ens
traslladen les veïnes i veïns
del poble.

Puja l'atur mes rere mes i
no veiem cap notícia del nou
govern. En canvi, els anuncis
del nou govern són que volen
tancar el Parc del Sot d'en Bar-
riques i intentar que no es faci
efectiu el trasllat de la policia lo-
cal al Sector IVECO, amb la ne-
cessitat que tenen de millors

instal·lacions. En canvi, sí llo-
garan un edifici per tenir més
despatxos. Entenem la neces-
sitat que s'ha generat, ja que els
necessiten per tants regidors/es
amb dedicació completa que
han anomenat. 

Parlen del nou institut sen-
se tenir un compromís de la
Generalitat de calendari con-
cret per a la seva construcció
com nosaltres exigíem.

Hem trobat a faltar l'ager-
manament amb Chilluévar i
Santo Tomé durant la passada
Festa Major. I podríem seguir...
Proposem crear una Comissió
de Transparència, presidida
pels socialistes i un membre de
cada força política, per explicar
dades com les dels incendis, dels
robatoris, les de l'atur o els mo-
viments organitzatius de per-
sonal i noves incorporacions.

 



El teu marxandatge sempre
té present l’expressió “im-
parabla”. A què es deu

aquest sobrenom?
Jo m’ho prenc com una filosofia de
vida, com una forma d’afrontar
els problemes que tenim. Per a mi
és com dir: “Si et diuen que no pots
fer alguna cosa, fes-ho amb el do-
ble de ganes i creu en tu mateix”.
Al final, creure en un mateix i en els
teus projectes és l’únic que serveix. 

El passat mes d’abril vas debutar
amb el teu disc Flors mentre vis-
qui, que ha tingut una acollida
de més de dos milions de vi-
sualitzacions a Youtube. Com
has experimentat aquest canvi a
la teva vida?
Per sort no ha vingut res de nou,
perquè jo ja havia fet cançons que
havien funcionat molt bé. Sí que és
cert que el disc ha sigut un punt
d’inflexió, perquè ens hem obert a
públics que no ens havien escoltat
abans. Crec que comença a sortir
el projecte en què he confiat sem-

pre i estic molt content per la re-
buda. 

Sou un grup format per tres ar-
tistes. Com us organitzeu? 
És complicat  perquè els tres estem
sempre ocupats. El Chen treballa
molt i la Mariona té mil projectes ar-
tístics. De vegades ens costa com-
binar els horaris, però ho estem fent
com podem i, de moment, va tot
genial.  

Quin paper teniu cadascú a l’e-
quip?
El Chen és el cervell musical, i la Ma-
riona i jo som els vocalistes. Jo potser
tinc més el paper de lletrista, però és

una organització totalment horit-
zontal on tothom fa la seva aportació. 

A quin públic va dirigida la teva
música?
No crec que vagi dirigida a cap pú-

blic en especial, però els seguidors
són majoritàriament adolescents.
Tot i així, als concerts és guai veu-
re gent més gran que jo cantant les
meves cançons. Sense voler-ho ni
buscar-ho, hem tocat una tecla
que ha donat més transversalitat al
nostre projecte. 

Quines són les teves inspira-
cions a l’hora de compondre?
Escolto molt rap americà del sud
dels Estats Units i les mogudes de
Chicago i d’Atlanta. De Catalunya
m’influencien les lletres d’Oques
Grasses, perquè fan reflexionar. 

Què vols transmetre amb les
lletres del teu últim disc? 
Intentem que cada tema parli d’u-
na cosa diferent amb què la gent
se senti identificada. Parlem de les
petites coses, del que ens fa feliços,
del que un porta a dins, reflexio-
nem sobre la vida i la mort... A mi
els rapers que intenten dir-te com
has de pensar em fan una mica de
pal. Crec que quan estàs cantant
has de ser conscient que tens una
gran responsabilitat. A mi m’a-
grada animar la penya perquè es-
tudi i vagi a totes, fent el que els
omple de debò. 

L’escena catalana està coneixent
nous grups de rap en català.
Sents que has col·laborat a fer
que això sigui possible?
Sí, però no només jo. Podria dir
que em sento responsable per-
què hem sigut els primers can-
tants de rap en català d’aquesta
nova fornada. Crec que és molt
guai, però també ens afegeix la
responsabilitat de fer les coses bé
per obrir camí a les noves gene-
racions. 

Tu vas començar a compondre
en castellà. Què et va fer canviar
al català?
Vaig conèixer el grup P.A.W.N.
Gang i em va fer pensar que podia
fer rap en català que sonés al ma-
teix nivell que el rap en americà.
Vaig arribar a la conclusió que no

havia de canviar l’idioma perquè la
meva veu interior és en català. 

Com creus que afecta la situació
política que estem vivint a Ca-
talunya a la música en català?
Intentem que la nostra música sigui
apolítica, però defensem la música
en català. Molta gent de fora sent
música en català i ho relaciona di-
rectament amb l’independentis-
me, però també crec que a Cata-
lunya se’ns cuida tenint en compte
la situació política que vivim.

Com tens pensat continuar el teu
recorregut musical? 
Ara estem fent música nova però
amb molta calma. Estem oberts a
fer coses noves respecte al que ha-
víem fet, intentant treballar la mú-
sica cuidant-la molt.

“Si et diuen que no pots
fer alguna cosa, fes-ho
amb el doble de ganes”

Lildami / Cantant de rap en català

Després de visitar la comarca en el concert de Festa Major de Sant Feliu 
de Codines i de guanyar el premi Cerverí a la millor lletra per la cançó 
Sempre és  estiu, Lildami atén Línia Vallès per parlar de l’exitosa rebuda 

del seu nou disc Flors mentre visqui i del canvi que ha suposat a la seva vida.

Lola Surribas
SANT FELIU

Foto: Lola Surribas

Perfil | Donant veu al rap en català
Damià Rodríguez (Terrassa, 1994) és un artista emergent del rap en català. 

Enginyer de professió, va deixar la seva feina a la fàbrica de Seat per dedicar-se
plenament a la música i publicar el seu nou disc Flors mentre visqui.

Els rapers que intenten
dir-te com has de
pensar em fan 
una mica de pal 
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CONTAMINACIÓ4Granollers
apostarà per formar part de la
zona de baixes emissions i pro-
hibir l’entrada als vehicles més
contaminants. L’Ajuntament
ho va anunciar dimecres, en un
acte dedicat a les accions de la
ciutat per fer front al canvi cli-
màtic. La mesura ja s’ha de-
manat al Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat.

Segons el regidor de Medi
Ambient, Albert Camps, l’ob-
jectiu és seguir el model de Bar-
celona, que a partir del gener
aplicarà mesures per reduir el
trànsit dels vehicles més conta-
minants i així millorar la quali-
tat de l’aire. L’objectiu és que la
mesura s’estengui “als municipis
veïns de Canovelles, les Fran-
queses i la Roca del Vallès, amb
qui formem un continu urbà”,
explicava Camps. 

A banda de la implantació
d’aquesta zona, també es con-

templen altres mesures. Per
exemple, limitar la circulació de
camions d’alt tonatge a la Ron-
da Sud i promoure la bicicleta
com a mitjà de transport urbà.
En aquest sentit, pròximament es
començaran les obres per fer un
aparcament segur per a bicis a
l’estació de Granollers Centre.  

GRANOLLERS, EN EMERGÈNCIA
D’altra banda, avui a les sis de
la tarda un seguit d’entitats
granollerines, sota el paraigua
de La Magrana Vallesana, par-
ticiparan en la manifestació
mundial per l’Emergència Cli-
màtica convocada als Jardins
de Gràcia de Barcelona.

La zona s’estendrà a municipis pròxims. Foto: Ajuntament

Granollers vol formar part 
de la zona de baixes emissions
» Es prohibiria l’entrada als vehicles més contaminants, seguint 
les limitacions que s’aplicaran a Barcelona a partir de l’any que ve

Detenen dos veïns de
Granollers per atracaments

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 12
de setembre dos veïns de Gra-
nollers acusats de fer diversos
atracaments a municipis del Va-
llès Oriental. Segons ha explicat
el cos policial aquesta setmana,
es tracta d’un home i una dona
que haurien robat amb intimi-
dació diferents establiments de
la comarca. L’home, que tenia
nombrosos antecedents, va in-
gressar a presó per ordre del jut-
ge. La dona, en canvi, va quedar

en llibertat per la manca d’an-
tecedents. 

El primer atracament va pas-
sar a finals d’agost en una far-
màcia de Lliçà d’Amunt, quan el
detingut va amenaçar la depen-
denta amb un ganivet de grans
dimensions. Després de robar,
l’home va pujar al cotxe que
conduïa la seva còmplice. A con-
tinuació van fer el mateix en un
mas de Les Franqueses en dues
ocasions, i un darrer robatori en
una farmàcia de l’Ametlla. 

PROTESTA4Integrants de Tsu-
nami Democràtic van ocupar
ahir al matí una oficina de La
Caixa a Granollers. L’entitat, si-
tuada a la plaça Maluquer i Sal-
vador, es va omplir de manifes-
tants amb cartells que deien
“aquesta empresa finança la re-
pressió”. L’objectiu dels con-
centrats era denunciar la com-
panyia bancaria, que segons
Tsunami Democràtic, fa negocis
directament amb governs que
neguen el diàleg amb Catalunya

i promouen una onada repres-
siva contra els moviments sobi-
ranistes. Alguns dels activistes
van seure al terra de l’oficina
mentre altres es quedaven al
carrer. 

ACCIONS PARAL·LELES
Granollers no va ser l’única ciu-
tat on es van poder veure aques-
ta mena d’actes, ja que es van re-
petir de molts similars a Barce-
lona, Manresa, Vilafranca del
Penedès, Calella i Sabadell du-

rant el mateix matí d’ahir. Di-
mecres el mateix grup activista
ja havia actuat al barri de Gràcia
de Barcelona, on una cinquan-
tena de persones van ocupar
una oficina del mateix banc.

L’entitat, en plena mobilit-
zació, no descarta fer més ac-
cions pròximament amb carac-
terístiques similars. De fet, el
mateix dia a través de les xarxes
socials van publicar un missat-
ge que deia: “avui érem 50. Us
n'imagineu 50.000?”.

Els detinguts van participar en quatre robatoris. Foto: Mossos

Ocupen una oficina bancària

Arts | Presenten la nova edició del Festival Panoràmic
El Festival Panoràmic de cinema i fotografia celebrarà aquest dilluns un acte de

presentació a Roca Umbert per donar a conèixer les novetats de la tercera edició.
Caldrà esperar fins al 17 d’octubre per veure les exposicions, xerrades i tallers.
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Tracy Sirés liderarà la nova
temporada del Teatre Auditori

ACTIVITATS4Granollers s’om-
plirà la setmana que ve de pro-
postes i activitats relacionades
amb l’escalada urbana de la mà
del Granollers Climbing Festival.
De dimecres a dissabte, els afi-
cionats a pujar per edificis, murs
i tota mena de superfícies que
rodejen els carrers de la ciutat
podran gaudir de circuits pre-
parats per ser superats. No obs-
tant això, serà a porta tancada
on es doni la benvinguda a la ter-
cera edició d’aquest peculiar
festival, amb una sessió espe-
cialitzada en escalada indoor
de la mà de Pep Rastrero. L’en-
demà, David Palmada presen-
tarà un documental basat en la
seva experiència escalant al de-
sert del Moab. 

Però no serà fins dissabte
quan es podrà gaudir del mo-
ment més esperat del festival;
l’escalada d’indrets emblemà-
tics de Granollers. La plaça de
l’Església es convertirà en un
dels punts centrals de les activi-
tats. Serà llavors quan comenci
l’open urbà, moment en el qual
la ciutat es transformarà en un
enorme parc per posar a prova
l’habilitat d’escaladors de totes les
edats i nivells de professionalitat.

L’escalada 
urbana envaeix
Granollers

CULTURA4Tracy Sirés serà la
nova directora artística del Tea-
tre Auditori de Granollers a par-
tir de l’1 d’octubre. Així ho va
anunciar la institució cultural di-
lluns, quan va presentar la que
fins ara era cap d'àrea de públics
i comunicació del Teatre. Sirés
ha explicat que afronta el nou
repte amb “ganes, il·lusió i amb
un gran sentit de la responsabi-
litat”.  Segons expliquen des del
Teatre Auditori, el fet que la
nova cap vingui del sector del
màrqueting i la publicitat “farà
posar, encara més, el focus d'a-
tenció en els espectadors, part es-
sencial del teatre”. 

En paraules de la mateixa Si-
rés: “l’anàlisi de públics sem-
pre m'ha fet estar molt atenta al
que necessita la gent i és en
aquest sentit que m'agradaria
poder obrir nous ponts de diàleg
amb els espectadors per tal que
se sentin més seu l'equipament”.

El canvi de direcció arriba
després que el juliol passat, el
fins ara director gerent de l’e-
quipament, Carles Ribell, fos
nomenat director de l’àrea de
creativitat, promoció econò-
mica i participació de l’Ajun-
tament. Tanmateix, Ribell
continuarà com a gerent de la
institució.

LA NIT MÉS TEATRAL
Dissabte va ser el torn del pe-
riodista i presentador Eloi Vila
per donar la benvinguda a la
nova temporada de l’Escena
grAn, programa del qual el Te-
atre Auditori en forma part. En
una nit de gala amb les butaques
plenes a vessar, l’emblemàtic
teatre va servir d’escenari per a
donar a conèixer més de 60 es-
pectacles que es podran veure
des d’ara fins a gener de 2020.

Un concert de jazz, un mu-
sical i molta expectació van ser
els ingredients que no van fal-
tar en la inauguració d’un nou
curs teatral.Tracy Sirés, nova directora del Teatre Auditori. Foto: Teatre Auditori
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AIGUATS4Dissabte no només
va ser una jornada passada per
aigua a Mollet, sinó que moltes
vies i zones van patir afecta-
cions a causa dels aiguats, prin-
cipalment al matí. Prova d’a-
questa incidència a la ciutat va-
llesana és que va ser el segon
municipi català des d’on es van
fer més trucades a Protecció Ci-
vil demanant ajuda. De fet, es
van registrar  un total de 35

trucades de les 68 a tot el Vallès
Oriental. 

Possiblement l’afectació més
greu de la jornada va ser el tall de
la carretera C-17, on l’aigua va in-
undar completament un tram de

la via. Els túnels a l’alçada de l’es-
tació Mollet-Sant Fost van que-
dar anegats, fet que va obligar a
taller el trànsit en ambdues di-
reccions i tallar la circulació. 

Això va provocar que la ma-
joria de vehicles es desviessin cap
a l’interior de la ciutat, fet que va
generar un trànsit inusual dins

de la vila. La contundència dels
aiguats, però, es va difuminar
cap a la tarda, quan ja es va po-
der restablir la marxa en els dos
sentits. D’altra banda, també es
va haver de tallar durant una es-
tona un carril de l’autopista AP-
7 en direcció Girona a causa de
la tromba d’aigua.

La C-17, inundada per la pluja. Foto: Twitter (@SamuelFerrando)

La pluja deixa Mollet amb talls
a les carreteres i afectacions
» Mollet va ser el segon municipi català amb més trucades 
a Protecció Civil dissabte per la pluja, i el primer de la comarca

Els veïns de l’Estació del Nord
omplen el barri de protesta

RECLAMACIÓ4Els darrers dies
els balcons del barri de l’Estació
del Nord s’han omplert de pan-
cartes per protestar contra l’a-
bandonament i la manca de mi-
llores que denuncien. “Estimo el
barri”, “volem pla integral” o
“som un barri viu” són alguns
dels lemes que es poden llegir
només alçant el cap pels seus ca-
rrers. 

Concretament, reclamen el
Pla Integral del barri, que recull
25 propostes adreçades a l’A-

juntament per millorar la quali-
tat de vida de la zona. Algunes de
les actuacions que demanen els
habitants són la millora de l’es-
tació, la reparació dels carrers
malmesos, millorar la seguretat
dels camins escolars i fer més ac-
cessibles els espais públics, en-
tre moltes altres propostes.

De la mà de l’Associació de
Veïns han intensificat última-
ment les mobilitzacions i la pres-
sió perquè el consistori respon-
gui les seves peticions.

MOCIÓ4El grup municipal de
Ciutadans Mollet demanarà el
pròxim ple de dilluns que la Po-
licia Municipal pugui disposar
de pistoles tàser. Els d’Iván Ga-
rrido pretenen que el cos poli-
cial  compti amb aquests apa-
rells, que provoquen una des-
càrrega elèctrica per incapacitar
qui la rep. 

Segons la formació taronja,
però, aquestes armes només
haurien de ser utilitzades quan
corri risc la vida d’algun agent o

d’una víctima com a mesura
d’última instància. 

Des de Ciutadans expliquen
que aquesta dotació d’equipa-
ment policial formaria part de la
normativa impulsada des de la
Generalitat l’any passat i com-
pliria la legislació catalana.

POLÈMICA PELS RISCOS
A l’espera de si s’aprova o no
aquesta incorporació per al ma-
terial de la policia local, s’ha
despertat la polèmica sobre la

utilització d’aquestes armes te-
òricament no letals. 

Tanmateix, algunes entitats
com Amnistia Internacional, de-
nuncien que aquests aparells
causen més de 50 morts cada
any als Estats Units. El motiu és
la potent descàrrega elèctrica
que genera la pistola, que pot
provocar la mort en casos que
l’individu tingui problemes car-
díacs. A Catalunya els Mossos les
poden utilitzar, però sempre
gravant les intervencions.

El barri s’ha omplert de pancartes. Foto: Facebook

Pistoles tàser per a la policia?

Commemoració | Celebren el Dia d’Extremadura
El Centro Cultural Extremeño Virgen de Guadalupe de Mollet va celebrar diu-

menge un acte commemoratiu pel Dia d’Extremadura, que va ser el passat 8 de
setembre. La bandera extremenya es va hissar a la plaça Prat de la Riba.

Cs demana pistoles tàser per a la policia local. Foto: Miquel Codolar/ACN 

Els túnels a l’alçada 
de l’estació Mollet
Sant Fost van quedar
totalment inundats
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L’Ajuntament estudiarà com
regular patinets i bicicletes

MOBILITAT4L’Ajuntament de-
batrà en el pròxim ple de dilluns
la creació d’una Comissió per re-
novar l’ordenança de Via Públi-
ca. Aquest grup buscarà estudiar
i regular l’ús de patinets elèctrics,
bicicletes i altres aparells similars
a la via pública. 

L’objectiu principal de la
proposta és aconseguir  millorar

la convivència d’aquests vehicles
amb les persones que estiguin a
les zones de vianants de la ciu-
tat, on sovint les normes i els lí-

mits de cadascú no estan clara-
ment marcats.

En aquest sentit, es buscarà
evitar comportaments incívics
per part dels conductors dels
aparells i les bicicletes. Una de
les mesures concretes d’aquest
projecte serà la de limitar l’ús
d’aquests vehicles a espais com
els carrils bici o la calçada limi-
tada a 30 km.

Aquest intent d’administrar
aquesta mena de circulació no
és nou, ja que l’any passat es va
aprovar una moció preliminar
precisament per regular l’ús
dels patinets elèctrics dins de la
ciutat. Ara, però, l’Ajuntament
buscarà actuar de forma di-
recta i sense esperar cap orde-
nança d’institucions supramu-
nicipals, com la Generalitat o el
Govern estatal.

CULTURA4Falten pocs dies pel
festival de jazz i música clàssica
Sona Mollet, i la ciutat ja co-
mença a vestir-se de gala per
acollir músics d’arreu del món.
Dimarts se celebrarà la presen-
tació oficial d’aquest cicle tan es-
pecial al Centre Cultural La Ma-
rineta. Però no serà fins diven-
dres que es podrà apreciar el ta-
lent musical dels artistes que om-
pliran la vila. 

Del 4 al 6 d’octubre el Mer-
cat Vell i el Teatre de Can Gomà
reuniran un excel·lent palmarès
musical, format tant per joves
promeses com per intèrprets
consolidats del jazz, piano i
música de cambra. Els pianistes
Xavi Torres, Daahoud Salim,
Pedro Emanuel Pereira, Daria
Piltyay, Tensy Krismant, Hugo

Schuler o Alba Ventura faran les
delícies dels amants de les te-
cles. També hi participarà el re-
conegut saxofonista Lluc Casa-
res, i les pianistes Pamela Bei-

ne i Cèlia Margalef, que vindran
des del Conservatori Superior
de Música del Liceu de Barce-
lona, per interpretar una peça a
quatre mans.

A banda del que passa sobre
l’escenari, un dels elements més
importants d’aquest festival és el
vessant solidari, que des del nai-
xement del projecte n’és una
empremta molt clara. De fet,
Sona Mollet es va crear  l’any
2016 com a homenatge pòstum
a la jove pianista molletana Anna
Villaescusa Rebull, que va morir
de leucèmia.

És per això que la totalitat re-
captada per la venta d’entrades
es dedica íntegrament a la Fun-
dació Josep Carreras contra
aquesta malaltia. A més, el com-
ponent sentimental també està
molt marcat pel fet que molts
músics van ser companys i amics
de Villaescusa. Per això, els ar-
tistes participen de manera al-
truista des de fa quatre anys.

Aquesta commemoració
musical està promoguda per
l’Ajuntament de Mollet i els
Conservatoris del Liceu i
d’Amsterdam.

Hi participaran joves promeses i artistes de renom. Foto: Ajuntament

La ciutat s’entregarà 
a la música del Sona Mollet

L’objectiu és millorar 
la convivència amb 
els vehicles a les
zones de vianants

El festival homenatjarà
la música d’Anna
Villaescusa, que va
morir de leucèmia
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MOCIÓ4L’Ajuntament va apro-
var en el Ple de la setmana pas-
sada la moció contra el tall de
subministrament a les famílies
amb deute i en suport a la Llei
24/2015 de pobresa energètica.
La mesura no reconeix el deute
que Endesa exigeix a un gran
nombre de municipis catalans
des de fa unes setmanes, i exigeix
la condonació dels diners que no
hagin pagat les famílies vulne-
rables i en risc de patir un tall de
la llum. La moció es va aprovar
amb els vots d’Ara Parets ERC,
Sumem Esquerres a Parets,
JuntsxCat, i l’abstenció del PSC
i Ciutadans.

D’altra banda, la proposta
insta el Govern de la Generalitat
a “prendre el lideratge polític en
la defensa dels drets energètics,
especialment dels i les ciutada-
nes més vulnerables, treballant
de manera transversal per fer
complir la llei”. A més, la moció
defensa la Llei 24/2015 de po-
bresa energètica, que anima to-
tes les administracions a san-
cionar de forma contundent a les

subministradores elèctriques
que realitzin talls a les llars, no
permesos per aquesta mateixa
legislació.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
De forma paral·lela, durant la
sessió al consistori es va aprovar
per unanimitat la iniciativa pre-
sentada per Sumem Esquerres a

Parets sobre la “Declaració de
l'Emergència Climàtica”.

El text, que parla sobre la si-
tuació límit en la qual es troba el
planeta pel canvi climàtic, com-
promet l'Ajuntament en la llui-
ta contra aquest fenomen i fa
una aposta per les energies ne-
tes i sostenibles en els equipa-
ments municipals.

L’Ajuntament va aprovar la moció contra el tall de llum. Foto: Arxiu

Parets s’oposa al tall de la llum
a les famílies amb deute

Informe | Més conductors sota els efectes de les drogues
La Policia Local de Parets ha anunciat aquesta setmana que durant el dispositiu

d’estiu ha augmentat un 20% respecte a l’any passat el nombre de conductors san-
cionats per estar sota els efectes de les drogues.  A més, hi ha hagut més controls. 

Parets

L’Ajuntament rescindeix
l’acord amb Inkemia

EMPRESA4L’Ajuntament va de-
cidir ahir a la tarda per unani-
mitat rescindir el contracte que
tenia amb l’empresa biotecno-
lògica Inkemia per instal·lar una
acceleradora d'empreses cientí-
fiques a la zona IVECO. La de-
cisió, aprovada al Ple Municipal,
va arribar  “pels incompliments
per part d'Inkemia”, segons el
consistori. Fan referència als
retards en la posada en marxa de
les obres i instal·lació dels equi-
paments que havia de dur a ter-
me al municipi. “L'acceleradora
ja va ser anunciada l'any 2015,

tot i que mai no es va arribar a
construir. L'any 2018 es va co-
municar que el mes d'octubre es
començaria la formació univer-
sitària a Parets, tot i que l'acce-
leradora d'empreses tampoc no
es va posar en marxa”, explica el
comunicat de l’Ajuntament. 

L’abril d’enguany, la com-
panyia va sol·licitar una prò-
rroga per “raons financeres”,
però tampoc va complir el nou
termini. El projecte havia de
convertir Parets en una vila uni-
versitària, gràcies als cursos im-
partits per la mateixa empresa.

L’acte de presentació del projecte l’any 2015. Foto: Inkemia
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Torna el grup de suport
emocional per a cuidadors

MARTORELLES4L’Ajuntament
ha tornat a posar en marxa el
grup de suport emocional per a
persones cuidadores, que con-
sistirà en deu sessions que es fa-
ran els divendres des del pròxim
4 d'octubre fins al 20 de des-
embre en el Centre de Suport a
la Llar. Segons el consistori, el
Grup de Suport Emocional i
Ajuda Mútua (GSAM) “és un es-
pai de relació, de suport psico-
lògic i d’intercanvi d’experiències
i ajuda mútua entre persones
cuidadores no professionals”.
No es tracta doncs, d’un curs de

formació per a treballadors. Des
de l’Ajuntament expliquen que
els objectius del grup són “evitar
la sobrecàrrega emocional i físi-
ca de la cura, conèixer altres
persones cuidadores, evitar la so-
ledat i disminuir l’estrès”.

La decisió de tornar a oferir
aquest servei va arribar després
de l’èxit de les dues anteriors
edicions, en les quals hi va ha-
ver una gran participació i es
van aconseguir millores cla-
res pel que fa a la salut emo-
cional de les persones cuida-
dores implicades.

SANT FOST4Un cotxe va cau-
re diumenge en un jardí d’una
casa particular al carrer Sant
Llorenç de Mas Corts. L’auto-
mòbil es va precipitar a l’interior
del pati de l’habitatge, situat a
la urbanització residencial de
Sant Fost. Segons la investiga-
ció, possiblement va fallar el fre
de mà del cotxe i va això va pro-
vocar que caigués dins de la fin-
ca, on afortunadament no hi ha-
via ningú. 

Dins del vehicle hi havia
dues persones, una d’elles menor
d’edat. Cap dels dos ocupants va
patir traumatismes greus, només
algunes ferides lleus per l’im-

pacte, tal com va revelar el diag-
nòstic després de ser traslla-
dats a l’Hospital de Mollet. 

El cotxe, però, va quedar en
una posició força perillosa i in-
estable. Els Bombers van ser
els primers a arribar, i van esta-
bilitzar l’automòbil per evitar
danys majors i que continués la
caiguda. 

L’actuació per retirar el cot-
xe va durar tota la tarda, que fins
a la nit es va mantenir a l’interior

del jardí. A banda dels Bombers,
també van acudir al lloc de l’ac-
cident unitats de la Policia Local,
Protecció Civil de Sant Fost i
l'ambulància del Sistema d’E-
mergències Mèdiques.

Finalment, tot va quedar en
un espectacular xoc que va
atraure les mirades dels veïns
més curiosos.

El cotxe va caure dins del pati de la finca. Foto: Protecció Civil

Un cotxe cau dins del jardí
d’una casa a Mas Corts

Sant Fost | Arriben les tradicionals Festes del Patró
Aquest cap de setmana Sant Fost viurà una nova edició de les tradicionals

Festes del Patró. Gegants, sardanes i havaneres no faltaran al barri de Sant
Pere, que també acollirà una cercavila diumenge al matí.

Els dos ocupants 
del vehicle van patir
algunes ferides 
lleus per la caiguda
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Montornès

Montmeló

INICIATIVA4L’empresa mont-
melonina Grafreak va entregar
ahir un carregament solidari de
còmics per als nens de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Barce-
lona. Aquest regal consisteix en
més de 200 còmics que s’han
anat recollint des de fa tres me-
sos. Mortadel·lo i Filemó, Astè-
rix i Obèlix o Superman són al-
guns dels clàssics que no han fal-
tat en el paquet. Els organitza-
dors tenen com a objectiu “apro-

par l’art dels còmics a infants i jo-
ves per fer més acollidora la
seva estada hospitalària”, se-
gons expliquen.

D’altra banda, asseguren que
estan “molt contents amb la res-
posta rebuda” i agraeixen a tots
els participants l’èxit de la reco-
llida, que va tenir una gran par-
ticipació a Montmeló. A més, ja
han anunciat que estan prepa-
rant una iniciativa solidària per
a joves en situacions especials. 

COOPERACIÓ4Els voluntaris
de Protecció Civil de Montmeló
enviats a Oriola (Alacant) per
ajudar durant l’episodi de fortes
tempestes i inundacions la set-
mana passada, ja són a casa. Fi-
nalment, dissabte van poder
tornar a Montmeló després de
dos dies oferint la seva ajuda al
municipi alacantí, que va passar
quatre dies incomunicat a cau-
sa de les pluges i el desborda-
ment del riu Segura.

La crida des de la Comuni-
tat Valenciana perquè arribes-
sin voluntaris a les zones dam-

nificades va tenir el seu fruit a
Montmeló, en forma d’un ve-

hicle tot terreny i tres volunta-
ris. Durant la seva estança van
fer jornades de dotze hores dià-
ries dedicades a alliberar ai-
gua de les zones inundades,
movent objectes pesats arros-
segats pels aiguats i atenen les
necessitats de la població.

Per si no fos suficient, du-
rant la tornada, els voluntaris
es van trobar en una situació de
potencial risc d’incendi, quan
es van trobar un camió amb els
frens sobreescalfats. Afortu-
nadament, la situació no va
anar a més.

Durant dos dies, els voluntaris van ajudar la població. Foto: Protecció Civil

Els voluntaris destinats 
a Oriola tornen a Montmeló

Còmics solidaris per a
l’Hospital Sant Joan de Déu

Activitats | Organitzen una visita a la Mina Vella
El Centre d’Estudis de Montmeló organitza demà una visita comentada per al-

guns dels punts clau de la Mina Vella, des de la captació d’aigua a la riera del
Congost fins a la Quintana. Es tracta d’un indret històric de la vila.

Els voluntaris van fer
jornades de dotze
hores netejant 
i extraient aigua

SOCIETAT4La col·laboració dels
veïns ha estat clau en dues ope-
racions recents de la Policia Lo-
cal. Dimarts passat l’Ajuntament
va explicar que l’ajuda ciutadana
va ser “fonamental” en un ope-
ratiu al carrer Major per un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica i per evitar una ocupació en
un pis del carrer 9 d’Abril.
Aquests dos fets van passar di-
mecres de la setmana passada.

Durant la tarda d’aquell dia,
els agents van rebre l’avís d’un es-
tabliment situat al carrer Major,

que els va avisar que un dels
clients tenia un comportament
sospitós. Quan els policies van
arribar, poca estona després,
l’home va intentar fugir a peu

però dos veïns van evitar-ho.
Aleshores, els agents van escor-
collar-lo i van trobar que porta-
va bossetes amb diferents subs-
tàncies estupefaents i uns 1.600
euros en efectiu. El detingut a-
fronta els càrrecs de delicte con-
tra la salut pública i resistència i
desobediència a l’autoritat.

El mateix dimecres 18 (i com
ja havia passat a principis de

mes), una trucada telefònica a la
Policia Local va evitar l’ocupació
d’un pis buit. En aquest cas, els
agents van rebre l’avís del pro-
pietari d’aquest habitatge, a qui
veïns del bloc, situat al carrer 9
d’Abril, havien avisat que havia
estat ocupat el dia anterior. Com
només havien passat 24 hores
d’ençà de l’entrada, els agents van
fer fora l’ocupant.

Un dels cotxes del cos policial. Foto: Ajuntament

La Policia Local agraeix l’ajuda
dels veïns en dos operatius

Exposició | En marxa la mostra ‘Cauen les venes dels ulls’
La Taula per la Igualtat ha preparat una exposició anomenada Cauen les venes 
dels ulls, que des d’abans-d’ahir es pot visitar a l’Espai Cultural Montbarri. Proposa 
diverses maneres per qüestionar com mirem, com ens miren i com ens fem veure.

TROBADA4La vila viu el comp-
te enrere cap a la segona edició
de la Fira de l’Economia Social
i Solidària, que es va presentar
abans-d’ahir a l’Ajuntament i
que se celebrarà entre el 2 d’oc-
tubre i l’11 de novembre.

De fet, aquesta durada és
una de les novetats d’aquesta se-
gona edició, ja que en la prime-
ra totes les activitats es van con-
centrar en un mateix dia. L’ob-
jectiu de la fira, segons va expli-
car l’alcalde José Montero, és
que els veïns coneguin els be-

neficis d’aquest tipus d’econo-
mia. L’Ateneu Cooperatiu del
Vallès i la Xarxa d'Economia
Solidaria (XES) són les altres en-
titats que impulsen la fira.

Una taula de treball sobre
les monedes complementàries
serà la primera activitat (di-
mecres de la setmana que ve) i,
de forma periòdica fins a l’11 de
novembre, hi haurà xerrades,
exposicions, tallers, ponències
i activitats sobre temes com la
compra responsable o les coo-
peratives, entre altres.

Presentada la segona Fira de
l’Economia Social i Solidària

Els agents van detenir
un home acusat de
vendre drogues i van
evitar una ocupació
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La Llagosta

Les obres de la pista Anna
Frank, en marxa un altre cop
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha tornat a posar en marxa
aquesta setmana les obres de la
pista poliesportiva Anna Frank,
de les quals es preveu que aca-
bin en un mes. Els treballs per a
la construcció d’aquest equipa-
ment van començar el passat
mes de maig. Una vegada ini-
ciades, però, va sorgir l’opció
d’ampliar la zona de joc i es va
aprovar treballar en aquest as-
pecte. Això va suposar que es
canviés tant el projecte com la
gestió pressupostària, fet que
va obligar al consistori a co-

mençar un nou tràmit admi-
nistratiu. A més, la coincidència
d’aquest procés amb la Festa
Major va allargar encara més l’a-
turada de les obres i el temps fins
a reiniciar-les.

Ara mateix, l’objectiu im-
mediat és treballar en el pavi-
ment, per després donar pas a
la col·locació de tanques al vol-
tant de l’espai lúdic. Està previst
que la pista tingui uns 21 metres
de llargada i compti amb dues
cistelles i dues porteries. La in-
versió final del projecte ronda-
rà els 60.000 euros. 

SUCCESSOS4El sostre d’una
casa al carrer Sant Josep es va
enfonsar dissabte a la nit de
forma sobtada. L’accident no
va provocar ferits, ja que no hi
havia ningú al menjador de
l’habitatge, on va caure bona
part de la runa. De fet, els qua-
tre inquilins del domicili estaven
dormint quan es va enfonsar la
coberta. A banda dels residents
de la mateixa casa, tres famílies
van haver de ser reallotjades
després de l’esfondrament. 

De forma preventiva, els
veïns van ser desallotjats de les
cases situades als habitatges
contigus del mateix carrer, i es
van precintar els voltants de la
via pública. Les quatre persones
que residien a l’habitatge més
afectat van ser allotjades a un ho-
tel i la resta, amb familiars.

Dues dotacions de Bombers,
la Policia Local, els Mossos d’Es-
quadra i una ambulància es van
apropar al lloc dels fets per aten-
dre als afectats.

Des dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament es va fer l’endemà

al matí una inspecció de la zona
i es va comprovar el “mal estat de
l’estructura”, tant de l’habitatge
en si com el del costat.

LES PLUGES, “DETERMINANTS”
L’informe va remarcar que “les
bigues de l’immoble són molt
velles” i el fort aiguat que va
caure els dies previs a la vila “va

ser determinant perquè s’en-
fonsés el sostre”, expliquen des
del consistori. D’altra banda, la
família que viu als números
propers tampoc podran tornar
de moment a casa, a l’espera
que en els pròxims dies es pren-
guin unes mostres per assegu-
rar que no hi ha cap perill d’un
nou enfonsament.

Els quatre inquilins dormien quan el sostre es va enfonsar. Foto: Bombers

S’ensorra el sostre d’una 
casa sense provocar ferits

Manifest | L’Ajuntament, contra el tràfic de persones
L’Ajuntament es va sumar dilluns al manifest contra el tràfic de persones per a

l'explotació sexual de la Coordinadora de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic
i el Moviment Democràtic de Dones. El text demana l’abolició de la prostitució. 
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Santa Perpètua

Jordi Cuixart i Txell Bonet 
són pares per segona vegada
SOCIETAT4“Ja som un més a la
família. Perquè la vida sempre
s'obre camí. Mil gràcies a tothom
pels bons desitjos”. Amb aques-
ta piulada, curta i emotiva, Jor-
di Cuixart i Txell Bonet anuncia-
ven, dilluns passat, el naixement
del seu segon fill.

El president d’Òmnium Cul-
tural va rebre un permís de sis
hores per part del Tribunal Su-
prem (com ja havien concedit al
paretà Josep Rull el mes passat,
per poder acompanyar el seu fill
menor durant una intervenció
quirúrgica) per poder conèixer el

nadó. Agents dels Mossos d’Es-
quadra van escortar Cuixart, veí
de Santa Perpètua, des de la pre-
só de Lledoners fins a l’hospital,
on va retrobar-se amb Bonet i va
poder passar les primeres hores
de vida amb el bebè.

SENTÈNCIA IMMINENT
Un cop va acabar el breu permís,
Cuixart va tornar a Lledoners. El
president d’Òmnium, en presó
provisional des de fa gairebé dos
anys, i la resta dels presos polítics
esperen una sentència que arri-
barà en les pròximes setmanes.

PLE MUNICIPAL4Durant el Ple
de l’Ajuntament, celebrat dijous
de la setmana passada, va servir
perquè es donés llum verda de
forma inicial a una modificació
puntual del Pla General Munici-
pal d’Ordenació Urbanística
(PGMOU) de la zona de Can
Sabau. A la pràctica, això hauria
de servir per resoldre els pro-
blemes de trànsit que hi ha en
aquesta zona, al mateix temps
que es recupera l’entorn natural
de la riera de Polinyà.

La moció va prosperar gràcies
als vots favorables de l’equip de

govern i dels regidors del PSC, ja
que els representants d’Esquer-
ra van votar en contra d’aquest
punt de l’ordre del dia i Ciuta-
dans es va abstenir.

Després de la votació, el res-
ponsable de l’Àrea de Territori i
Desenvolupament Local, Jordi
Navarro, va explicar que el can-
vi en el PGMOU permetrà “re-
cuperar ambientalment i prote-
gir la Riera de Polinyà, la seva ve-
getació més valuosa i els seus hà-
bitats en aquest tram que està
tant naturalitzada”.  Els repu-
blicans, en el seu torn de parau-
la, van reiterar els seus dubtes al
voltant del projecte.

DIA DE LA RIERA
Per altra banda, però també en
qüestions relacionades amb el
medi ambient, el poble va cele-
brar diumenge passat el Dia de
la riera, una activitat emmarca-
da en la programació de la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible
i Segura, amb l’objectiu de donar
a conèixer aquest espai natural. 

Durant bona part del matí es
van organitzar activitats al Camí
de la Granja.

Un moment de la darrera sessió plenària. Foto: Ajuntament

Aproven fer diferents canvis
urbanístics a Can Sabau

Serveis | Uns 100 veïns fan servir el Menjador social 
A principis d’aquesta setmana s’ha presentat el balanç del servei de Menjador 

social durant els mesos de l’estiu, que han fet servir uns 100 veïns. Des de 
Serveis Socials han mostrat la seva satisfacció amb el funcionament del servei.

El regidor de Territori 
va explicar que el canvi
vol protegir l’entorn 
de la riera de Polinyà
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Presenten un nou Programa
d’Activitats Educatives

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
ha presentat aquesta setmana un
nou Programa d’Activitats Edu-
catives dirigit als centres edu-
catius de Lliçà d’Amunt. El con-
sistori ofereix a escoles i instituts
iniciatives per a l’alumnat. La
principal novetat d’aquest curs
és la inclusió d’activitats rela-
cionades amb la promoció de la
salut, la conscienciació tant a pri-
mària com a secundària de la di-
versitat cultural i  explicar les
desigualtats socials i prejudicis. 

D’altra banda, també incor-
pora formació al professorat so-

bre les novetats de llibres a la bi-
blioteca. Tot i els canvis en
aquesta edició, segons el con-
sistori “el fil conductor del pro-
grama continua sent el coneixe-
ment de l’entorn com a base
del creixement personal i in-
tel·lectual de l’alumnat”.

Tal com expliquen des de
l’Ajuntament, “la intenció d’a-
quest programa és proporcionar
una eina de suport que sigui in-
teressant per a tothom” i inten-
tar adaptar-se “a les necessitats
del moment, canviant o oferint
noves activitats”.

LLIÇÀ DE VALL4La planta a Lli-
çà de Vall de l’empresa farma-
cèutica Uquifa ha tancat re-
centment la seva producció des-
prés d’una inspecció sanitària.
Segons Crónica Global, l’Agèn-
cia Espanyola de Medicaments
i Productes Sanitaris va detectar
errors en els processos produc-
tius de la fabricació d’ingre-
dients farmacèutics a la planta.
La situació ja estaria en mans del
govern espanyol i la Generalitat
per determinar una possible so-
lució al tancament. 

De moment la producció està
totalment paralitzada, i la com-
panyia contempla la possibilitat
d’aplicar un Expedient de Re-

gulació Temporal d’Ocupació
per fer front a la situació d’impàs,

segons apunten fonts sindicals
de l’empresa.

En aquest sentit, CCOO de-
mana que es mantinguin les
condicions dels treballadors i
que el tancament no tingui re-
percussions ni en les vacances ni
en les pagues dels empleats.

Tanmateix, la principal pre-
ocupació a hores d’ara és saber

si Uquifa compensarà aquest
tancament temporal amb llocs
de treball a la planta que podrien
dur a l’acomiadament de treba-
lladors. 

D’altra banda, aquesta sus-
pensió de l’activitat no ha afec-
tat les indústries de la com-
panyia farmacèutica a Sant Ce-
loni i Mèxic.

La planta de Lliçà de Vall ha tancat temporalment. Foto: Google Maps

Uquifa tanca la planta després
d’una inspecció sanitària

Lliçà de Vall | Aturada pel canvi climàtic
Avui Lliçà de Vall farà una aturada per reivindicar polítiques

i conscienciació per la situació d’emergència climàtica del
planeta. Forma part del moviment Fridays for Future.

Fonts sindicals
apunten que el
tancament podria 
dur a acomiadaments
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Canovelles |Les Franqueses

COMMEMORACIÓ4Hi ha pocs
propòsits més nobles que la pau
i, per això, dissabte passat el po-
ble va tornar a mostrar el seu
compromís celebrant, per se-
gon any de forma consecutiva, el
seu Dia Internacional. L’acte es-
tava previst a l’Auditori de Can
Palots, però la pluja va obligar a
traslladar-ho al parc de la Pau.

La jornada es va posar en
marxa amb la lectura del mani-
fest d’enguany per part del regi-
dor de Relacions Ciutadanes,
David Rodríguez, i de dues re-
presentants de diferents comu-
nitats que viuen al poble. Tot se-
guit, Alba Barnusell, primera

tinent d’alcalde de Granollers (la
ciutat convidada enguany), va

prendre la paraula per sumar-se
al compromís d’entesa i treball
per la pau. En la seva interven-
ció, l’alcalde, Emilio Cordero, ha
destacat la importància de la
convivència i el respecte a Ca-
novelles, un municipi “amb veïns
i veïnes provinents de les 50
províncies de l’Estat espanyol i
de més de 60 països del món”. 

Després dels parlaments per
part de les institucions, l’actriu
Àngels Bassas i la violoncel·lis-
ta Anna Comellas van interpre-
tar poemes i pensaments per la
pau. Es van llegir cites i textos es-
crits per persones compromeses
amb la causa com Bertolt Brecht,
Salvador Espriu, Miquel Martí i
Pol o Nelson Mandela.

Els clavells blancs van tornar a ser protagonistes. Foto: Aj. de Canovelles

Canovelles celebra de nou 
el Dia Internacional per la Pau

Successos | Sacrifiquen un senglar atropellat
Un veterinari de Canovelles va haver de sacrificar un senglar 
que havia estat atropellat per un tren. La Policia va derivar el cas 
als Agents Rurals, que no van poder fer res per salvar-li la vida.

LES FRANQUESES4Aquesta set-
mana s’han posat en marxa la re-
habilitació de set blocs situats al
barri de Bellavista. Aquesta sèrie
d’obres s’emmarca en el Pla de
Barris, que des de la seva posada
en marxa l’any 2014 ha ajudat a
afrontar inversions al poble.

Els blocs que es reformaran es
troben als carrers Aragó, Girona,
Escala, Orient, Barcelona i al
passeig d’Andalusia i compta-
ran amb un import total superior
als 225.000 euros per a les re-
formes que necessiten. 

Les actuacions seran especí-
fiques per a cada edifici, tot i que,
en general, se centraran a solu-
cionar deficiències estructurals,
la rehabilitació de façanes pos-
teriors o patis interiors, l’ade-
quació de les instal·lacions co-
munitàries (aigua, gas o llum), la
rehabilitació de cobertes i te-
rrasses, la retirada d’elements
obsolets amb amiant, la millora
de l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, l’a-
dequació dels espais comuns i la
millora de l’eficiència energètica.

El Pla de Barris reforma 
set edificis de Bellavista

Durant el matí es van
recitar textos escrits
per personalitats 
com Nelson Mandela

SALUT4Segons alguns estudis,
entre un 15 i un 30% de les difi-
cultats d’aprenentatge en els in-
fants estan relacionades amb
una dificultat d’eficàcia o de
percepció visual i, per això, a les
escoles de l’Ametlla s’ha posat en
marxa una campanya per sen-
sibilitzar sobre aquest aspecte de
la salut dels més joves.

Per això, des de principis
d’aquesta setmana s’estan orga-
nitzant xerrades, formant els

professors i, de cara al mes de ge-
ner de l’any que ve, aquesta for-
mació també s’oferirà als pares.
La salut visual pren més impor-
tància que mai ara que bona part
dels continguts es presenten
fent servir pantalles.

Aquesta iniciativa, però, no
és una novetat completa, ja que
durant el curs passat l’escola
Els Cingles va ser pionera en re-
alitzar aquesta formació per a tot
el seu professorat.

LA GARRIGA4La cultura popu-
lar és un dels elements més iden-
tificatius de qualsevol poble, país
o comunitat i, per tant, la Garri-
ga no podia ser una excepció. En
aquest sentit, recentment s’ha
conegut que aquest any el poble
recuperarà la seva colla de Ball de
gitanes de la mà d’un grup de jo-
ves. Paral·lelament, entre diven-
dres i diumenge de la setmana

que ve, la vila celebrarà les Jor-
nades Modernistes un cop més.

El Ball de gitanes, doncs,
tornarà a posar-se en marxa el
pròxim 10 d’octubre (dia en el
qual està previst que la nova co-
lla comenci els assajos), mentre

que la seva primera gran actua-
ció serà durant el cap de setma-
na de Carnestoltes de l’any que
ve (22 o 23 de febrer), en una
gran jornada festiva que se ce-
lebrarà a Can Dachs.

Per altra banda, entre di-
vendres i diumenge de la set-
mana que ve se celebrarà una
nova edició de les Jornades Mo-
dernistes, una bona ocasió per

viatjar un segle enrere, fins als
primers anys del segle XX. Hi
haurà espectacles de teatre de ca-
rrer, jocs infantils, recitals, re-
correguts en carruatge i l’habi-
tual desfilada de moda moder-
nista. Les jornades, però, tindran
un aperitiu gastronòmic, ja que
a partir de dilluns que ve molts
restaurants del poble serviran
plats d’inspiració modernista.

El Ball de gitanes està molt vinculat a la comarca. Foto: Arxiu

Ball de gitanes i modernisme:
la cultura local batega fort

Campanya per la salut visual
a les escoles de l’Ametlla

Habitatge | Nous ajuts per fomentar l’accés al lloguer
L’Ajuntament de la Garriga ha anunciat la creació d’ajuts per facilitar l’accés al
lloguer en els pressupostos de 2019. Tothom que vulgui, pot demanar aquestes
quantitats de diners a través d’un tràmit que es pot fer al portal web municipal.

La colla començarà 
a assajar durant 
la segona setmana 
del mes d’octubre
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CALDES4Un grup de veïns es va
manifestar divendres a Caldes
contra els abocaments il·legals a
Can Carerac, zona en què tre-
balla l’empresa d’extracció de so-
rra i materials rocosos GDP
Recycling Process. Amb el lema
“prou abocaments il·legals, sal-
vem l’entorn de Caldes”, van
bloquejar l'entrada dels camions
que venien a abocar terra en
aquest paratge i la sortida dels
que ja hi eren dins.

Protesta pels
abocaments 
a Can Carerac

LA ROCA4Juli Fernández, de-
legat del Govern de la Generali-
tat, va visitar la setmana passa-
da La Roca per tractar diversos
temes que afecten el municipi va-
llesà. Un dels més destacats va
ser l’oposició frontal de l’Ajun-
tament a la construcció d’un
quart cinturó, que travessaria La
Roca per unir el Vallès Oriental
amb el Maresme. L’alcalde, Al-
bert Gil, es va mostrar molt sa-
tisfet amb la trobada.

El delegat del
Govern visita 
La Roca

CÀNOVES I SAMALÚS4L’Ajun-
tament va obrir dilluns el termini
de presentació de propostes per
als pressupostos participatius.
Fins a l’11 d’octubre, els veïns del
poble podran proposar en què
s’han de destinar els 10.000 eu-
ros determinats pel consistori de
cada als projectes participatius.
Els projectes han de ser realistes
i que tinguin una visió de mu-
nicipi inclusiva.

Convoquen
pressupostos
participatius

SANTA EULÀLIA4La licitació
per a les obres de reparació de
La Font del Rieral ha tornat a
quedar deserta. Així ho comu-
nicava l’Ajuntament aquesta set-
mana, explicant que un cop fi-
nalitzat el termini perquè es
presentessin els projectes de re-
paració, cap constructora s’hi
va presentar. Així, el consistori va
haver de tornar-la a declarar
deserta. A l’abril ja va passar el
mateix.

Cap empresa vol
reparar la Font
del Rieral

SANT FELIU4Aprofitant el tor-
neig d’hoquei de Festa Major,
Sant Feliu de Codines va inau-
gurar el nou pavelló poliesportiu
Lluís Vallcorba Sagalés. Durant
l’acte es va recordar la figura del
fundador i primer president del
Club Hoquei Sant Feliu, que li
dona el nom a l’equipament. La
inversió ha estat de 850.000€,
amb subvencions del Consell
Català de l’Esport, la Generalitat
i la Diputació.

Inauguren el nou
poliesportiu Lluís
Vallcorba Sagalés

SANTA MARIA4Davant el fort
increment de coloms al muni-
cipi, l’Ajuntament de Santa Ma-
ria de Palautordera ha decidit
iniciar una companya per reduir
la colònia d’aquestes aus. El
consistori ha anunciat que a
partir de l’octubre s’instal·laran
dues gàbies de captura de co-
loms, una al campanar de l’es-
glésia i l'altre dins la zona d'in-
fluència del Passeig del Remei. 

Campanya per
reduir la colònia
de coloms

Semblava que havia de ser un
matí de dilluns qualsevol quan la
comarca es va despertar en xoc.
Dos membres del CDR de Mollet
acabaven de ser detinguts i acu-
sats de terrorisme  -un d’ells a la
mateixa ciutat i l’altre a Sant
Fost-, entre altres escorcolls a
Santa Perpètua i més detencions
a Sabadell, Cerdanyola i Sant Vi-
cenç de Torrelló (Osona). El ves-
pre del mateix dia, el Vallès
Oriental va sortir al carrer per re-
butjar una operació policial de la
Guàrdia Civil que semblava més
pròpia d’una època passada.

“No tenim por” i “fora les for-
ces d’ocupació” van ser els clams
més escoltats durant les pro-
testes que van seguir les deten-
cions. Mollet va ser el punt neu-
ràlgic de la indignació i la im-
potència, amb una concentració
que va aplegar més de 500 per-
sones a la plaça de l’Ajuntament
i als carrers de la vila. 

Prova d’aquesta voluntat de
resposta va ser el manifest signat
per una dotzena d’entitats molle-
tanes, des d’Ara Mollet ERC, Junts
per Mollet o la CUP fins a l’ANC,
el Casal Cultural o Poble Lliure. El
text explicava que les detencions
“formen part de la campanya de la
por que l’Estat utilitza per des-
mobilitzar el moviment popular
davant les dates de lluita que s’a-
costen”. D’altra banda, cridaven la
població a “desobeir i protestar
sempre contra la repressió de
manera pacífica i democràtica” i
exigir “la llibertat immediata de les
persones detingudes”. 

Els molletans, però, no van
ser els únics que es van mobilit-
zar. A la mateixa ciutat hi van

acudir manifestats d’arreu del te-
rritori. Membres d’entitats, re-
gidors d’ajuntaments propers, lí-
ders socials i, sobretot, molts
veïns hi van participar. En el ma-
teix moment, a la Porxada de
Granollers se celebrava una al-
tra concentració, tal com va pas-
sar a altres llocs de la comarca. 

“S’apropa la sentència del pro-
cés i volen desmuntar qualsevol
resposta que puguem donar”,
afirmava a Línia Vallès Emili
Carballo, del CDR de Mollet. Sota
la consternació pels companys de-
tinguts, Carballo només volia dei-
xar clara una idea: “Cada vegada
ens mobilitzarem més. No ens po-
saran la por al cos”.

L’impacte de la notícia va ser
tan gran que fins i tot va des-
bordar la mateixa realitat. I és
que diversos mitjans es van pre-
cipitar i van assegurar que a Pa-
rets també s’havia detingut un
col·laborador del CDR. Res més
lluny de la realitat, fins al punt
que l’Ajuntament paretà va ha-
ver de sortir al pas comunicant
que no hi va haver “cap actuació
duta a terme en el municipi pa-
retà”. Tanmateix, l’alarma es va

estendre per la vila a causa de la
notícia.

A PRESÓ
La Guàrdia Civil va dur a terme l’o-
peratiu la matinada de dilluns,
amb  l’objectiu de detenir els
membres dels CDRs que “podrien
estar preparats per dur a terme ac-
cions violentes”, segons informa-
va el cos policial. Durant el regis-
tre, sempre segons la seva versió,
van trobar “substàncies conside-
rades precursores per a la confec-
ció d’artefactes explosius”. L’acció
es va saldar amb deu escorcolls en
total i nou detinguts. Hores des-
prés  es van deixar en llibertat amb
càrrecs dos dels detinguts, mentre
que els altres set -entre els quals hi
ha els del CDR de Mollet- es van
mantenir sota custòdia.

Finalment ahir el jutge de l'Au-
diència Nacional, Manuel García
Castellón, va ordenar l'ingrés a pre-
só incondicional dels set inte-
grants dels CDRs. Segons el ma-
gistrat, haurien comès els delictes
de fabricació i tinença d'explo-
sius, conspiració pel delicte d'es-
tralls i integració en organització
criminal de naturalesa terrorista.

Mollet va ser el centre de les manifestacions. Foto: CDR Montmeló

Indignació i rebuig comarcal
per les detencions dels CDRs

Laboral | Bimbo anuncia un ERO de 290 treballadors
Bimbo Donuts Iberia, encarregada dels repartiments dels productes de la companyia, ha

anunciat aquesta setmana un ERO que afectarà 290 treballadors a tot l’estat, tots reparti-
dors. L’empresa té una planta a Granollers i l’altra a Santa Perpètua de Mogoda.

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL
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OPINIÓ4No. No n’aprenen. Molts periodistes –i mit-
jans– han caigut de quatre grapes davant la nova ope-
ració d’intoxicació. De res serveix mirar amb una mica,
una mica, d’exigència professional per veure que les de-
tencions d’aquest dilluns haurien d’haver fet sospitar que
algú, novament, tornava a voler utilitzar els mitjans com
a instrument de propaganda del relat de la pretesa vio-
lència del procés sobiranista català, i amb ell de la “ne-
cessitat” d’aplicar el codi penal –el codi penal de l’ene-
mic– a tothom que calgui. I un nou 155 “de propina”. Des
de la desmesura del desplegament policial fins a la més
que estranya redacció de la nota oficial farcida d’adjec-
tivacions altisonants per dissimular que les frases im-
portants, les que parlaven dels suposats fets de-
lictius, tenien tots els verbs en condicional… i no
es va saber detectar la flaire de tot plegat?

De res, de res serveix que tinguem precedents
com el de la Tamara Carrasco, també detingu-
da davant de tota una munió de càmeres de te-
levisió i envoltada d’armes de tota mena de la
Guàrdia Civil. De res.

No hi ha manera. I llavors, poses en dubte què s’en-
senya a les facultats de Periodisme i Ciències de la In-
formació. Et preguntes com és possible que no salti –
com una molla– l’ombra de sospita que ens tornem a
trobar amb una nova operació de propaganda negra.
No es qüestiona ni es pregunta res: tothom a córrer!
Es fa un resum de la nota, tot reproduint acríticament
el discurs d’incriminació política que hi desborda per
tot arreu; i s’acaba perpetrant un titular que fa saltar
pels aires un dels principis bàsics de la informació en
una societat –pretesament– democràtica: la pre-
sumpció d’innocència. Bravo!

I no hi ha manera: anem passant i passant per les
televisions i mitjans digitals un vídeo on un Guàrdia
Civil armat fins a les dents remena una olla que –deien–
formaria part d’un pretès laboratori casolà d’explosius.
La remena com si estigués fent una escudella! Però…
qui amb una mica d’enteniment –i se suposa que un
policia n’hauria de tenir– remena un recipient que pu-
gui contenir components perillosos? Ni Torrente s’hi
hauria atrevit! I ningú es posa les mans al cap i diu:
“Nois i noies, ens estan aixecant la camisa?” Doncs al-
guns sí, però massa pocs.

I no n’aprenen. Res. Menys Joc de trons i més his-
tòria de veritat. O cal tornar a recordar com va anar la

preparació de l’opinió pública per beneir la invasió de
Polònia? De com les notes redactades des dels despat-
xos del ministeri de Goebbels, aquelles que explicaven
com les persones d’origen alemany eren perseguides, i
fins i tot assassinades pels polonesos i el seu govern, eren
publicades en portada als diaris alemanys i emeses a tots
els butlletins de les ràdios? Doncs això que ha passat
aquesta setmana… doncs…

I darrere les detencions venen les declaracions po-
lítiques per rematar la jugada mediàtica. Dels que co-
neixen bé el que es cou –i no parlo de cap escudella–.
Des d’un ministre que es felicita que les detencions han

pogut evitar un atemptat (quin?) fins a una exdiputa-
da al Congrés que explicava que tot plegat es tractava
d’unes detencions “preventives”! No sé si ni tan sols un
portaveu del govern turc s’hagués atrevit a dir quelcom
de similar.

I aquests són els polítics professionals, els que saben
què és tenir a les mans la maquinària d’un estat. I des-
prés van els altres, que es passen de frenada, i que en-
duts per l’entusiasme porten fins a l’esperpent aquest
nou capítol del relat. Aquests dies hem viscut uns quants
casos de hooliganisme polític: des del diputat al Parla-
ment que havia d’esborrar a cuitacorrents un tuit on ha-
via afirmat que els detinguts “tenen bombes”, fins a una

altra que advertia de no sé quin detonador… La
mateixa que aquest dijous ensenyava una foto de
l’atemptat de Vic per intentar relacionar ETA amb
el moviment independentista… (Aquí he d’in-
troduir una consideració personal: com a assis-
tent al funeral col·lectiu celebrat a la catedral de
Vic, la utilització feta d’aquell horrorós crim em
produeix un fàstic infinit).

Mentrestant, l’acusació de tinença d’explosius ja ha
desaparegut per art de màgia. Però el mal ja està fet i,
insisteixo, els professionals de la matèria ja saben que
no cal estirar més braç que la màniga. Ja tindran una
pròxima ocasió per fer caure de quatre grapes els qui hau-
rien de ser garants de la veracitat i no de la propagan-
da. I menys de la propaganda negra.

Recomano, pel que té de rigorós i també pel que
té de malauradament profètic l’informe CDR, un re-
lat de terrorisme de Daniel Camon, publicat fa un any
i mig al portal Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils.

No n’aprenem

Et preguntes com és possible que no salti 
l’ombra de sospita que ens tornem a trobar

amb una nova operació de propaganda negra

per Daniel Condeminas
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Aquesta tarda, a partir de les set,
el Palau d’Esports serà l’escena-
ri d’un dels enfrontaments més
emblemàtics de la història de l’A-
SOBAL. El sènior del Balomna-
no Granollers d’Antonio Rama
rebrà la visita de l’Ademar de
Lleó en un dels partits més atrac-
tius d’aquesta quarta jornada
del campionat, amb dos dels
històrics de la lliga.

El partit, a més, arriba en un
bon moment per als dos con-
junts, que van guanyar el cap de
setmana passat. El BMG va acon-
seguir el primer triomf de forma
solvent a Santander contra el
Sinfín (26-29), mentre que el
conjunt lleonès va resoldre de
forma satisfactòria el derbi cas-
tellano-lleonès contra l’Atlético
Valladolid (34-31).

L’equip que entrena Manolo
Cadenas (que va dirigir el sènior
del BMG durant dues tempora-
des a principis d’aquesta dècada)
va perdre el seu primer partit a
casa contra el Bidasoa, però d’a-
leshores ençà ha ofert el seu mi-
llor nivell, derrotant el Huesca i
imposant-se en el derbi.

PRIMER TRIOMF A SANTANDER
Els de Rama, doncs, voldran do-
nar-li continuïtat a la victòria que
van aconseguir dissabte passat a
Santander contra el Sinfín. Adrià
Figueras, amb 12 gols en 15 xuts
a porteria, va ser el millor juga-
dor del partit i un malson per a
la defensa càntabra.

El d’avui serà el segon partit del curs a casa. Foto: Xavi Solanas / BMG

Un clàssic de la lliga: el BMG
rep la visita de l’Ademar de Lleó
» L’enfrontament arriba en un bon moment per als dos equips, 

que van aconseguir victòries en els seus partits de la jornada anterior

Sergi Mingote comença 
el seu nou repte al Dhaulagiri
ALPINISME4Sergi Mingote ja
ha començat el seu nou repte
14x1000, que el portarà a fer els
cims de les 14 muntanyes més al-
tes del planeta en 1.000 dies (o
menys). Des de finals de la set-
mana passada, l’alpinista paretà
és a Yak Kharka (Nepal) des
d’on va explicar que l’havia rebut
un aiguat. El Dhaulagiri, el setè
cim més elevat de la Terra, serà
el primer que afrontarà.

Aprofitant els seus perfils a
xarxes socials com Twitter, Min-

gote explica, gairebé al minut,
l’estat de les seves expedicions.
Així, abans-d’ahir a la tarda el de
Parets anunciava que havia ar-
ribat fins al camp 2 (6.505 metres
sobre el nivell del mar), però que
tornava al camp base del Dhau-
lagiri i que ha acabat el seu pro-
cés d’adaptació al seu nou entorn.

D’aquesta manera, només és
qüestió de dies (vinculat també a
la millora del clima a la zona) que
Mingote afronti l’arribada al pic,
de 8.167 metres.

Motor | El ‘Festival de la Velocidad’, plat fort del cap de setmana
El GT Sport Club, la Formula Renault Eurocup i la Porsche Carrera Cup seran algunes de les

cites en el Festival de la Velocidad - Legado María de Villota que se celebrarà avui, demà i
diumenge al Circuit. L’entrada per als tres dies es pot adquirir per 30 euros al seu portal web.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

El CB Mollet de
Josep Maria Mar-
sà debutarà al Pla-
na Lledó demà a

les vuit del vespre rebent la visi-
ta del Club Bàsquet Cornellà. El
conjunt negre voldrà sumar la
primera victòria de la tempora-
da en la fase regular de la com-
petició contra els del Baix Llo-
bregat, dirigits per Juan Couto. 

Els molletans han treballat
per millorar aspectes específics
del joc com l’encert des de la línia

de tres punts, després d’haver
anotat només quatre cops en 14
intents en l’estrena a la lliga.

DERROTA A SANT ADRIÀ
L’equip, doncs, voldrà millorar el
resultat obtingut en la primera
jornada al Ricart contra l’UBSA
(67-61). Roger Guàrdia, Àngel
Martí i Javi Rodríguez van acu-
mular 43 dels 61 punts del CBM,
que va trobar a faltar més ano-
tació en la rotació. Imanol Mar-
tínez va fer una gran feina a la

pintura (amb 10 rebots, cinc d’o-
fensius i cinc de defensius), però
tres jugadors es van quedar sen-
se anotar a Sant Adrià.

El partit, com es podia espe-
rar, va estar molt igualat, amb un
estira i arronsa constant en el
marcador. El Mollet va tenir op-
cions de victòria gairebé fins al fi-
nal (quan va començar l’últim pe-
ríode només perdia per 47-45),
però va veure com els locals eren
més consistents en la recta final
de l’enfrontament.

El CBMollet s’estrena a casa
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Que arribi la primera
victòria a casa des-
prés de dos empats.
Aquest és l’objectiu
de l’EC Granollers de

Jose Solivelles, que de moment
s’està mostrant molt més sol-
vent a domicili que al Municipal.
Els blancs rebran, demà passat a
partir de les sis de la tarda, la vi-
sita de la UE Vilassar de Mar
d’Alberto Aybar, un conjunt que
torna a Tercera després d’un curs
a Primera Catalana, però que ha
començat la lliga amb bon peu.

De fet, sis dels vuit punts de
l’ECG han arribat gràcies al dos
triomfs a domicili, com el que l’e-
quip va aconseguir diumenge
passat a Vilafranca (1-3) en un
partit amb un protagonista des-
tacat: l’argentí Damián Obispo,
fitxatge per a aquesta temporada,
i que va aconseguir el seu primer
hat-trick amb la samarreta blan-
ca. L’únic gol del conjunt pene-
desenc el va marcar Xavi Civil,

fent realitat aquell tòpic futbolístic
que diu que quan un equip es re-
troba amb algun dels seus exju-
gadors, aquest acostuma a veure
porteria. Civil va marcar l’1-1
provisional al minut 44, però el
punta sud-americà desequili-
braria el partit amb dos gols en
poc més de tres minuts cap al mi-
nut 15 del segon temps. Els tres
gols (fins ara no havia vist porte-

ria) li han servit per convertir-se
en el pitxitxi blanc.

EL 2-O, L’ASSEMBLEA
Institucionalment, la gran cita
dels pròxims dies serà l’Assem-
blea ordinària de socis, prevista
per a dimarts que ve a les oficines
del club. La primera convocatò-
ria serà a dos quarts de set, i la se-
gona mitja hora més tard.

L’EC Granollers vol guanyar 
el primer partit al Municipal

El CH Caldes s’estrena a la
Torre Roja contra el Voltregà

Després de molts me-
sos d’espera, l’OK Liga
torna a la Torre Roja.
El Club Hoquei Cal-

des d’Eduard Candami tornarà a
jugar davant la seva afició demà
a partir de les vuit del vespre,
quan els arlequinats rebran la vi-
sita del CP Voltregà.

El CHC voldrà sumar els pri-
mers punts de la temporada a
casa, ja que després d’una pre-
temporada convincent i sòlida,
l’equip va perdre en la seva es-
trena a la pista del Taradell, men-
tre que els de Sant Hipòlit van
aconseguir el primer punt del
curs 2019-20 contra el Lleida
Llista Blava (1-1) en l’únic empat
de la jornada inaugural.

SENSE ENCERT
Els arlequinats voldran aprofitar
l’alè de l’afició, però el que hauran
de millorar en l’enfrontament
contra el conjunt osonenc és l’en-
cert de cara a porteria, cosa que
no va brillar gaire en la seva es-
trena a Taradell (3-2).

El matx, de fet, es posaria de
cara per al conjunt de Candami en
una de les primeres ocasions cla-
res, amb un gol de Marcos Blan-
qué. Minuts després, els locals
restablirien l’empat, resultat de-
finitiu al descans. La segona part
tindria un esquema similar, amb
l’1-2 de Lluís Ricart, fins que
Dani Rodríguez tornava a equili-
brar forces. El 3-2 final, sobre la
botzina, va ser obra de Casadevall.

Mar Juárez, a punt per a la
final de 50 quilòmetres marxa
ATLETISME4La montornesenca
Mar Juárez tindrà demà l’ocasió
de convertir-se en campiona del
món de la seva especialitat, els 50
quilòmetres marxa. L’atleta del
Club Atlètic Manresa és a Doha,
la capital de l’emirat de Qatar, on
demà competirà per primera ve-
gada en una final de Campionat
del Món, en una prova que tam-
bé serà de les primeres d’aques-
ta 17a edició dels IAAF World
Athletics Championships.

La seva millor marca històri-
ca en aquesta distància és de 4
hores, 24 minuts i 35 segons
(d’aquest mateix any, en el Cam-
pionat d’Europa que es va dis-
putar el passat mes de maig a Ala

localitat d’Alytus, Lituània) tot i
que la plusmarca històrica d’a-
questa distància és de la portu-
guesa Inés Henriques, de 4 ho-
res, 5 minuts i 56 segons.

LA CALOR, UN ALTRE RIVAL
I és que si la disputa de la prova
més important de la seva carre-
ra no fos un repte prou impor-
tant, Juárez i la resta de les mar-
xadores hauran d’enfrontar-se a
una rival més: la calor habitual en
aquesta zona del planeta.

Les previsions diuen que la
temperatura durant la cursa po-
dria superar els 30 graus, de
manera que podria arribar a
ajornar-se a un altre dia.

» Els de Solivelles rebran la UE Vilassar de Mar diumenge a la tarda
» Damián Obispo brilla amb un ‘hat-trick’ en la visita al Vilafranca

Torna el futsal al Turó: 
el CD la Concòrdia rep l’AECS

La Segona Divisió na-
cional femenina tor-
na al CEM el Turó.
Després de mesos

sense cap partit oficial (el darrer
va ser la tornada del play-off
d’ascens a Primera contra el Ci-
dade de as Burgas a principis del
mes de juny), el CD la Concòrdia
jugarà de nou a casa demà pas-
sat a les 12 del migdia, rebent
l’AECS de l’Hospitalet.

Les de Dani Mosteiro es veu-
ran les cares contra un dels rivals
que, ara mateix, està empatat a
punts i gols amb elles, ja que les

hospitalenques també van sumar
un punt a Castelldefels (3-3).
Les blavetes, per la seva banda,
van poder salvar un punt in ex-
tremis en la seva visita a la pista
del CFS Eixample.

LA COPA, CONTRA EL BILBO
Per altra banda, des de dilluns
passat l’equip sap que el seu rival
per a la ronda de setzens de final
de la Copa de la Reina serà l’FS
Bilbo basc. L’eliminatòria, a par-
tit únic, es disputarà al Turó,
previsiblement a principis del
mes de desembre.

Guanyar a casa, assignatura pendent per a l’ECG. Foto: ECG
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Foto: Club Avinent Manresa
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Amb més de 80 anys, Edna O’Brien ha
viatjat a Nigèria diversos cops per co-
nèixer i escoltar algunes de les noies que
van ser segrestades per Boko Haram. D’a-
quests viatges sorgeix La noia, una no-
vel·la que narra l’empresonament i la fu-
gida a través del bosc de la Maryam, així
com els obstacles que haurà de superar
quan torni a casa amb un fill de l’enemic.

Llibres

La noia
Edna O’Brien

Casa de nines, el clàssic d’Ibsen, acaba
amb Nora Helmer deixant la seva famí-
lia per començar una nova vida. A Casa
de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath,
la Nora torna a casa i haurà de defensar
les seves decisions. Emma Vilarasau i Ra-
mon Madaula protagonitzen aquesta
obra, dirigida per Sílvia Munt.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Casa de nines, 20 anys després
Lucas Hnath

Una dècada després de la ruptura d’Oa-
sis, Liam Gallagher ha estrenat el seu se-
gon àlbum sense el seu germà. Sota el tí-
tol Why Me? Why Not., el britànic ofereix
catorze cançons amb elements que re-
corden al so de la mítica banda de rock
dels noranta, però també al seu primer
treball en solitari, As You Were, publicat
l’any 2017.

Música

Brad Pitt es posa a la pell de l’astronau-
ta Roy McBride en la seva darrera pel·lí-
cula. El protagonista d’Ad Astrava perdre
el seu pare, l’astronauta més famós de
tots els temps, en una missió sense retorn
per trobar vida intel·ligent a l’espai. Vint
anys més tard, Roy decideix emprendre
un viatge a Neptú per trobar-lo i enten-
dre què va fallar dues dècades enrere.

Pelis i sèries

Ad Astra
James Gray

Why Me? Why Not.
Liam Gallagher

Fira del Llibre d'Ocasió
Des del 20 de setembre, el Passeig de Gràcia de Barcelona
acull la Fira del Llibre d’Ocasió, Antic i Modern, que s’allarga-
rà fins al 6 d’octubre. És la 68a edició d’aquesta proposta or-
ganitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que
ofereix al públic general la possibilitat d’aconseguir exem-
plars difícils de trobar. Hi participen fins a 36 llibreries, que

aporten clàssics en diverses llengües, edicions antigues i, fins
i tot, llibres exhaurits. Aquest any, la fira inclou l’exposició ‘Les
publicacions del folklore a Catalunya’, que es pot visitar cada
dia, i una xerrada sobre el mateix tema, que es farà el dia 3.

Des que va sortir de l’acadèmia d’Operación Triun-
fo 2017, Alfred García no s’ha aturat ni un mo-

ment. El concurs va acabar el febrer de 2018 i, en
poc més d’un any i mig, el cantant del Prat de Llo-
bregat ha representat Espanya a Eurovisió, ha es-
trenat el seu primer disc, 1016, i ha recorregut una

trentena de ciutats amb la seva gira. Per això,
aquest mes de setembre ha admès que aviat es
prendrà un descans de la música. Abans, però, ha
preparat unes quantes sorpreses per als seus fans.
L’artista ha anunciat una reedició del seu àlbum

amb un curtmetratge, El Círculo Rojo, i quatre can-
çons noves, entre les quals n’hi haurà una amb Al-

guer Miquel, vocalista de Txarango, i una altra
amb el raper Rayden. A més, ha fet una nova ver-
sió de Londres, un dels temes de 1016, en col·labo-
ració amb el grup Miss Caffeina. Tot plegat es po-
drà veure en el seu concert final de gira, que tin-

drà lloc el 9 de novembre al Sant Jordi Club.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Haver concursat a OT 2017 i a Eurovisió
El seu primer disc, ‘1016’, ha augmentat la seva popularitat

Famosos

Anunciar que es prendrà un descans
S’acomiadarà del públic al Sant Jordi Club

Barreja de comprensió i tristesa
Els fans lamenten l’aturada, però es mostren comprensius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

QUI ÉS?

| FIFA 20
EA Sports estrena FIFA 20, l’entrega anual del videojoc més famós entre els amants del futbol. A més
d’oferir més realisme, FIFA inclou novetats com Volta, un mode de joc per practicar el futbol de carrer. 
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DIMARTS 1 D’OCTUBRE
18:30 El periodista David Bassa s’encarregarà de

coordinar la xerrada anomenada El paper de
TV3 en el sistema de mitjans de l'estat. / Mu-
seu de Granollers.

AVUI 27 DE SETEMBRE
17:30 Plantes aromàtiques i medicinals serà el

nom del taller familiar que es farà aquesta tar-
da, organitzat per GeoBlau, emmarcat en el
cicle De l’hort a la biblioteca. / Biblioteca Can
Mulà.

DIJOUS 3 D’OCTUBRE
19:00 Un món sense mapes. Els viatges de Joan

Abelló és la presentació del catàleg de l'ex-
posició, una publicació que recull totes les ob-
res amb textos de les comissàries i respon-
sables del museu. / Museu Abelló.

28 I 29 DE SETEMBRE
SANTA PERPÈTUA Durant tot el cap de setmana,

el poble viatjarà al passat per celebrar, amb
passió una nova edició de la Fira Medieval,
amb artesania, tallers, música i activitats de
tota mena. / Parc Central. 

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
L’AMETLLA El darrer dia d’aquest mes es farà una

sessió perquè tothom que vulgui pugui pin-
tar mandales, representacions de la cultura
icònica de l’Índia. Activitat gratuïta (17:00).
/ Casal de la Gent Gran.

AVUI 27 DE SETEMBRE
MARTORELLES Francesc Montero s’encarre-

garà de coordinar la sessió del Club de lectura
que girarà al voltant de la popular obra
Quadern gris, de Josep Pla (18:30). / Biblio-
teca Montserrat Roig.

DIMARTS 1 D’OCTUBRE
MONTORNÈS La Biblioteca amb la col·labora-

ció de DEC Idiomes proposa una jornada de
converses en anglès (19:15). / Biblioteca
municipal.

AVUI 27 DE SETEMBRE
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a

la quarta jornada de la lliga ASOBAL entre el
BM Granollers i l’Ademar de Lleó (19:00). / Pa-
lau d’Esports.

SANT FOST El poble viurà, durant
aquest cap de setmana, les Festes
del Patró amb passió en diferents es-
pais i places.

Sant Fost viurà amb passió 
el cap de setmana de Festes

28 i 29 de setembre

Durant tot el dia de demà se celebra-
rà la segona edició de la Fira de Cer-
vesa Artesana, amb més cervesers, més
food trucks i un dia ple d'actuacions
musicals. / Parc de Can Mulà.

Arriba la segona Fira de
la Cervesa Artesana de la ciutat

Demà 28 de setembre

L’any 1950, en un petit poble britànic,
la doctora Jean Markham inicia una re-
lació íntima amb Lydia, la madre sol-
tera d’un dels seus pacientes. / Cine-
ma Edison.

‘El secreto de las abejas’
arriba al Cinema Edison

Demà 28 de setembre a les 20:30

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala de
la segona jornada de Segona Divisió
femenina entre el CD la Concòrdia i
l’AECS l’Hospitalet. / CEM El Turó.

El CD la Concòrdia s’estrena a
casa contra l’AECS l’Hospitalet
Diumenge 29 de setembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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