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Sant Fost està dividit. Aquesta és
la sensació que es viu al munici-
pi arran de l’enorme polèmica
que s’ha generat aquesta setma-
na entorn de la possible acollida
de menors immigrants no acom-
panyats al poble. La idea seria fa-
cilitar l’arribada de catorze joves
subsaharians provinents de Sant
Andreu, on fa un any que viuen
i tenen bona part de la seva vida
establerta. Els nouvinguts viurien
en una finca privada gestionada
per la Cooperativa ISOM, amb les
seves necessitats cobertes i un
projecte educatiu encara per de-
terminar.

Carles Miquel, alcalde de Sant
Fost, ha parlat amb Línia Vallès
per valorar la situació que es viu
al poble, on molts veïns s’han po-
sicionat en contra de l’arribada
dels joves. “Lamento molt que
s’estigui criminalitzant i estig-
matitzant aquests nois”, afirma
Miquel. Segons el batlle, “es rela-
cionen els menors no acompan-
yats amb la delinqüència per cul-
pa de la desinformació i les notí-
cies sensacionalistes”.

De fet, Miquel diu que no en-
tén el posicionament tan en con-
tra de l’acollida: “Al poble ja hi ha
un CRAE (Centre Residencial
d'Acció Educativa) i mai no hi ha
hagut cap queixa”. “De fet, jo en-
trenava molts d’aquests nois a l’e-
quip de futbol”, argumenta Mi-
quel fent referència al centre d’a-
collida Llars de Campsentelles.

Però no tothom comparteix la
visió de l’alcalde. Tant és així que
des de fa dies, i principalment a les
xarxes socials, s’ha despertat un
rebuig contundent contra la pos-
sibilitat d’acollir els menors. Se
succeeixen comentaris criticant
l’actuació municipal, però sobre-

tot les paraules que apunten di-
rectament contra el col·lectiu de
joves. “Un centre de MENAs és un
centre de lladres” o “això és una
invasió passiva” són algunes de les
publicacions que es podien llegir
al respecte. 

Tanmateix, si bé és cert que
hi ha hagut frases molt con-
tundents per criticar l’acollida,
pràcticament de la mateixa ma-
nera hi ha hagut missatges a fa-
vor, assegurant que els menors
no portaran problemes al poble
i que cal obrir les portes als
més necessitats.

A banda d’aquestes opinions
personals, recentment ha apa-
regut el grup No Volem MENAs
a Sant Fost, que dimecres va
convocar una concentració da-
vant de l’Ajuntament contra l’a-
collida dels menors a la vila. S’hi
van aplegar desenes de veïns
per recollir signatures que s’en-
viaran a la Generalitat com a pro-
testa per la suposada arribada
dels nois. Dimarts es tornaran a
trobar al Ple Municipal per de-
manar explicacions al consisto-
ri sobre la situació.

“HI HA POR”
Ulrike Loers, veïna que fa 25
anys que viu a Sant Fost, va ser
una de les participants en la ma-
nifestació. Línia Vallès ha parlat
amb ella per saber perquè és con-
trària a acollir els menors. “Sant
Fost no té suficient infraestructura
per atendre’ls”, creu. “No estem

ben situats, no hi ha transport i és
un poble molt petit. Els nois hau-
ran d’estudiar i treballar, i no sé
pas com ho faran així”, reflexiona.
Per a Loers, el fet que siguin es-
trangers no suposa cap mena de
problema, sinó que es tracta de la
capacitat per donar bones condi-
cions als nouvinguts.

D’altra banda, la seva crítica
principal és la “poca transparèn-
cia de l’Ajuntament” i que “sem-
pre envien evasives” a les de-
mandes veïnals per saber si arri-
baran els menors. “Primer diuen
que sí, després que no, però no
deixen res clar del que faran”, la-
menta. D’altra banda, explica que
li diuen “racista i xenòfoba” només
pel fet de qüestionar el fet d’aco-
llir. “Això no té res a veure amb el
racisme”, afirma, afegint que els
nens “segur que són encanta-
dors, però no tenen tutela”.

Pel que fa als veïns, però,

Loers reconeix que “hi ha por”,
sobretot “pel que veuen a la tele
i per internet dels crims”. “Només
cal veure com està Barcelona”, re-
marca. “Sant Fost ha canviat
molt els darrers anys. Hi ha ocu-
pes, ja tenim un centre de me-
nors sense pares. Tenim de tot i
ens roben”, es queixa. Per això as-
segura que els veïns estan molt
implicats amb la mobilització i
que “moltíssima gent al poble hi
està en contra”.

Tot i la protesta veïnal, el que
està clar és que el consistori veu
amb bons ulls l’arribada dels nois
i aviat es coneixerà si finalment
s’instal·len o no a Sant Fost. En el
moment del tancament d’aques-
ta edició, l’alcalde i la directora de
la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència (DGAIA),
Ester Cabanes, estaven reunits es-
tudiant la possibilitat d’acollir
els menors. El desenllaç, aviat.

Alex Suárez
SANT FOST

Dividits per l’acollida
» Veïns de Sant Fost protesten contra la possible acollida de menors no acompanyats al poble
» L’alcalde, Carles Miquel, lamenta que “s’estigui criminalitzant” els joves “per la desinformació”

Dimecres a la tarda 
els veïns contraris 
a l’acollida van fer 
una concentració

La manifestació contra l’acollida de menors (esquerra) va voler mostrar el rebuig al fet que s’instal·lin al poble. Fotos: Facebook i Metges Sense Fronteres
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La lupa

per @Modernetdemerda

Què en queda?

El costum és el pitjor enemic de l'in-
dependentisme. Amb el temps hem
anat acostumant-nos a tot. Als insults,
a les difamacions, a la repressió, a les
presons, a l'exili, al que faci falta. Ens
ho anem col·locant tot a les espatlles,
fem alguna ganyota de desaprovació
perquè déu-n'hi-do, i continuem avan-
çant plens de fatiga, amb la
llengua fora i amb una de les
pells més dures de la capa
de la terra.

Un d'aquests hàbits que
ja hem assumit és la vincu-
lació del moviment inde-
pendentista amb la violèn-
cia. No és nou. Però ara sembla que tor-
nen a arremangar-se de veritat per
aconseguir lligar els dos conceptes.
Ho vam patir dilluns, amb les deten-
cions. Ho vam llegir dimarts, amb to-
tes les portades del règim. I ho vam veu-
re ahir, al Debat de Política General del
Parlament.

Lorena Roldán va pujar al faristol

i, adreçant-se a Torra, va aprofitar
l'ambient d'aquests dies per tornar a
relacionar l'independentisme amb el
terrorisme d'ETA. Però no només
això. Aquest cop hi va haver un pas
més, l'atac encara va ser més precís del
que sol ser: Roldán va mostrar-li al
president de la Generalitat una foto

concreta, la de l'atemptat de la banda
a Vic, mentre li anava escopint que sou
això, voleu això, no condemneu això,
goma 2, Terra Lliure, Otegui.

I mirin vostès si la nostra pell és
dura que, després d'aquesta lamen-
table escena, després que se li atri-
buïssin 10 cadàvers en un Debat de
Política General, l'independentisme

no va aixecar-se en bloc, no va dir
prou, no va abandonar la cambra, no
va deixar el feixisme sol amb la seva
misèria. Res. Amb l'excepció d'algu-
na protesta, tothom es va quedar
allà on era, empassant-se la maldat
més malaltissa, normalitzant-la, fent-
la plausible. A ningú li va passar pel

cap que ja n'hi havia prou,
perquè fa temps que po-
ques coses ens passen pel
cap. Ni tan sols dignifi-
car-nos, de tan destruïts
com ens han deixat.

Roldán és impresenta-
ble, i tant, però nosaltres no

sabem ni què som. Què en queda, de
nosaltres? Què ens han fet, que ni tan
sols sentim una punxada a l'estómac
quan ens perfora la malícia? I, lligat a
això, ¿què en podrem fer, de la sen-
tència, quan la tinguem a les mans? Ara
mateix, amb el costum i la pena devo-
rant-nos, sembla que ben poca cosa. Al-
menys, políticament.

Després que se li atribuïssin 10 cadàvers, 
l'independentisme no va aixecar-se en bloc,
no va dir prou, no va abandonar la cambra

2 anys d’aquella jor-
nada històrica, d’un dia

que recordarem per
sempre. Sentiu-vos orgulloses i orgu-
llosos d’haver-hi participat, d’haver-ho
fet possible. Malgrat els moments di-
fícils, amb determinació, pacifisme i de-
mocràcia, el futur sempre serà a les nos-
tres mans! #1oct.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Primero aplicaban el
155 si había desobe-

diencia institucional.
Ahora amenazan con el 155 si la gen-
te sale a la calle. Por hacer huelgas, cor-
tar carreteras e incluso quemar media
Catalunya no se puede aplicar el 155,
pero ellos lo harán si nosotros les de-
jamos.

@spaincrisis

Curioso que el ministro
Grande-Marlaska pida

condenas de una violen-
cia inexistente a quienes siempre han
rechazado toda violencia y, como re-
cuerda Jonathan Martínez, no diga
nada por las varias condenas del TEDH
por no investigar torturas que en varios
casos pasaron por él. 

Me cuesta entender
que periodistas que

siempre he tenido por
excelentes, dado que me consta que
suelen contrastar sus publicaciones, en-
treguen como “exclusiva “ noticias pro-
cedentes de un sumario secreto sin
contrastar con los directamente afec-
tados. #Periodismo.

@isaelbal@JonInarritu@ForcadellCarme
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Els semàfors

Aj. de Mollet
Entitats i oposició han denunciat aques-
ta setmana la “deriva autoritària” de Jo-

sep Monràs al Ple per “callar les críti-
ques contra el govern”. L’Ajuntament
defensa els canvis normatius per ade-
quar-se a una sentència del Suprem.

pàgina 12

Sergi Mingote
L’alpinista Sergi Mingote ha coronat el
setè cim de vuit mil metres en només

444 dies sense l'ajuda d'oxigen artificial.
El paretà ha arribat al punt més alt del
Dhaulagiri. És el primer pas del repte
solidari 14x1000 Catalonia Project.

pàgina 29

Les Franqueses
Les Franqueses se situa 35 punts per

sota de la mitjana catalana de delictes,
que a més s’han reduït un 6,4% els da-
rrers 12 mesos. Així ho va anunciar el

conseller d’Interior, Miquel Buch, durant
la visita per la Junta Local de Seguretat.

pàgina 24
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Safata d’entrada

Con el fracaso del gobierno ac-
tual, más otras elecciones y una
división total de partidos, Es-
paña parece una república ba-
nanera –perdón, monarquía– y
eso que no producimos bana-
nas, sino plátanos. 

Esto es una vergüenza, así
no funciona un país. Con unas
elecciones cada año, debiendo
más de un billón de euros, más
una corrupción sistémica, de-
venimos un país de pandereta y
poca cosa más. La pregunta, y
al respecto de nuestros pelea-
dos políticos, es: ¿Para qué les
pagamos el sueldo y las dietas
que cobran? 

Pues para mantener las co-
sas más o menos como siempre
han estado en un país donde
una aristocracia, y desde antes
de la democracia, ostenta gran
poder; donde un Senado de
poco nos sirve; donde una mo-
narquía nos cuesta unos ocho
millones de euros al año, y
donde unas autonomías defici-
tarias mantienen su estatus de
mantenidas mientras otras,
bajo fueros, casi ni se quejan.

Pero ante todos estos hec-
hos, y otros, la política se de-
dica a maquillar con demago-
gia cualquier realidad sin que el
país mejore en su conjunto, y
tanto da la izquierda desunida,
el centro tacticista, la derecha
feudal como los extremos po-
pulistas. Nadie se une para re-
solver este disparate de país.
Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos
políticos doctos, morales y ex-
pertos, pero los que nos llegan
son mediocres, trepas y sin for-
mación acorde.

Bananera
per David Rabadà

Caça de bruixes
per Lola Salmerón

Voler independitzar-se d'un
país és delicte? Preparar ac-
cions pacífiques per protestar
contra els abusos d'un estat és
comparable amb accions ter-
roristes? La resposta dins d'un
marc democràtic seria ‘NO’,
però resulta ser ‘SÍ’ a Espanya,
un país que presumeix de de-
mòcrata. Si ho fos, no hi hau-
ria presos ni exiliats polítics ca-
talans per realitzar un refe-
rèndum d'autodeterminació. 

Espanya està utilitzant tota
la seva energia per aixafar el
moviment independentista.
Van començar per polítics i lí-
ders socials, van agredir bru-
talment votants pacífics i ara
s'atreveixen impunement con-
tra el poble. Arresten persones
de matinada i les acusen de ter-
rorisme. Malauradament, vi-
vim en un món en què moltes
persones han patit atacs ter-
roristes; és massa greu voler
comparar un moviment pací-
fic amb una banda terrorista. 

La premsa espanyola acu-
sa i jutja abans que ho facin els
jutges, sense cap prova evident,

és tot un ardit per sentenciar
abans d'hora, una descarada
guerra mediàtica. 

Resulta dolorós i impotent
veure les imatges de la policia
espanyola entrant a casa dels
independentistes. L'odi i l'a-
gressivitat són massa evidents
per no jutjar-ho. En una d'a-
questes detencions van obligar
un nen de 10 anys a tombar-se
a terra, mentre l'apuntaven
amb una arma llarga. No hem
d'acceptar cap mena de vul-
neració contra el dret dels
nens. 

Un país europeu està actu-
ant arbitràriament, i Europa
segueix sense mirar. Qui vul-
gui que busqui imatges de les
manifestacions independen-
tistes a Catalunya, veurà que
són exemplars per la seva ac-
titud pacífica, que no ens vin-
guin a acusar de terroristes.
Tan culpable és el que execu-
ta com el que permet l'execu-
ció. On ets Europa, on són els
drets humans de què tant par-
les? Quan intervinguis, potser
ja serà massa tard.

A les xarxes

@MarcosLamelas: Acto ‘Compromís Primer
d’Ocubre’ al Pati dels Tarongers del Palau de
la Generalitat. Quim Torra define el 1-O como
acto fundacional del republicanismo catalán.

@quimforn: Quina nit tan especial, quan-
tes emocions! Gràcies @llumillibertat per
donar llum i, sobretot, demostrar que som
i serem capaços de tot. #llill.

#LlumiLlibertat

@adrisantaa: Albert Rivera arriba al Parla-
ment l’endemà que el partit hagi registrat
una moció de censura contra Quim Torra. La
Mesa del Parlament l’ha admès a tràmit.

#MocióDeCensura #1Octubre

Granollers vol formar part 
de la zona de baixes emissions1

2
Lildami: “Si et diuen que no pots fer alguna
cosa, fes-ho amb el doble de ganes”

L’integrador social

Les dades de renda per càpita mostren
grans desigualtats entre municipis

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

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.

Línia Vallès se suma a 
la vaga general de l’11-O

4El Grup Comunicació 21, em-
presa editora de Línia Vallès, ha
decidit secundar la convocatòria
de vaga general del pròxim 11
d’octubre. L’aturada, pocs dies
abans de la pu-
blicació de la
sentència del ju-
dici del procés in-
dependentista, va
en la línia de les
vagues generals
del 21 de febrer
d'aquest any i del 8
de novembre del
2017 de rebuig a la
repressió de l’Estat
envers el procés so-
biranista.

Així doncs, i com
ja va fer en aquestes
dues ocasions ante-
riors, el Grup Comu-
nicació 21 s’afegirà a
la nova aturada, per la
qual cosa divendres 11
d’octubre no s’editarà

el setmanari Línia Vallès com és
habitual. La pròxima edició de
la capçalera serà la de divendres
18 d’octubre.

Corporatiu
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“Hem de fer-nos més forts 
per forçar una solució política”

L’àrea metropolitana, entesa
en sentit ampli, és un territori
complicat per a l’indepen-

dentisme, tot i que els resultats
d’ERC han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina i
que la majoria social per a la inde-
pendència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

La sentència del procés és a tocar.
Vostè segueix apostant per un
govern de concentració en lloc
d’unes possibles eleccions antici-
pades?
Jo aposto per la via que ens faci
més forts per poder gestionar
una sentència que, si és condem-
natòria, generarà una situació de

molta complexitat política. Crec
que la millor manera d’encarar-
ho és un govern compartit, sí,
però si no és possible, poden fer-
se aliances parlamentàries, feina
municipal compartida... El més
important no és l’instrument,
sinó fer-nos més forts per posar
damunt la taula i forçar una solu-
ció política. 

Baixant al territori, els alcaldes i
alcaldesses no independentistes
s’han queixat durant els últims
anys que el procés ha afectat la
gestió del dia a dia dels seus
ajuntaments. Entén que hi hagi
aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha
consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar

eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys al territori ha
estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-
ho millor. Hem sortit d’una crisi eco-
nòmica amb una situació de
precarietat per a una part molt im-
portant de la població. Quan pro-
posem un salari mínim de referència
català, per exemple, és perquè el de
l’Estat espanyol no ens serveix.

Últimament, al territori i també
al Parlament, hem vist protes-
tes contra el projecte de llei de
contractes de serveis a les per-

sones, la Llei Aragonès. Hi ha
entitats que denuncien que pri-
vatitzarà serveis públics. Sem-
bla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actu-
alment les filials de l’ÍBEX-35 van
a rebentar preus i se’ns estan po-
sant a gestionar menjadors esco-
lars, ludoteques... Serveis que des
del tercer sector s’havien gestio-
nat els darrers anys. Necessitem
que els ajuntaments puguin in-
troduir altres criteris en la con-
tractació pública. Si aquesta llei
no s’aprova, empreses com ACS,
que s’han especialitzat en con-
tractació pública, ens les troba-
rem fins i tot al llit. Crec que les
crítiques no estan fonamentades
i no aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en les
crítiques a la
Llei Aragonès”

Entrevista
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Parlem del Vallès Oriental. Aquí
hi ha debat al voltant del Circuit
de Montmeló. Es qüestiona que
s’hagi de finançar amb diners pú-
blics i hi ha plataformes que s’o-
posen a la seva continuïtat, tot i
que des del món polític i empre-
sarial es defensa. Quina és la seva
posició al respecte?
El que hem fet com a Govern és
garantir que el 2020 hi hagi el
campionat del món de Fórmula 1,
que és l’element fonamental d’ac-
tivitat del Circuit o el que té més
impacte, també a nivell empresa-
rial i de dinamització econòmica
del Vallès Oriental però també de
Barcelona i part del Maresme. En
això ens hi hem compromès, però
tenim un any de marge per poder
trobar solucions. 

Quines?
L’esforç no ha de ser només públic.
Cal una implicació del sector pri-
vat. Si l’impacte positiu que té és
repartit, també s’han de repartir
les aportacions per fer-ho possi-
ble. La Generalitat assumeix la res-
ponsabilitat fins al 2020, però a
partir d’aquest any això ha de ser
diferent per poder-ho garantir en
el temps. Perquè estem parlant de
molts milions d’euros i hi ha altres
alternatives de despesa pública
que també són molt urgents. Amb
tot, crec que el sector econòmic
que defensa l’impacte positiu que
té el Circuit també ha de ser cor-
responsable de garantir la conti-
nuïtat de la Fórmula 1. 

Alguns alcaldes de la zona es
queixen que el Circuit sempre
navega entre dues aigües. Se’l
manté, però no s’hi acaba d’a-
postar fort.
Repeteixo. Qui hi ha apostat, fo-
namentalment, és la Generalitat,
que és qui hi ha anat posant pràc-
ticament en solitari els recursos. 

Però ara obria la porta a replan-
tejar la situació.
Perquè si seguim apostant-hi, ne-
cessitarem la implicació del sec-
tor privat. Si no, insisteixo que no
serà sostenible. I crec que és rao-
nable demanar-ho. Ho podem
mesurar i fer-ho de forma gradual.
No ha de ser exclusivament privat
i hi pot haver una aportació pú-
blica, però el sector empresarial
se n’ha de corresponsabilitzar.

Per tant, la situació actual és in-
sostenible a mitjà termini.
Amb totes les alternatives que hi
ha per destinar aquests diners a
una altra despesa de la Generalitat,
a una altra necessitat que tenen els
ciutadans del país, no ho podrem
aguantar gaires anys. Fins al 2020
ho garantim, però aleshores hau-
rem de tenir clar un nou model en

el qual hi hagi una corresponsabi-
litat del sector privat.

Una altra qüestió que sempre és
font de polèmiques a la comarca
és el servei de Rodalies, amb unes
línies, com l’R3, que deixen molt
que desitjar. Creu que la xarxa
ferroviària és insegura per la falta
de manteniment de l’Estat?
Jo crec que és una xarxa absolu-
tament ineficient i que, si mirem
totes les inversions que s’hi han
promès fer, que es deien que eren
necessàries i que no s’han acabat
executant, és evident que actual-
ment no està en les condicions
òptimes. 

Hi ha hagut incidents greus.
Bé, tampoc cal ser alarmista. Els
usuaris del transport públic poden
anar-hi confiats. No seré jo qui faci

un crit d’alarma perquè no l’utilit-
zin. És una xarxa segura, però evi-
dentment s’ha de millorar molt. Ha
de ser competitiva perquè, sobre-
tot en els desplaçaments obligats
del dia a dia, la gent deixi el vehi-
cle privat a casa i la utilitzi. Amb tot,
calen millores, però el transport
públic d’aquest país és segur. Si no
fos així, nosaltres hauríem estat els
primers a tancar-lo.

El transport públic ha de jugar un
paper essencial en la lluita contra
la contaminació. Ara s’impulsarà
la Zona de Baixes Emissions, a la
qual ciutats com Granollers volen
sumar-se, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per revertir la crisi cli-
màtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles
importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de trans-
port públic que fa que un de cada

tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, que fo-
namentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar barre-
res al trànsit rodat si no tenim una
bona alternativa de transport pú-
blic. Perquè aleshores qui acabaria
pagant el preu en termes socials i
econòmics del canvi climàtic seria
la gent treballadora i els autònoms
que es desplacen cada dia. Per
tant, necessitem mesures per re-
duir el nombre de cotxes, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que, com els deia
anteriorment, s’han d’actualitzar. I
hem d’exigir-ho a qui n’és respon-
sable. A qui ho pressuposta i no ho
executa, que és l’Estat.

Parlant d’economia, tant al Vallès
Oriental com a l’Occidental s’han
patit durant els últims anys un
degoteig d’EROs i tancaments
de plantes i fàbriques. Tem que
el nou alentiment econòmic que
s’anuncia pugui castigar-lo en-
cara més? 
Al costat d’aquelles situacions que
ens han preocupat i que han pro-
vocat tancaments d’empreses o re-
duccions de plantilla hi hem de
posar també les inversions noves
que han arribat i el fet que tin-
guem centres mundials de multi-
nacionals en aquest territori. Crec
que és important posar en valor la
part positiva d’aquelles indústries
que han crescut, que han ampliat
plantilla, que s’han obert a mercats
exteriors... 

No li diem que no, però també
s’han viscut situacions molt dures.
La catalana és una economia inter-
nacionalitzada. I, per tant, quan l’e-
conomia a nivell internacional i la
demanda global s’afebleixen, com
és el cas d’ara, ho notem. Davant
d’això, el que cal és ser competitius,
no per lluitar contra altres ubica-
cions abaixant salaris, sinó tenint
unes millors infraestructures, un
cost de l’energia que no hauria de
ser el més alt d’Europa, una col·la-
boració pública amb finançament
a llarg termini a través d’un banc
públic i una formació del capital
humà d’excel·lència. Aquest és el
camí. Competir amb salaris baixos
ens portarà al no-res, perquè sem-
pre trobarem algun altre país del
món que tindrà un preu-hora molt
més baix que el que nosaltres esti-
guem disposats a acceptar per a la
nostra supervivència.<

“Rodalies és una
xarxa segura,
però cal que
millori molt per
ser competitiva”

– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

– Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

“Competir amb salaris baixos
ens portarà al no-res”

Entrevista
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Granollers

REIVINDICACIÓ4La ciutat va
commemorar dimarts l’1 d’oc-
tubre de 2017 en el segon ani-
versari de la històrica jornada en
la qual es va votar la indepen-
dència de Catalunya. A banda de
discursos, música, poesia i tota
mena d’activitats, el més desta-
cat de la jornada va ser que el llaç
groc va tornar a penjar de l’A-
juntament durant una estona. El
símbol per la llibertat dels pre-
sos polítics va ser projectat des
del carrer directament cap a la
façana del consistori.

“LLIBERTAT I DEMOCRÀCIA”
El pintor granollerí Vicenç Via-
plana va llegir un manifest de-
nunciant la repressió de l’Estat
espanyol contra el moviment
independentista català.  “Som un
poble que sap el que vol i el que
vol és molt senzill d'entendre: lli-
bertat i democràcia”, va afir-
mar Viaplana. De la mateixa
manera, va demanar que la llui-

ta continuï i ningú es rendeixi
davant les amenaces contra els
activistes polítics. 

D’altra banda, la Porxada,
que va tornar a acollir les tra-
dicionals voltes en record dels
presos, va reunir un bon nom-
bre de participants. Allà s’hi va
instal·lar una exposició foto-

gràfica sobre l’1 d’Octubre amb
un recull d’instantànies que re-
trataven els moments més ten-
sos i dramàtics del dia clau. 

També hi va haver una ma-
nifestació pels carrers del cen-
tre de la ciutat, demanant am-
nistia per als presos i la inde-
pendència de Catalunya.

La projecció del llaç groc a l’Ajuntament. Foto: Twitter (@rcantons)

Granollers recorda l’1-O
tornant a penjar el llaç groc

» Una projecció del llaç groc a la façana de l’Ajuntament marca 
l’aniversari de l’1 d’octubre, que va estar farcit d’activitats

Escullen els representants 
de la ciutadania de Palou

ELECCIONS4El Consell del Po-
ble de Palou va escollir diu-
menge els representants de la
ciutadania de la institució. Joan
Francesc Mayol, amb 58 vots;
Maria Rosa Viñallonga, amb 44
sufragis, i Ricard Caussa, amb 42
paperets, van ser els escollits en
les votacions al Centre Cívic de
Palou obertes als veïns de la
zona. En total, 425 electors es-
taven cridats a les urnes per de-
cidir quins representants desit-
javen tenir a l’òrgan. La partici-

pació, però, va ser força baixa i
només van dipositar la seva pa-
pereta el 16% dels electors. 

El Consell del Poble de Palou
està conformat per tres bran-
ques. La primera, que és la po-
lítica, està determinada pels re-
sultats de les eleccions munici-
pals a Granollers i el partit do-
minant. Aquestes darreres vo-
tacions, en canvi, es dirigien a la
part ciutadana, mentre que en-
cara queda una última part re-
lacionada amb les entitats.

COMPROMESOS4Granollers
participa un any més en el pro-
jecte Ciutats Defensores dels
Drets Humans, que busca donar
a conèixer la feina dels activis-
tes i promotors d’aquesta cau-
sa social. En aquesta novena
edició, tres activistes d’arreu
del món visitaran la ciutat per
explicar la seva experiència amb
aquesta temàtica.

Un d’ells serà Leonard Ren-
tería, raper i activista que treballa
amb les comunitats afrodescen-

dents de Buenaventura (Co-
lòmbia). L’artista participa en
iniciatives socials i comunitàries,
denuncia la corrupció des de la
ràdio, i dirigeix Eleggua Comu-
nicaciones, un projecte de trans-
formació col·lectiva.

D’altra banda, Hayat Rgui-
bi, jove periodista i activista
sahrauí, presentarà Equip Me-
dia, que treballa per trencar la
censura i denunciar les vulne-
racions dels drets humans que
es produeixen als territoris ocu-

pats del Sàhara Occidental. Fi-
nalment, Fredy Samuel Vás-
quez Snif, raper de San Salva-
dor, demostrarà com a través de
les paraules busca transformar
el context de violència estruc-
tural en el qual viuen moltes
persones del seu país.

Aquests tres activistes seran
els protagonistes de les jornades,
que estaran enfocades princi-
palment en els més joves del mu-
nicipi, amb xerrades dirigides a
escoles i instituts.

Les votacions es van fer al Centre Cívic de Palou. Foto: Google Maps

Una ciutat de Drets Humans

Iniciativa | Aleix Espargaró, amb la salut mental
El granollerí i pilot de Moto GP, Aleix Espargaró, apadrinarà la caminada soli-

dària per la salut mental que se celebrarà el pròxim 13 d’octubre a Granollers. A
banda, es faran moltes altres activitats relacionades amb aquesta temàtica.
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Jorge Blass inaugura amb
màgia la temporada teatral

ARTS4Dilluns es va presentar
la tercera edició del Festival Pa-
noràmic, que se celebrarà de l’11
al 20 d’octubre a Roca Umbert.
Aquest espai dedicat al cine-
ma, la fotografia i els nous llen-
guatges audiovisuals explorarà
enguany el fascinant món que
rodeja la Lluna i la seva miste-
riosa naturalesa que sempre ha
captat la curiositat humana. Úl-
tima Thule: la colonització de
l’espai, serà la conferència que
donarà el tret de sortida al fes-
tival amb la participació del re-
putat fotògraf Joan Fontcuber-
ta. També estarà Carlos Gonzá-
lez Pintado, l’enginyer que va
transmetre a la NASA la confir-
mació de l’arribada a la Lluna de
l’Apol·lo 11. 

D’altra banda, els més petits
podran gaudir de l’exploració es-
pacial amb un taller de coets i un
d’observació dels planetes Jú-
piter i Saturn gràcies a l’Asso-
ciació Astronòmica de Saba-
dell. Per la seva part, les artistes
Lurdes Basolí i Alicia Kopf ofe-
riran el seu particular punt de
vista fotogràfic relacionant-lo
amb la ciència-ficció. I com no
podia ser d’una altra forma, es
projectaran curts i pel·lícules
que tracten sobre la Lluna.

El Panoràmic
explorarà la part
visual de la Lluna

CULTURA4El mediàtic i reco-
negut mag Jorge Blass serà l’en-
carregat d’inaugurar la tempo-
rada al Teatre Auditori de Gra-
nollers, amb un espectacle diu-
menge a la tarda.  La Màgia de
Jorge Blass portarà a la ciutat la
seva exitosa formula, que el po-
siciona com un il·lusionista del
segle XXI. 

Així, el show combinarà les
sensacions clàssiques i fasci-
nants de la màgia amb elements
de plena actualitat per crear un
espectacle diferent i interactiu.
Per exemple, comptarà amb l’a-
juda d’un dron en un espectacle
envoltat de misteri. L’artista ofe-

rirà noves il·lusions amb tecno-
logia del segle XXI, amb l’apari-
ció d’efectes impossibles i vi-
sualment espectaculars, levita-
cions inversemblants i màgia
interactiva en què el públic és el
protagonista de l’acte.

A més, amb la gran ambien-
tació i estètica ideada per Blass,
buscarà tornar a il·lusionar i so-
miar amb tot allò que creiem im-
possible en un espectacle per a
tota la família. D’aquesta forma,
la fascinant màgia de Blass, que
ja ha passat per grans escenaris
a tot el món com Las Vegas,
Hollywood o Xangai arriba ara a
Granollers.

MÚSICA CLÀSSICA D’INICI
Abans del show màgic, serà el
torn del prestigiós organista
Juan de la Rubia, que farà els ho-
nors amb el primer concert de la
temporada. L’Església de Sant
Esteve s’omplirà de música clàs-
sica amb la peça Laudate Pueri.
De la Rubia tindrà un acom-
panyament de luxe, amb el di-
rector convidat Lluís Vilamajó i
Veus-Cor Infantil dels Amics de
la Unió. Junts aportaran  un ven-
tall ampli en matisos interpre-
tatius. La combinació de la dol-
çor de les veus blanques del cor
i el profund so de l’orgue faran
les delícies dels melòmans.El mediàtic mag Jorge Blass estrenarà la temporada. Foto: Teatre Auditori
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POLÈMICA4Escorcolls policials,
no poder presentar mocions i
canvis en el funcionament de
l’ordre del dia és el que es van
trobar entitats i oposició en el Ple
de dilluns a l’Ajuntament. “Fa 20
anys que intervenim als debats
municipals i mai no ens havia
passat això”, explica a Línia Va-
llèsAntonio López, portaveu de
la Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública del Baix Vallès. 

“Ens van informar que no po-
díem presentar les mocions per-
què la nostra entitat no està re-
gistrada a la base de dades i els
temes dels quals parlàvem no es-
taven relacionats amb la nostra
activitat”, afirma López. Les mo-
cions demanaven millorar les
instal·lacions de l’estació Mollet-
Sant Fost i posicionar-se contra
la Llei Aragonès. Segons López,
“és totalment arbitrari dir que no
estem relacionats amb aquests
temes. Precisament sempre hem
lluitat per millorar l’accessibili-
tat, com va passar a l’estació de
Santa Rosa, i en contra de les pri-
vatitzacions”.

Per a l’activista, es tracta
d’una maniobra política de l’al-
calde, Josep Monràs, “per callar
les crítiques contra el govern” i
hi veu una “deriva autoritària”
del batlle. En el mateix sentit
també parla Oriol López d’Ara
Mollet ERC, que ha denunciat
en aquest mitjà una “vulneració
de drets polítics i una voluntat
perquè l’oposició tingui menys
espai”. D’altra banda, el repu-
blicà critica les “traves a la par-
ticipació ciutadana” que posa
Monràs.

Des de l’Ajuntament defen-
sen que aquests canvis venen

arran d’una sentència del Tri-
bunal Suprem en la qual diu que
“els plens només poden votar
propostes de competències mu-
nicipals”, segons expliquen des
del consistori. D’aquesta forma,
moltes de les mocions que s’ha-
vien de discutir al Ple es van can-
viar per precs -que no es voten i
només es debaten si així ho de-
cideix l’alcaldia- o bé no van
entrar a l’ordre del dia. 

Pel que fa a la resta d’entitats,
com la PAH, l’Associació de
Veïns de Santa Rosa i el CDR,
tampoc van poder presentar les
seves mocions. De fet, van haver
d’acordar amb l’oposició que
fossin ells qui presentessin les se-
ves propostes. Així, a través dels
intermediaris, es van votar i
aprovar algunes iniciatives com
les referents a les estacions de
tren i la de la Llei Aragonès.

ESCORCOLLS ALS ASSISTENTS
A banda d’aquest canvi norma-
tiu, el que més va cridar l’aten-

ció dels participants del Ple va
ser la presència policial per con-
trolar qui hi entrava. José Fran-
cisco Sancho, regidor d’En Comú
Podem, es va trobar una situació
insòlita quan el van escorcollar
a l’entrada. “Portava una bossa
amb cables i eines informàtiques,
suposo que no em devien reco-
nèixer”, explica. Tot i això, el re-
gidor assegura que “el més im-
portant no és que registrin un re-
gidor, sinó qualsevol que vulgui
entrar”. 

Aquest registre policial arri-
bava al Ple pocs dies després de
la detenció dels CDRs per pre-
sumpte terrorisme, col·lectiu
que va estar present durant el
Ple. No obstant això, no es va
acceptar la moció contra la re-
pressió i a favor de l’allibera-
ment dels CDRs empresonats.
Per aquest motiu, durant algu-
nes intervencions es van sentir
crits de “llibertat” i hi havia
pancartes reivindicant el paci-
fisme dels activistes.

Les entitats van protestar durant el Ple. Foto: Twitter (@defensanitatBV)

Entitats i oposició critiquen la
“deriva autoritària” de Monràs
» L’últim Ple va estar marcat per les noves restriccions a l’hora de 

presentar mocions, els escorcolls policials i les crítiques a l’alcalde

Mollet torna a reclamar
l’alliberament dels CDRs

MANIFESTACIÓ4Els molletans
van tornar a sortir al carrer
diumenge a la tarda per mani-
festar-se contra l’empresona-
ment dels membres del CDR
detinguts la setmana passada
acusats de terrorisme. Cente-
nars de persones es van aplegar
per demanar la llibertat dels ac-
tivistes independentistes, els
quals es troben en presó provi-
sional sense fiança. Una pan-
carta amb els seus noms lide-
rava la marxa, en la qual van
participar partits i entitats com
Ara Mollet ERC i l’ANC. Durant

la manifestació es van sentir
proclames a favor de la llibertat,
contra la repressió i defensant
la desobediència pacífica. 

També hi va haver crits con-
tra la Guàrdia Civil, així com l’o-
peració policial que els mani-
festants titllaven de “muntatge”
per acusar els CDRs. La con-
centració va anar des de la pla-
ça de l’Ajuntament fins a la
plaça de Prat de la Riba. Durant
l’acte es van recordar especial-
ment els detinguts del CDR
Mollet, un a la mateixa ciutat i
l’altre a Sant Fost. 

Els molletans simulen votar
un altre cop l’1 d’octubre

COMMEMORACIÓ4L’1 d’octu-
bre de 2017 va deixar una em-
premta inesborrable per a molts
catalans, i els molletans no en
són una excepció. Així ho van de-
mostrar dimarts en els actes
commemoratius relacionats amb
el referèndum d’autodetermi-
nació. Un dels esdeveniments
més destacats, com va passar a
molts municipis, va ser repetir la
votació com a homenatge a la
jornada electoral de fa dos anys.
Així, es van portar rèpliques de
les mateixes urnes utilitzades
durant la jornada i que s’han

convertit en tota una icona per al
moviment independentista.

Com no podia ser d’una altra
forma, entitats com l’ANC i Òm-
nium i partits com Ara Mollet
ERC, Junts per Mollet i la CUP
van formar part dels actes com-
memoratius. Però el que va ser
present durant tot el dia va ser el
record i els missatges de suport
als CDRs empresonats la set-
mana passada i acusats de te-
rrorisme. I és que Mollet ha vis-
cut uns dies de plena mobilitza-
ció amb marxes, concentracions
i manifestacions relacionades.

Cultura | Arriba el Mollet més modernista
Mollet viurà un retorn el passat la setmana que ve durant les Jornades Europe-
es de Patrimoni. La ciutat prepararà una passejada guiada per descobrir l’època
noucentista marcada per la forta influència modernista en l’art urbà de la vila.

Els manifestants van recordar els CDRs. Foto: Twitter (@AlbertBiescas)
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Premien la ciutat amb
quatre Flors d’Honor

RECONEIXEMENT4Mollet se-
gueix sent una de les ciutats
capdavanteres en el rànquing de
Viles Florides de Catalunya. A fi-
nals de la setmana passada, la
ciutat va rebre quatre Flors
d’Honor en una gala celebrada a
Lloret de Mar que va servir per
reconèixer la tasca que més d’un
centenar d’Ajuntaments del país
fan en “el seu esforç constant pel
manteniment i la protecció dels
espais verds”.

Altres municipis de la co-
marca, com Llinars o Carde-
deu, i del país, com Sant Cugat,
Vila-seca, Sant Hilari Sacalm o
Figueres, van rebre la mateixa
puntuació que Mollet. El màxim
reconeixement que es pot con-
cedir des de l’organització són
cinc Flors d’Honor, però en-

guany cap municipi ha aconse-
guit aquesta puntuació.

CRÍTIQUES A LES XARXES
Però dissabte passat, el mateix dia
que el consistori anunciava la
rebuda d’aquest màxim reconei-
xement, diversos veïns mostraven
la seva sorpresa i el seu malestar
a través de Twitter, responent di-
rectament a la notícia publicada
pel perfil de l’Ajuntament.

Aquests veïns van qualificar
la notícia de “poca-soltada” i
van dir que a l’Ajuntament “li
hauria de caure la cara de ver-
gonya per publicar això tal com
es troba la ciutat”. Altres queixes
a la xarxa social van ser la man-
ca d’arbres a la ciutat o l’acu-
mulació de miralls i trastos vells
a tocar del parc de Can Mulà.

CULTURA4Per quarta vegada, el
Sona Mollet omplirà la ciutat
amb el millor jazz i la millor mú-
sica clàssica. La quarta edició d’a-
quest festival internacional de
música (que també serveix com
a memorial per a Anna Villaes-
cusa, una pianista molletana
que va morir de leucèmia quan
tenia 25 anys) es posarà en mar-
xa i s’allargarà fins al diumenge.
Està previst que més d’una sei-
xantena d’artistes i solistes que
vindran d’arreu del món actuïn
en els seus diferents escenaris.

Dimarts passat es va celebrar
l’acte de presentació del Sona
Mollet a la Marineta, una jorna-
da en la qual van participar dos
dels artistes que interpretaran
peces durant aquest cap de set-

mana, la pianista Daria Piltyay i
l’oboista Felipe Mora. Durant la
presentació, l’alcalde Josep Mon-
ràs va destacar que els intèrprets
que actuaran durant aquests
tres dies són “joves amb talent,

amb una llarga trajectòria i d’un
altíssim reconeixement mun-
dial” i va afegir que “l’ADN del
Sona Mollet és l’amor per a les
persones i l’amor per a la músi-
ca”. En la mateixa línia es va ma-
nifestar la responsable de Cul-
tura, Mercè Pérez, que va asse-
gurar que el Sona Mollet és “un
projecte cultural i musical de ni-
vell mundial” i va assegurar que
Villaescusa seguirà sent “el fil
conductor” dels tres dies.

Per la seva banda, Piltyay
(nascuda a Rússia però resident
a Catalunya) va afirmar que és

“un plaer” poder actuar en el fes-
tival, homenatjar Villaescusa i
mostrar “l’amor que sentim cap
a la feina que fem”.

MÚSICA I SOLIDARITAT
El Sona Mollet, però, va néixer
amb la voluntat de ser molt més
que un agregat de concerts. Per
això, des de la seva creació l’any
2016, el festival col·labora amb
la Fundació Josep Carreras con-
tra la Leucèmia, entitat a la qual
lliura tots els beneficis que s’ob-
té a través de la venda d’entrades
(que oscil·len entre 5 i 10 euros).

Una de les actuacions de l’edició de l’any passat. Foto: Escola de Música

El Sona Mollet tornarà a omplir
la ciutat de jazz i música clàssica

L’edició d’enguany
reunirà més de 60
grups i solistes vinguts
d’arreu del món
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Parets

Parets tindrà una taula per
combatre el canvi climàtic

AJUNTAMENT4Parets comp-
tarà pròximament amb una tau-
la en la qual s’estudiaran actua-
cions i mesures per tal de com-
batre el canvi climàtic. Així es va
aprovar en el darrer Ple Muni-
cipal de la setmana passada, a
proposta de Sumem Esquerres
a Parets. Segons la iniciativa, “cal
que cada municipi actuï per fer
que globalment tots els territo-
ris prenguin les accions neces-
sàries per aturar l'emergència cli-
màtica”. La taula se centrarà en
fer campanyes informatives per-
què els ciutadans puguin con-

tribuir a lluitar contra l’emer-
gència climàtica. També s’estu-
diarà com lluitar per la causa des
dels equipaments municipals. 

A banda, també s’ha acordat
reduir els gasos d’efecte hiver-
nacle com el diòxid de carboni
en un 50% abans del 2030.
També es va proposar l’aban-
donament dels combustibles
fòssils i apostar per una energia
completament renovable de
manera urgent i prioritària.
D’aquesta forma, es busca avan-
çar, entre d'altres, cap a una
economia local i de proximitat.

1-O4Parets va recordar dimarts
la figura de l’exconseller Jordi
Turull en el segon aniversari de
l’1 d’octubre. La plaça de la Vila
va ser el punt central des d’on es
va reivindicar la votació de fa dos
anys. Representants del govern
municipal, amb l’alcalde Jordi
Seguer al capdavant, entitats i
veïns es van aplegar davant de
l’Ajuntament per recordar la
importància de la jornada.

Durant els discursos, es va in-
cidir especialment en la situació
dels presos polítics i el que estan
passant les famílies dels repre-
saliats. En aquest sentit, hi va ha-
ver moltes pancartes i crits a fa-
vor de Turull i donant suport als
més propers.

Per la seva part, Turull tam-
bé va recordar la jornada des de
la presó a través de les xarxes so-
cials. “Tot el reconeixement a
tantes i tantes persones que en
un admirable exercici pacífic de
dignitat democràtica van fer
possible el referèndum de l’1
d’octubre”, va publicar el pare-
tà. També va enviar un missat-

ge d’ànim al moviment inde-
pendentista assegurant que “per-
sistim! Seguim compromesos
pacíficament i democràticament
per assolir la independència de
Catalunya!”. 

TURULL, AL 10-N
D’altra banda, aquesta setmana
s’ha conegut que Turull forma-

rà part de la llista electoral de
Junts per Catalunya a les prò-
ximes eleccions generals del 10
de novembre. Jordi Sánchez,
Josep Rull i Joaquim Forn,
també en presó preventiva i a
l’espera de la sentència que
arribarà breument, acompan-
yaran el paretà en els comicis
per al Congrés dels Diputats.  

Hi va haver pancartes de suport a Turull. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

Jordi Turull, gran protagonista
de l’1 d’octubre a Parets

Successos | Denunciat per trencar una càmera
La Policia Local ha informat que un jove va ser identificat i denunciat per tren-
car una videocàmera de vigilància la setmana passada. L’acte vandàlic va passar

a la zona del Mirador de Gallecs. Està acusat de danys al mobiliari públic.
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Amado substitueix
Marquínez a la Parròquia

MARTORELLES4Aquest diu-
menge a les deu del matí Manuel
Amado farà la presa de posses-
sió per convertir-se en el nou
mossèn de la Parròquia de Sant
Joaquim de Martorelles. Amado
substituirà així a Manuel Mar-
quínez al capdavant de l’entitat
religiosa. 

En la cerimònia de traspàs
pels pròxims deu anys que farà
oficial el Bisbe auxiliar de Te-
rrassa, Salvador Cristau, s’en-
tregarà simbòlicament la Bíblia
i les claus del Sagrari al nou mos-
sèn. A banda, Amado serà el rec-

tor de la Parròquia de Santa
Maria de Martorelles, on també
se celebrarà l’esdeveniment el
mateix dia. 

Amado ha estat vicari a Sant
Esteve de Granollers i rector du-
rant 12 anys de Santa Fàtima de
Granollers i Sant Fèlix de Ca-
novelles. Darrerament havia
estat vinculat amb la parròquia
de Sant Vicenç de Mollet. Ara
afronta una nova etapa al cap-
davant de la parròquia marto-
rellenca, on s’ha apostat deci-
didament perquè sigui Amado
qui accedeixi al càrrec.

REUNIÓ4Martorelles, Sant Fost
i Santa Maria de Martorelles
crearan una taula de mobilitat
per millorar la connexió en au-
tobús entre els tres municipis.
Aquesta va ser la principal me-
sura que va transcendir diven-
dres de la reunió sobre transport
públic entre els respectius al-
caldes; Marc Candela, Carles
Miquel i Luisma Pintor. Els tres
batlles vallesans es van trobar
amb la Direcció General de
Transports i Mobilitat de la Ge-
neralitat per demanar canvis en
la línia actual d’autobusos que

comunica aquests municipis i la
comarca. 

La taula de mobilitat estarà
conformada per un representant
de Transports de la Generalitat,

un de l’Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU) i un de l’Ajunta-
ment de Mollet.  

Els alcaldes van insistir en di-
versos punts estratègics en els
quals demanen una connexió
en bus. Alguns d’aquests llocs
són el Centre d’Atenció Primà-
ria de Sant Fost, l’Hospital de

Mollet, l’estació de tren Mollet-
Sant Fost i altres punts d’interès
de l’entorn. 

En els pròxims dies es preveu
que es faci un estudi per part de
la Generalitat i l’AMTU amb
l’objectiu d’analitzar la situació
en la qual es troba la mobilitat
entre els tres pobles i com actuar
per millorar-la.

Es crearà una taula de mobilitat. Foto: Ajuntament de Martorelles

Martorelles i Sant Fost acorden
millorar la mobilitat en autobús

Cultura | Sant Fost celebra la trobada gegantera
Sant Fost va viure diumenge una jornada de cultura popular, festa i

música en la trobada gegantera. El moment més destacat va ser la pre-
sentació de l’Onclu Bru. Hi van participar colles de Montmeló i Lliçà.

Els alcaldes es van
reunir amb la
Generalitat per
demanar millores
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Montornès

Montmeló

SOCIETAT4En els darrers dies,
la pàgina de Facebook La voz de
Montmeló s’ha omplert de quei-
xes de veïns que protestaven
per l’abandonament de trastos
vells i de brutícia en diferents
punts de la ciutat.

Dues de les queixes princi-
pals estaven provocades per un
moble desmuntat que, segons
apuntaven diferents membres
del grup, estava abandonat a la
cruïlla dels carrers de Blas In-

fante i del Sant Crist. Segons una
altra de les usuàries, però, l’o-
perari que conduia el camió en-
carregat de la recollida de tras-
tos vells va decidir no recollir la
part principal del moble, tot i que
sí que va recollir algunes de les
seves parts més petites.

Els usuaris de la pàgina tam-
bé van denunciar la presència de
bosses amb brossa fora del con-
tenidor a la cruïlla dels carrers
Torreta i Santiago Rusiñol.

SOLIDARITAT4La competició
serà el menys important de tot.
Durant tot el dia de demà, el Cir-
cuit serà l’escenari de la dotzena
edició de la Tanda contra el càn-
cer, una iniciativa del traçat en
col·laboració amb l’AECC-Cata-
lunya contra el Càncer que serveix
per posar el seu granet de sorra
en la investigació de la malaltia.

Aquesta iniciativa permet que,
any rere any, un grup de nens
malalts de càncer puguin con-
vertir-se en copilots en un traçat
emblemàtic, pel qual passen els
millors pilots del món. L'objectiu

és que els petits i les seves famí-
lies puguin evadir-se del seu dia

a dia a l'hospital i que puguin gau-
dir d'una jornada lúdica i social.

Particulars, concessionaris i
clubs de Catalunya i d’Espanya
donen models esportius de mar-
ques com Lamborghini, Jaguar o
Porsche, però els més menuts
també poden muntar a rèpli-
ques de vehicles com el Cotxe
Fantàstic o un taxi de Nova York.

A més, de forma paral·lela al
que es farà a la pista, els nens i les
nenes de 4 i 17 anys podran gau-
dir ampli ventall d'activitats,
com un circuit de motos, una vi-
sita guiada per les instal·lacions
del Circuit, un photocall de Star
Wars, tallers de ciència, castells
inflables, tallers de maquillatge,
dibuix i treballs manuals.

Una imatge d’una edició anterior de la jornada. Foto: Ajuntament

Quilòmetres per lluitar 
contra el càncer al Circuit

Queixes per la presència 
de trastos i brutícia al carrer

Economia | La votació del pressupost participatiu arrenca dimarts
A partir de dimarts que ve, els veïns podran escollir i votar entre les 10 propostes finalistes de 

l’edició d’enguany del pressupost participatiu. Entre les iniciatives que han superat l’últim tall hi ha 
l’ampliació del pavelló, la reforma del Casal de Gent Gran o reformes a la plaça de la Quintana.

Nens i nenes malalts de
càncer es convertiran
en copilots i viuran un
dia molt emocionant 

Obres | Ampliació de l’avinguda Onze de Setembre
L’Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres d’ampliació de l’avinguda
Onze de Setembre a la zona on es creua amb el carrer de l’Estrella. A més, tam-
bé s’instal·laran contenidors d’escombraries per millorar la recollida selectiva.

ACTIVITATS4Montornès apos-
tarà per l’arqueologia durant les
Jornades Europees de Patri-
moni, que se celebraran els dies
12 i 13 d’octubre. El primer dia
l’acció estarà centrada en el
Castell de Sant Miquel, on hi
haurà una visita guiada que re-
cordarà l’autoritat feudal durant
l’edat mitjana al territori. A
més de descobrir les caracte-
rístiques de l’indret històric,
també es donaran a conèixer els
detalls del projecte de recupe-
ració que s’està fent a la zona.

D’altra banda, l’endemà serà
un dia on encara es retrocedirà
més en el temps fins a arribar a
l’època de la l’antiga Roma. L’as-
sentament de Mons Observans
acollirà  l'obra Marc Antoni i Cle-
òpatra, una història basada en
el famós enamorament entre
dues de les figures més impor-
tants de l’època. Abans però, es
podrà visitar l’espai amb actua-
cions i dramatitzacions que aju-
daran a entendre la vida del te-
rritori durant l’era de màxima es-
plendor de Roma.

L’arqueologia protagonitzarà
les Jornades de Patrimoni

ESTRENA4Diumenge a la tarda
s’inaugura el nou teatre muni-
cipal Margarida Xirgu amb un
espectacle de luxe. La Mara-
bunta, de Guillem Albà, tindrà
l’honor de ser la primera obra re-
presentada a l’espai cultural. El
show combinarà humor, situa-
cions inversemblants i música
per animar el públic en el debut
del teatre. 

Més enllà de l’estrena oficial,
demà es faran diverses visites
guiades per conèixer el nou
centre artístic de la vila. Els
més curiosos podran saber
abans d’hora com són els esce-
naris, la platea de més de 400
butaques, els camerinos on es
prepararan els actors i tots els
detalls de l’equipament.

CRÍTICA SOCIALISTA
No obstant això, no tothom es-
pera la inauguració amb ganes.
El PSC ha denunciat aquesta
setmana que hi ha hagut “greus
irregularitats urbanístiques” en
la construcció de l’equipament

municipal i que no s’han escol-
tat les queixes dels veïns de la
zona. La principal crítica dels so-
cialistes és que “l’ampliació del
teatre s’ha fet de forma irregular,
incomplint una normativa que és
d’aplicació per a qualsevol ciu-
tadà que vulgui fer una obra o

construcció a Montornès”, se-
gons expliquen.

A banda d’això, els socialis-
tes lamenten el sobrecost de les
obres, que segons diuen “han
passat d’1.294.287 euros a
1.717.316 euros, més de 400.000
euros de diferència”.

L’espectacle ‘La Marabunta’ estrenarà el teatre. Foto: Guillem Albà

‘La Marabunta’ inaugurarà 
el teatre Margarida Xirgu
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La Llagosta

El pressupost participatiu 
es posarà en marxa dimarts

ECONOMIA4Com passa en mol-
tes ciutats i pobles  de Catalunya,
la Llagosta ha decidit impulsar el
seu pressupost participatiu,  un
sistema mitjançant el qual el
govern municipal permet que els
veïns triïn algunes de les inver-
sions que es fan durant el man-
dat. En el cas de la vila, la data es-
collida per presentar la primera
edició d’aquests pressupostos
participatius serà dimarts que ve.

El saló de plens de l’Ajunta-
ment serà l’escenari escollit per
a la sessió, que es posarà en

marxa a les set de la tarda. Se-
gons ha informat 08CentVint, els
veïns del poble podran presentar
propostes a les quals es destina-
ran 30.000 euros.

El termini per presentar les
propostes romandrà obert en-
tre el pròxim dilluns 14 i el 15 de
novembre. El consistori adme-
trà propostes via telemàtica (a
través d’un espai habilitat es-
pecialment al portal web mu-
nicipal) i de forma presencial a
l’espai de l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (OA C ).

POLÍTICA4El passat 27 de se-
tembre es va convocar, per pri-
mera vegada en la història, una
jornada de vaga per protestar
contra l’escalfament global i el
canvi climàtic i la Llagosta, de
forma simbòlica a través dels
seus polítics, va mostrar la seva
adhesió a aquesta preocupació
pel planeta. Durant la sessió
plenària es va aprovar una de-
claració institucional davant l’e-
mergència climàtica.

Entre altres punts, la decla-
ració assumia com a propis els
objectius del moviment Fridays

for Future com a exemple “d’u-
na societat compromesa amb
la lluita contra el canvi climàtic”
i animava els veïns a participar
en les manifestacions convoca-

des arreu del país. L’alcalde Os-
car Sierra va dir que vol impul-
sar totes les polítiques que esti-
guin en la seva mà per frenar el
canvi climàtic.

NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Aquesta, però, no va ser l’única
causa que va rebre el suport de
les forces amb representació al
plenari. De fet, també es va do-
nar llum verda a l’adhesió al

Manifest 20S Emergencia Fe-
minista, un punt que es va in-
troduir a l’ordre del dia a petició
de la regidoria d’Igualtat.

La moció també va generar
consens entre tots els partits, i
tant la regidora d’Igualtat, Me-
lania Beltrán, com el republicà
Xavier Cols o la representant
dels comuns, Eva Miguel, van
destacar la necessitat de com-
batre aquesta xacra.

Un moment de la sessió plenària. Foto: Ajuntament

Compromís amb la lluita
contra el canvi climàtic

Certamen | Pedra i Redondo guanyen el Concurs de Fotografia
Diego Pedra i Eva Redondo han estat escollits vencedors de la 19a edició del Concurs Estatal de

Fotografia, un dels certamens clàssics organitzats pel Foto-Club la Llagosta. En l’edició d’en-
guany, el jurat del concurs ha hagut de triar entre un total de 158 imatges de 40 fotògrafs.

Durant la sessió també
es va aprovar l’adhesió
al manifest 20S
Emergència Feminista
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Santa Perpètua

Bones sensacions en el 
retorn de la Fira Medieval

COMERÇ4Durant el passat cap
de setmana, el barri de Mas Cos-
ta va tornar a ser l’escenari de la
Fira Medieval, una fira que no se
celebrava des de fa quatre anys.
L’Ajuntament ha fet un bon ba-
lanç de la celebració, assegurant
que la trobada va reunir més
veïns que la de l’any passat, que
va tenir la màgia com a leitmotiv.

Un bon nombre d’expositors
d’artesania i gastronomia van
omplir el camí del parc d’Europa,
mentre que el campament me-
dieval que recreava moments
històrics va ser un dels punts més

concorreguts. La fira també va or-
ganitzar tallers com el de cuina de
l’època, que va agradar molt. 

De fet, diumenge al migdia es
van repartir 20 quilos de menjar
que s’havien preparat durant el
dia anterior i es calcula que unes
1.500 persones van assistir als
dos espectacles de cavalls pro-
gramats el dissabte.

El regidor de Promoció Local,
Antonio Egea, va felicitar-se pel
resultat i per la política d’anar can-
viant la temàtica de la fira. “És una
bona manera d'acabar l'estiu i està
plenament consolidada”, va dir.

POLÍTICA4En obligat compli-
ment d’una resolució de la Jun-
ta Electoral Central (i com ha
passat en altres ciutats i pobles
de la comarca i del país), l’A-
juntament va tornar a retirar, a
finals de la setmana passada, la
pancarta de suport a Jordi Cui-
xart que penjava de la façana de
l’edifici consistorial. Aquesta ac-
ció ha generat malestar en dife-
rents entitats sobiranistes del po-
ble, com el CDR, que ha tornat
a manifestar la seva disconfor-
mitat a través d’un fil de piula-
des a Twitter, en les quals in-

terpel·laven directament l’alcal-
dessa, Isabel García.

“Podeu retirar la pancarta
del nostre estimat i enyorat Jor-
di Cuixart les vegades que vul-

gueu, però mai no deixarem de
denunciar aquesta injustícia, mai
no deixarem de lluitar, mai no
deixarem de manifestar aquesta
repressió de l’Estat espanyol i mai
no deixarem de fer costat als
que més ho necessiten”, van piu-
lar des del compte del CDR.

DOS ANYS DESPRÉS DE L’1-O
Dies després d’aquest episodi, el
poble va celebrar el segon ani-
versari de l’1-O durant dos dies,

dimarts i dimecres. Un dels mo-
ments més esperats va ser la tro-
bada, durant la tarda d’abans-
d’ahir, amb Pedro Altamirano,
dirigent sobiranista andalús,
que va compartir una estona
amb membres del CDR i de les
associacions locals de l’Assem-
blea i d’Òmnium Cultural. Alta-
mirano va reclamar l’allibera-
ment immediat dels presos po-
lítics i dels membres dels CDR
detinguts la setmana passada.

El consistori ha retirat la imatge per ordre de la Junta Electoral. Foto: CDR

Denuncien la retirada de la
pancarta en suport a Cuixart

Premis | Un veí del poble guanya 44.500 euros a la Quiniela
Gràcies als seus coneixements futbolístics (i una mica també a la sort), un veí del poble
va guanyar més de 44.500 euros en la Quiniela a finals del mes passat. La butlleta, amb
14 encerts (sense el ple al 15) es va segellar en l’administració del carrer de Lluís Millet.

El sobiranista andalús
Pedro Altamirano va ser
el convidat en els actes
del primer d’octubre
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Inauguren la plaça 
1 d’octubre a Lliçà de Vall

HOMENATGE4Lliçà de Vall té
des de dimarts la plaça de l’1
d’octubre. El petit espai està si-
tuat en un cantó de la plaça de la
Vila, amb una font com a punt
central. L’indret va ser inaugu-
rat en l’acte commemoratiu pel
segon aniversari del referèn-
dum per la independència de Ca-
talunya. 

A petició d’ERC i Junts per
Lliçà de Vall, es va decidir dur a
terme l’homenatge “en agraï-
ment a la població pel seu com-
promís”, com es pot llegir en la
placa amb el nom de la plaça.

Recitals poètics, parlaments,
música i molta reivindicació van
ser els ingredients principals de
la jornada. Acompanyats d’una
urna com les que van protago-
nitzar les votacions del 2017,
diversos veïns es van aplegar a la
plaça per recordar un dels dies
més importants de la història re-
cent catalana. 

Partits com Esquerra Repu-
blicana i entitats com l’ANC no
es van perdre l’acte, en el qual es
van projectar imatges de l’1-O
per commemorar com es va viu-
re el dia des del poble. 

POLÈMICA4L’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt es va llevar di-
vendres sense la bandera es-
panyola que penjava a la façana
del consistori. Els autors, que
van actuar durant la nit, s’hau-
rien enfilat per la façana de la
casa de la vila fins a arribar a la
zona dels estendards. De fet, el
pal que sostenia la bandera està
doblegat, senyal que els indivi-
dus es van arrepenjar a l’es-
tructura durant l’acció.

Tot apunta que els darrers
episodis de tensió viscuts entre
Catalunya i Espanya, amb l’em-
presonament de dos CDRs a la
comarca la setmana passada,
haurien motivat el robatori de
l’ensenya espanyola, que penja-
va de la primera planta de l’edi-
fici municipal.

CONDEMNA INCOMPLETA
El mateix divendres, el PSC, Lli-
çà en Comú Podem, Ciutadans i
Junts per Lliçà van signar un co-
municat denunciant l’acte. En el
text s’afirmava que “qualsevol
mena de vandalisme no té ca-

buda en una societat civilitzada
i moderna com la nostra”. D’al-
tra banda, es recalcava que “to-
tes les idees es poden defensar en
democràcia, però sempre res-
pectant la Llei”.

Finalment, concloïen el co-
municat assegurant que “de-
nunciem aquests fets intolera-
bles i agafem el ferm compromís

de seguir defensant la convi-
vència dels nostres vilatans, per-
què puguin viure en pau i lli-
bertat”.

L’únic grup municipal que va
decidir no signar aquest text va
ser Esquerra Republicana. Així,
els independentistes es van des-
marcar de la línia general de con-
demna al consistori.

Els autors també van doblegar el pal de la bandera. Foto: Ajuntament

Roben la bandera espanyola
del consistori de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt | 30.000 euros d’ajuts escolars 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha anunciat aquesta setmana que
aquest curs s’han destinat més de 30.000 euros en ajuts escolars.

Sobretot són per a material escolar i sortides.
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Canovelles | Les Franqueses

L’AMETLLA4El refugi d’animals
de Can Moret a l’Ametlla, ha ini-
ciat recentment una campanya
per impulsar l’adopció de gossos
de races considerades poten-
cialment perilloses. Conjunta-
ment amb les protectores de
Cal Pilé de Mataró i CCAAC de
Badalona estan buscant que els
animals tinguin una família d’a-
collida, ja que aquestes races
formen gairebé la meitat dels
abandonaments als refugis.

De fet, les protectores de-
nuncien que darrerament hi ha
hagut un augment molt impor-
tant de propietaris que aban-
donen gossos d’aquestes races
(uns 13 cada mes), fins al punt
de quedar pràcticament des-
bordades. D’altra banda, l’a-
dopció d’aquests animals és
força més complicada que la
d’altres, perquè la llei obliga a
complir requisits estrictes a
l’hora de mantenir-los. 

LA GARRIGA4“Carcellers”.
Aquesta paraula es van trobar la
setmana passada els regidors
Ángel Guillén (Ciutadans) i Alex
Valiente (PSC) a l’exterior dels
seus respectius domicilis. Primer
va ser Guillén, que ho va de-
nunciar a través de les xarxes so-
cials divendres. 

“Aquest matí quan portava
els meus fills a l’escola m’he
trobat aquesta amenaça al ga-
ratge”, explicava l’edil de la for-
mació taronja. La pintada deia
“Cs = Carcellers”, amb una es-

telada al costat. “L’assenyala-
ment ja ha començat cap a la
meva persona”, lamentava, i

afirmava que “el més trist és ha-
ver d’explicar als teus fills que t’a-
menacen per les teves idees. No
em callaran”.

D’altra banda, Valiente es va
trobar la pintada diumenge a la
façana del seu habitatge i apun-
tava directament cap a la Ge-
neralitat com a responsable de

l’acció. “Bona matinada, Me-
ritxell Budó, comenta-li tu que
tens més a prop el president To-
rra que estigui tranquil, que li
han fet cas aquells als quals els
va dir que empenyessin i avui
han empès fins a casa meva!”,
va publicar el regidor socialis-
ta fent ús de la ironia.

Els autors van pintar la façana dels regidors. Foto: Twitter (@_alexvaliente)

Marquen les cases de dos
regidors de Cs i del PSC

Can Moret impulsa l’adopció
de gossos de races perilloses

CANOVELLES4Diversos mem-
bres dels CDRs del Vallès Orien-
tal i Occidental es van concentrar
diumenge davant la caserna de
la Guàrdia Civil a Canovelles. De
peu, vestits de negre i amb car-
tells que deien “jo soc CDR”, es
van plantar davant l’edifici poli-
cial. Allà estaven situats com a
símbol contra l’empresonament
de set membres del CDR -dos
d’ells a la comarca- la setmana
passada. Durant l’acte, va sonar
de fons l’emblemàtica cançó
protesta de Maria del Mar Bonet,
Què volen aquesta gent? 

D’altra banda, dimarts
l’ANC va commemorar el segon
aniversari de l’1 d’octubre de
2017, jornada en la qual es va
votar sobre la independència de
Catalunya. La plaça de l’Ajun-
tament de Canovelles va acollir
una marxa amb torxes que va
anar fins a la plaça de la Jo-
ventut. Allà es va recordar el re-
ferèndum independentista, la
repressió policial i els presos
polítics actuals.

L’1-O A LES FRANQUESES
A les Franqueses el referèndum
es va recordar amb el canvi de
nom de la Rambla de Corró d’A-
vall, que ha passat a dir-se pas-
seig del primer d’octubre. Segons
els impulsors, aquesta nomen-
clatura és un “homenatge als

veïns i veïnes de les Franqueses
que es van esforçar per preser-
var els drets individuals i col·lec-
tius i que van fer possible el re-
ferèndum d’autodeterminació”.
El PSC i Ciutadans, per la seva
part, es van posicionar en contra
d’aquest nom.

Els concentrats es van concentrar en silenci. Foto: Twitter (@CdrRubi)

Els CDRs es concentren davant 
la caserna de la Guàrdia Civil

La Garriga | Comencen les obres del Passeig Congost
Dilluns van començar les obres de pavimentació del Passeig Congost de la

Garriga. L’objectiu és que la urbanització de la zona tingui continuïtat per la
via. A banda, també es construirà un ressalt al carrer Can Noguera

Canovelles | Moció contra Endesa
L’Ajuntament de Canovelles va aprovar en el Ple de la
setmana passada una moció contra l’amenaça d’Endesa
de taller la llum a les famílies vulnerables amb deute.

Ángel Gullén (Cs) i Alex
Valiente (PSC) van
denunciar les pintades
a les xarxes socials

SEGURETAT4La visita del con-
seller d’Interior Miquel Buch
dimecres a Les Franqueses va
deixar una dada molt positiva
per al municipi: està 35 punts
per sota de la mitjana catalana de
delictes i s’han reduït en un
6,4% durant els darrers 12 me-
sos. Buch, va mostrar la seva sa-
tisfacció  “per aconseguir aques-
ta baixada en un municipi amb
unes complexitats contrastades,
com les Franqueses”, i va desta-
car la feina feta pels cossos de se-
guretat i també la col·laboració

ciutadana. Tot i que les xifres van
ser un dels anuncis de la reunió
anual de la Junta Local de Se-
guretat, no van ser l’única notí-
cia destacada de la visita.

També es va presentar un
pla d’acció per seguir treballant
educació, civisme i control en
temes de trànsit. Aquesta nova
planificació estarà formada
per diversos pilars relacionats
amb l’ordenança de circula-
ció, noves campanyes de sen-
sibilització i impulsar la Co-
missió de Mobilitat.

Les Franqueses, 35 punts per
sota de la mitjana de delictes
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COMARCA4La Diputació ha
anunciat aquesta setmana que
destinarà 634.500 euros en crè-
dits per a ajuntaments de la co-
marca. Llinars del Vallès, les
Franqueses, la Garriga i Santa
Eulàlia de Ronçana es benefi-
ciaran d’aquesta ajuda destina-
da a noves inversions, pal·liar dè-
ficit de finançament i altres ope-
racions. La prestació no té cap
mena d’interès i s’ha de retornar
per complet en deu anys.

Més de 600.000
euros per als
ajuntaments

LLINARS4Avui se celebra al Te-
atre Auditori Llinars del Vallès la
cinquena Jornada de Bench-
marking de l’Àrea Metropolita-
na Nord de l'Institut Català de la
Salut. Aquesta trobada està adre-
çada als equips directius de l'à-
rea Metropolitana Nord per
compartir coneixement sobre
bones pràctiques i experiències
als centres d'atenció primària del
Vallès Oriental i les altres co-
marques que formen l’àrea.

L’atenció primària
sanitària es
reuneix a Llinars

COMARCA4La biblioteca Can
Pedrals (Granollers) i les bi-
blioteques de Lliçà de Vall,
Sant Antoni de Vilamajor, la
Llagosta, Cardedeu i Martore-
lles celebren demà la primera
Viquimarató comarcal. Aques-
ta iniciativa consisteix a am-
pliar i millorar el contingut a
Viquipèdia sobre el Vallès
Oriental i els municipis que
conformen la comarca.

Tot a punt per a 
la Viquimarató
comarcal

CALDES4Després de protestes
veïnals per abocaments il·legals
a Can Cararac, l’empresa d’ex-
tracció de sorra GDP Recycling
Process ha aturat l’activitat arran
de la resolució judicial de la set-
mana passada, segons la qual es
desestimen les mesures cautelars
demanades per la companyia i
l’obliguen a no continuar treba-
llant.  Per la seva part, la Policia
Local vigilarà que es mantingui
el compliment de l’ordre.

Aturen les
activitats 
a Can Cararac

LA ROCA4El grup municipal
de Ciutadans de la Roca va de-
nunciar dimarts que l’Ajunta-
ment utilitzi grues i personal
municipal per penjar estelades
als espais públics de la vila. La
portaveu de la formació taronja,
Anna Raymí, va denunciar en un
comunicat que “els recursos pú-
blics no poden ser destinats a ac-
tivitats partidistes”. D’altra ban-
da, critica que aquestes accions
són “provocadores”.

Cs denuncia que
grues municipals
pengen estelades 

CALDES4Els calderins hau-
ran d’esperar fins a la setmana
que ve per celebrar la Festa Ma-
jor, però aquesta setmana s’han
revelat els noms propis de la
gresca. Dos grups consagrats
com Buhos i Lágrimas de San-
gre seran els caps de cartell d’u-
na festa que s’estrenarà a la pla-
ça Font del Lleó i inaugurarà un
nou espai d’activitats a la pla-
ça 1 d’Octubre.

Buhos i Lágrimas
de Sangre, a la
Festa Major

ECOLOGISME4La comarca va
sortir als carrers divendres per
seguir la vaga mundial pel clima.
L’objectiu era exigir de forma im-
mediata mesures per frenar el
canvi climàtic provocat per la
contaminació i reivindicar el
respecte pel planeta Terra i els
éssers vius. Sota aquesta pre-
missa, a Granollers diverses en-
titats van omplir el centre amb
pancartes i lemes com “no hi ha
planeta B”, “volem tenir futur” o
“stop contaminació”. A més, els
manifestants van unir-se a la
protesta de la Plataforma Inte-
gració Ronda Sud, que va tallar
part d’aquesta via de trànsit.

Per la seva part, l’entitat Mo-
llet pel Futur va ser l’encarrega-
da d’organitzar la marxa a la ciu-
tat vallesana. Des de la plaça de
l’Ajuntament van llegir un ma-
nifest demanant actuacions mu-
nicipals per lluitar contra aques-
ta problemàtica. 

En el cas de Santa Perpètua,
la manifestació es va celebrar un
dia abans per poder fer-la tant a
la vila com per desplaçar-se l’en-
demà fins a Barcelona. Els per-

petuencs es van mobilitzar sota
la direcció del col·lectiu Vaga pel
Clima SPM.

POC SEGUIMENT ALS INSTITUTS
Tot i que la jornada era precisa-
ment una vaga, molts alumnes
van assistir a classe i no va ser
fins a la tarda que es van mobi-
litzar contra el canvi climàtic.
Així ho demostren les dades del
Sindicat d’Estudiants, que indi-

quen un seguiment d’entre el
20% i el 30% de la vaga als ins-
tituts del Vallès Oriental. A tot
Catalunya la xifra va arribar al
33% de mitjana.

Martorelles i Lliçà de Vall
van ser dos dels municipis amb
més mobilització estudiantil.
Allà els més petits de la vila van
sortir d’escoles i instituts per
lluitar pel seu futur i exigir un
planeta habitable. 

La manifestació pel clima a Granollers. Foto: Twitter (@xr_vobm)

El Vallès Oriental es posa 
en emergència climàtica

El Consell Comarcal vota
tornar a penjar el llaç groc

SÍMBOL4El llaç groc tornarà a
penjar de la façana del Consell
Comarcal. Així es va decidir en
el darrer Ple de la institució la
setmana passada, després d’una
moció presentada i votada per
Esquerra Republicana, Junts
per Catalunya i la CUP. Els im-
pulsors denuncien la “situació
excepcional” que viu Catalunya
i les institucions “greument re-
presaliades” per part de l’estat
espanyol. A més, també dema-

nen posar una pancarta a l’ex-
terior de l’edifici que digui “lli-
bertat presos i preses polítics i
exiliats i exiliades”.

CIUTADANS AMENAÇA
Davant l’anunci de penjar el llaç
groc, el grup de Ciutadans ha
anunciat que denunciarà el Con-
sell Comarcal a la junta electoral
si durant la campanya electoral
es mostren “símbols partidistes”
a la institució pública.

Comarca Recapte | Més de 600 corredors a la Marxa contra el càncer
La primera edició d’AECC Vallès Oriental en Marxa Contra el Càncer celebrada diu-

menge a Granollers va ser tot un èxit de participació. Més de 600 corredors van formar
part de la iniciativa solidària, que destinarà el recapte a finançar recerca oncològica.



27 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 4 d’octubre del 2019



| 28

Esports

Mar Juárez recordarà, per sem-
pre més, el Campionat del Món
d’atletisme del 2019. I no només
perquè ha estat el del seu debut,
sinó perquè en la final dels qui-
lòmetres marxa, la seva especia-
litat, sinó perquè va aconseguir
una meritòria desena plaça en
una final marcada per la calor. 

De fet, set de les 24 partici-
pants que van començar la pro-
va durant la nit del dissabte van
abandonar abans d’hora per cul-
pa de la forta calor habitual a
Doha (Qatar), escenari de la
competició. La cita ha rebut crí-
tiques per part d’atletes, exatle-
tes i premsa especialitzada.

Juárez va completar els 50
quilòmetres en 4 hores, 39 mi-
nuts i 28 segons, una marca poc
més d’un minut inferior a la de la

cap de files de la delegació espa-
nyola, la hispano-hongaresa Jú-
lia Takács. L’esforç extra que les
marxadores van haver de fer va
provocar que les que van acabar
la prova es quedessin lluny de les
seves millors marques. Juárez, de
fet, s’havia plantat a la final amb
el divuitè millor registre (4 hores,
24 minuts i 35 segons, aconseguit

en el Campionat d’Europa de
Lituània), una marca que li hau-
ria servit per penjar-se la meda-
lla de plata si l’hagués repetit.

La montornesenca i alguns
dels atletes de la delegació es-
panyola (com l’incombustible
Jesús Ángel García Bragado)
van abandonar Doha abans-
d’ahir i ja estan de vacances.

Juárez, eufòrica després de completar la prova. Foto: JA Miguélez / RFEA

Juárez, desena a la final dels 
50 quilòmetres marxa a Doha

» Excel·lent debut de la montornesenca en un Campionat del Món,
al qual arribava amb la divuitena millor marca de les finalistes

El CD la Concòrdia busca 
el primer triomf de la lliga

El CD la Concòrdia
buscarà, demà a les
quatre de la tarda a
Ripollet, la primera

victòria de la temporada a la lli-
ga. Les de Dani Mosteiro, que no-
més han sumat un dels primers
quatre punts que s’han disputat,
voldran millorar les seves pres-
tacions al Vallès Occidental per
no començar a quedar lluny de
les posicions capdavanteres.

El seu pròxim rival a la lliga
suma tres punts gràcies a la vic-
tòria que va aconseguir en l’es-

trena a casa seva contra el Futsal
Aliança Mataró (4-0).

DERROTA HISTÒRICA
Les blavetes afrontaran el matx
després d’haver patit la primera
derrota a la lliga (1-3 contra
l’AECS l’Hospitalet) al Turó en
gairebé 16 mesos. Les llagos-
tenques van aconseguir marcar
a la recta final del matx, quan te-
nien un desavantatge de dos
gols, i van bolcar-se a l’atac per
intentar empatar, però van aca-
bar encaixant el tercer gol.

Futbol | L’AE Ramassà torna a unir futbol i solidaritat
Dilluns que ve, a partir de tres quarts de nou de la nit, el Centre de Recursos Agraris Can
Ribas de les Franqueses serà l’escenari de la jornada esportiva Goals for Africa, un dels

projectes de l’AE Ramassà amb els quals el club aconsegueix unir futbol i solidaritat.

Pau Arriaga
MONTORNÈS

El BM Granollers va
plantar cara al Barça
durant gairebé tota la
primera meitat del

derbi de l’ASOBAL de dimarts
passat. Els d’Antonio Rama, però,
van acabar golejats a Barcelona
(38-24). La derrota fa que els gra-
nollerins segueixin més a prop de
la zona baixa que no pas de les
posicions nobles, ja que només
han sumat tres dels 10 punts.

El millor moment del BMG
va coincidir amb l’equador de la

primera meitat, quan els de
Rama van aconseguir equilibrar
el resultat (9-9), però a partir d’a-
quell moment la defensa no va
trobar solucions per frenar la
maquinària ofensiva blaugrana.
Malgrat el resultat final, el porter
Marc Guàrdia va ser un dels mi-
llors jugadors del conjunt blanc,
mentre que Adrià Figueras, de
nou, va ser el màxim artiller gra-
nollerí amb sis gols i segueix
sent el pitxitxi destacat de la lli-
ga amb 41 gols en cinc jornades.

TORNA LA LIGA IBERDROLA
Els de Rama no tornaran a com-
petir fins al cap de setmana de la
setmana que ve, cosa contrària al
sènior femení, que ha tornat a la
feina per preparar la tercera jor-
nada de la Liga Iberdrola.

I és que després de l’aturada
pels compromisos de les selec-
cions, les de Robert Cuesta rebran
diumenge a les 12 del migdia la vi-
sita del Zuazo al Palau d’Esports.
El conjunt de Barakaldo encara
no ha puntuat en la lliga.

El BMG resisteix mig derbi

Els granollerins van perdre a Barcelona. Foto: Víctor Salgado / FCB
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ALPINISME4Faltava un minut
per a dos quarts d’11 d’ahir quan
Sergi Mingote va anunciar, via
Twitter, que havia arribat al cim
del Dhaulagiri (8.167 metres so-
bre el nivell del mar). “Setè cim
de vuitmil metres, en tan sols
444 dies, sense l'ajuda d'oxigen
artificial. Després del Broad
Peak, el K2, el Manaslu, el Lhot-
se, el Nanga Parbat i el Gasher-
brum II, avui, després de 13 ho-
res ja tinc el Dhaulagiri”, anun-
ciava l’alpinista de Parets. 

De fet, i com és habitual en
aquest tipus d’expedicions, el
clima va ser un dels rivals més a

l’hora d’anar pujant i fins que les
temperatures i el vent no van ser
les més favorables, Mingote no
va afrontar la recta final de l’ex-
pedició. De fet, el de Parets ja ha-
via anunciat la setmana passada
que havia arribat al camp base de
la muntanya, però no va poder
afrontar el tram final del Dhau-
lagiri fins al dia d’ahir.

D’aquesta manera, Mingote
aconsegueix conquerir la pri-
mera de les 14 muntanyes més
altes del planeta, i posa en mar-
xa el cronòmetre del seu repte
solidari 14x1000 Catalonia Pro-
ject, que vol completar en menys
de 1.000 dies.

L’ANNAPURNA, PRÒXIM REPTE
Ara, però, si no hi ha una modi-
ficació important en els seus
plans, el 14x1000 Catalonia Pro-
ject s’aturarà fins a la primave-
ra, ja que a partir de la tardor els

governs no donen permisos per
fer expedicions a les muntanyes.

El full de ruta inicial que
Mingote va marcar-se quan va
presentar el projecte, a principis
del mes passat, l’hauria de por-
tar a l’Annapurna a principis de
la primavera de l’any que ve, cap
a la segona meitat del mes de
març. El Kanchenjunga (8.586
metres) i el Gasherbrum 1
(8.068) haurien de ser els altres
dos pics que el paretà afrontaria
durant els mes de primavera i l’i-
nici de l’estiu de l’any que ve.

Mingote ha coronat el darrer cim que té previst aquest 2019. Foto: SM

El primer ja és al sarró: Sergi
Mingote fa el cim del Dhaulagiri

L’alpinista va trigar 
un total de 13 hores 
a afrontar la recta 
final de l’ascensió

El CB Mollet afronta el partit
a la pista de l’AE Badalonès

Després de sumar la
primera victòria de
la temporada a casa

contra el CB Cornellà (88-78), el
CB Mollet de Josep Maria Mar-
sà haurà de visitar el bressol del
bàsquet de Catalunya. El CBM es
desplaçarà demà a Badalona per
jugar el partit de la tercera jor-
nada de la lliga contra l’AE Ba-
dalonès, un equip que també va
estrenar el seu caseller de victò-

ries en la darrera jornada, en el
seu cas visitant la pista del Palma
Air Europa (82-85).

L’enfrontament contra els Di-
monis es jugarà en un dels esce-
naris més mítics de Badalona, el
pavelló de la Plana, a partir de les
vuit del vespre. El conjunt vermell
ha pujat aquesta temporada des-
prés d’una gran campanya a
Copa Catalunya i té un bloc amb
jugadors molt experimentats.

Un EC Granollers en ratxa
visita el camp del Figueres

Un EC Granollers en
plena forma visitarà,
demà passat a dos
quarts de cinc de la

tarda, el camp de la UE Figueres.
El conjunt de Jose Solivelles ha
superat la derrota a Terrassa
encadenant dos triomfs i voldrà
mantenir aquesta inèrcia guan-
yadora a Vilatenim contra un
dels dos equips que ocupa posi-
cions de descens.

Els empordanesos només
han aconseguit sumar quatre
punts en les primeres sis jorna-
des de lliga, però tot aquest botí
l’han aconseguit a casa i contra
equips de Barcelona (2-2 contra
el Sant Andreu i 3-1 a finals del

mes passat contra l’Europa en els
dos darrers enfrontaments).

2-0 SOBRE LA BOTZINA
D’aquesta manera, el conjunt de
Solivelles ocupa la sisena plaça
amb 11 punts (un menys que dos
dels equips del play-off) gràcies
a una victòria per 2-0 contra la
UE Vilassar de Mar amb un
nom propi: Ñito Martín, autor
d’un doblet en poc més de set
minuts (82 i 89, aprofitant les
assistències de Pau Darbra en el
primer i de Damián Obispo en
el segon gol) que va permetre
que l’ECG aconseguís el pri-
mer triomf del curs al Munici-
pal del carrer Girona.
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Després de dècades a l'ombra, el futbol femení està vivint
per fi el seu millor moment quant a visibilitat i popularitat. I

això és, en part, gràcies a jugadores com Megan Rapinoe.
Aquesta nord-americana de 34 anys acaba de guanyar el

premi The Best de la FIFA, que la reconeix com la millor fut-
bolista del 2019. A més de defensar els colors del Reign

FC, el seu equip des del 2013, la futbolista també ha
mostrat el seu compromís amb la lluita pels drets de

les dones i la comunitat LGBTI. És aquesta faceta
fora del terreny de joc el motiu de la seva enemis-

tat pública amb Donald Trump, que es va fer pa-
lesa quan va afirmar que no visitaria la Casa
Blanca en cas de guanyar el Mundial amb la

selecció dels Estats Units, una promesa que va
complir. Experta en dir tot el que pensa, Rapi-

noe ha reconegut recentment que té ganes
de tornar a jugar a Europa, especialment al Bar-

ça, el seu equip preferit. El club blaugrana, per la
seva part, s’ha mostrat disposat a fitxar-la.

La novel·la de Teresa Solana comença el
20 de setembre de 2017, a només onze
dies del referèndum d'autodeterminació.
En aquest context, una sotsinspectora
dels Mossos d'Esquadra haurà de fer
front a l'assassinat d'un actor retirat que
vivia sota una identitat falsa i, alhora, a la
mala maror que s'ha estès entre els seus
companys arran de la situació política.

Llibres

Octubre
Teresa Solana

Pep Pla dirigeix Míriam Iscla a Abans que
es faci fosc, un monòleg que narra i es-
cenifica el viatge d’una astrònoma cap a
la ceguesa. Es tracta de l’Anna, que tre-
balla al planetari local i es dedica a explicar
tant als visitants com a la seva filla, la Ma-
ria, els secrets que amaga l’Univers. Ara
haurà de fer front a la foscor.

Al Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

Abans que es faci fosc
Hattie Naylor

Manel torna a l’activitat tres anys després
de la publicació del seu quart àlbum. Ara,
amb Per la bona gent, la banda barcelo-
nina espera tornar a les llistes dels més es-
coltats, tal com va passar amb els seus dis-
cos anteriors. El single homònim, que va
ser el primer avenç del nou treball dis-
cogràfic, va comptar amb Maria del Mar
Bonet i va generar controvèrsia.

Música

Alejandro Amenábar narra el paper de
Miguel de Unamuno en l’esclat i els pri-
mers mesos de la guerra civil espanyo-
la. L’escriptor va donar suport a la suble-
vació militar, però la gravetat del conflicte
i l’empresonament d’alguns dels seus
companys el van fer dubtar sobre la
seva decisió inicial, així que va decidir vi-
sitar Franco per fer-li una petició.

Pelis i sèries

Mientras dure la guerra
Alejandro Amenábar

Per la bona gent
Manel

Festival de Sitges
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

torna a Sitges del 3 al 13 d’octubre. En aquesta 52a edició, el
festival rendeix homenatge a Mad Max amb motiu del seu

40è aniversari. Entre els artistes convidats d’enguany, desta-
quen noms com Nikolaj Coster-Waldau, Sam Neill o Asia Ar-

gento, així com els guanyadors del premi Màquina del
Temps, Maribel Verdú i Javier Botet. Algunes de les pel·lícules

més esperades són In the tall grass (una història escrita per
Stephen King i el seu fill que ara ha portat a la pantalla gran

Vincenzo Natali), The lighthouse, Ready or not o The Vigil.  

M E G A N  R A P I N O EQUI ÉS?
Ser la millor futbolista del 2019

Ha guanyat recentment el premi The Best de la FIFA

Famosos

Declarar-se fan del Barça
Ha dit que és el seu equip preferit i que el porta al cor

L’opinió dels culers, dividida
Alguns demanen al club que la fitxi; altres, tot el contrari

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Trine 4
Frozenbyte estrena aquest octubre Trine 4: The Nightmare Prince, la quarta entrega d’una saga superven-

des. El mag, el cavaller i la lladre es tornen a trobar per fer front a una nova aventura plena de perills. 

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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A PARTIR D’AVUI
18:00 Aquesta tarda es farà la inauguració de
l’exposició Fotografia matemàtica, que es
podrà visitar durant les pròximes dues set-
manes. / Biblioteca Can Pedrals.

DEMÀ 5 D’OCTUBRE
18:00 Aquesta tarda se celebrarà una de les ses-
sions del festival Sona Mollet 2019, amb Alba
Ventura, Jasmina Rakovic, Raquel Garzás
García-Pliego i Daria Piltyay, entre altres. / Tea-
tre Municipal Can Gomà.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
Matí L’Associació de Col·leccionistes ha prepa-
rat, de cara a aquest diumenge, una nova edi-
ció del Mercadet de Col·leccionistes. / Ram-
bla Fiveller i carrers de Balmes, Barcelona i
Abelló.

DILLUNS 7 D’OCTUBRE
LA LLAGOSTA Dillusn que ve es farà l’acte d’i-
nauguració de l'exposició del 19è Concurs Es-
tatal de Fotografia. Com sempre, la selecció
és obra del Foto-Club la Llagosta. / Centre Cul-
tural de la Llagosta. 

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
SANTA PERPÈTUA Joan Josep Queralt, doctor
en Dret, s’encarregarà de la primera activitat
del cicle Àrea d’Extensicó Universitària amb
una xerrada sobre el judici i la sentència de
l’1-O (19:30). / El Vapor.

DEMÀ 5 D’OCTUBRE
LES FRANQUESES En el marc de la programa-
ció de la Setmana Cultural del Casal de la Gent
Gran, demà a la tarda es farà un gran ball amb
la música d’Eric (16:30). / Casal de Gent Gran
de les Franqueses.

5 I 6 D’OCTUBRE
SANT FOST Amor a totes les edats encetarà demà
la 40a Mostra de Teatre, mentre que la pro-
posta per a diumenge serà La veritat. / Au-
ditori de Sant Fost.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a
la tercera jornada de la Divisió d’Honor fe-
menina entre el BM Granollers i el Zuazo
(12:00). / Palau d’Esports.

PARETS El Niu d'Art Poètic celebrarà
un brindis poètic, compartint una jor-
nada amb poetes olotins. / Sala Ser-
ra - Cooperativa.

Parets i Olot celebren
un ‘brindis poètic’

Avui 4 d’octubre a les 18:00

Una de les propostes culturals princi-
pals de la setmana que ve serà una lec-
tura dramatitzada de La Rambla de les
Floristes, de Josep Maria de Segarra.
/ Biblioteca Can Mulà.

Una tarda per llegir
‘La Rambla de les Floristes’
Dimarts 8 d’octubre a les 18:30

Jorge Blass arriba a la ciutat amb el seu
nou espectacle farcit de noves il·lusions
amb tecnologia del segle XXI i un
dron com a ajudant. / Teatre Audito-
ri de Granollers.

El mag Jorge Blass
aterra al Teatre Auditori

Diumenge 6 d’octubre a les 19:00

MOLLET Partit de futbol corresponent
a la cinquena jornada de Primera Ca-
talana entre el CF Mollet i l’FC l’Esca-
la. / Municipal Germans Gonzalvo.

El CF Mollet estrena el mes
rebent la visita de l’Escala
Diumenge 6 d’octubre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S



| 32

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 5174 d’octubre del 2019


