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Canovelles viu amb tensió i ex-
pectativa els dies posteriors a la
baralla del carrer Séquia de la Ba-
rriada Nova. Veïns amb por,
clams de justícia i crits a la calma
se succeeixen en una espiral que
demana temps i tranquil·litat per
esclarir què va passar, per què i so-
bretot què cal fer perquè no es re-
peteixi. I és que els tres ferits
amb arma blanca han deixat un
barri amb moltes preguntes i po-
ques respostes, una combinació
molt perillosa per a una zona en
la qual sempre han conviscut orí-
gens, ètnies i religions diverses.

Tot va començar dissabte al
migdia, quan va esclatar una batalla
campal entre membres de la co-
munitat marroquina i gitana que es
van atacar amb armes blanques,
pals i cops de puny enmig del ca-
rrer, als quals se’ls van sumar al-
guns veïns del barri. Tres individus
van quedar ferits de gravetat, però
segons fonts dels Mossos d’Es-
quadra, no estan en perill i en cap
moment hi va haver un risc mor-
tal.  Tot i que la investigació dels
Mossos encara està en curs i no hi
ha detinguts, des del consistori
apunten que l’origen de la trifulga
hauria estat l’ocupació d’un pis.

De fet, en les hores poste-
riors als fets, els veïns magrebins
del barri van convocar diverses
manifestacions i marxes recla-
mant justícia i acusant l’ètnia gi-
tana de responsables de l’atac. La
mateixa nit de dissabte es van con-
centrar davant de la comissaria de
la Policia Local cridant “volem jus-
tícia” i “assassins”, fent referència
als suposats autors.

CRIDA A LA PAU
Però fins i tot en un moment tan
crític com aquest hi ha hagut

temps per a l’entesa i la voluntat
d’acabar amb el conflicte latent.
La sala de plens de l’Ajuntament
va ser l’escenari on dimarts es van
reunir líders de la comunitat ma-
rroquina i de la comunitat gitana
per rebaixar la tensió i demostrar
que el succés no va ser qüestió
d’una guerra d’ètnies o identitat,
sinó un fet exclusivament rela-
cionat amb la delinqüència. Per
això els líders d’ambdós sectors
van llençar un missatge de tran-
quil·litat als veïns. Des del con-
sistori van demanar “pau i civis-
me” i van demanar no fer més
manifestacions públiques que
estigmatitzin un col·lectiu en
concret.

En aquest sentit, l’alcalde
Emilio Cordero va demanar di-
lluns “deixar treballar els cossos
de seguretat i el sistema judicial”.
Per a Cordero, el més important
és “evitar escampar l’odi cap a

una determinada comunitat en
funció del seu origen o ètnia”. A
banda, des de l’Ajuntament as-
seguren que s’impulsaran me-
sures per evitar que es repeteixin
aquesta mena d’episodis, com
millorar l’enllumenat dels ca-
rrers i instal·lar càmeres de vi-
deovigilància.

D’altra banda, al consistori
consideren “imprescindible aug-

mentar la presència policial al ca-
rrer” i per això exigeixen a la
conselleria d’Interior “suport i
mitjans per poder solucionar una
situació que excedeix de la capa-

citat d’actuació i les competències
de l’administració local”. 

“ESTAVA ANUNCIAT”
El punt de vista dels veïns, però,
està força allunyat del de l’Ajun-
tament. Línia Vallès ha parlat
amb el vicepresident de l’Asso-
ciació de Veïns de la Barriada
Nova per saber com estan vivint
els dies posteriors a la baralla. “Es-
tem molt preocupats pel que
comporta aquesta mena d’en-
frontaments”, explica. També as-
segura que “hi ha problemes de
convivència perquè hi ha part de
dues comunitats que estan en-
frontades”.  En aquest sentit, diu
que hi ha “una calma tensa” i que
membres de la comunitat gitana
han fugit del barri.

Però segons expliquen des de
l’entitat, no es tracta d’una situa-
ció nova al barri: “Estava anun-
ciat. Fa temps que hi ha un pro-

blema molt gran a la zona de de-
linqüència”, diuen, afegint que  “el
que ha passat ara és molt greu,
però hi ha hagut molts altres in-
cidents abans”. El principal focus
de conflicte, segons el vicepresi-
dent de l’associació, és “l’ocupa-
ció de pisos i el tràfic de drogues”.
Per això, apunten directament a
la casa de la vila com a responsa-
bles de la situació. “Ens sentim
abandonats per l’Ajuntament, hi
ha desídia política”. Com a exem-
ple, afirma que han demanat una
reunió amb l’equip de govern,
però encara estan “esperant”.

Mentrestant, els darrers dies
han transcorregut sense més in-
cidents ni respostes venjatives
per part de cap de les parts im-
plicades. L’únic fet que queda
clar és la posició dels veïns al res-
pecte i una màxima que compar-
teixen tots els canovellins: “No vo-
lem que torni a passar”.

Alex Suárez
CANOVELLES

Calma tensa
» Una baralla amb armes blanques deixa tres ferits greus a la Barriada Nova de Canovelles 
» Els veïns viuen amb tensió els dies posteriors als fets, esperant que es mantingui la calma

Els líders socials d’ambdues comunitats van celebrar una reunió per posar pau i demanar civisme als veïns. Foto: Ajuntament

Dies després, els líders
de les dues comunitats
involucrades en la
baralla es van reunir

En Portada
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Ruego a Rivera que no
utilice el atentado de

Hipercor para atacar a
los adversarios políticos. Le recuerdo
que hace dos años de los atentados del
17-A y ni él ni nadie de Cs ha pregun-
tado en UAVAT por el estado de las más
de 200 víctimas. Por favor, sea respe-
tuoso con el dolor ajeno. No lo utilice.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El eje que lleva dos
años operando en la

política española es es-
tabilidad vs. conflicto, certezas vs.
aventuras. Y quien no se entere y no se
coloque bien en ese eje no va a salir en
la foto. El PSOE lo promueve hace rato
y el PP lo ha cogido ahora. A otros les
está costando más.

@apuente

Molts estudiants no sa-
ben que els professors

associats no cobrem les
hores de preparació, tutories o cor-
recció de treballs i exàmens. Un temps
invertit amb entusiasme quan t’agra-
da molt la docència. Un temps que no
destines a altres feines remunerades a
l’exterior.

Iván Espinosa de los
Monteros y Rocío Mo-

nasterio de VOX llevan 5
años viviendo ilegalmente en su man-
sión de 3 millones de euros. Hoy han
evitado la clausura de la vivienda,
mientras a 20 kilómetros han desahu-
ciado en Madrid a Israel y Luisa con una
niña de 7 años y un bebé de 9 meses.

@FonsiLoaiza@yeyaboya@robmanrique

La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

La fragilitat del planeta

Aquestes setmanes s’han convocat va-
gues i concentracions pel canvi climà-
tic. Perquè si, és el canvi climàtic, és una
realitat que està cada vegada més pre-
sent, amb les seves conseqüències, per
culpa de l’acció humana (i alhora no ac-
tuació), així que hem de començar a dir
les coses pel seu nom. Aquest sistema
i model econòmic en què vivim han fet
que el creixement i el consumisme in-
definits hagin acabat per convertir el
planeta en un medi fràgil, i la nostra ir-
responsabilitat farà que les genera-
cions futures també siguin
col·lectius fràgils. Tots hem
sentit a parlar de l'escalfa-
ment global, que es tracta de
l'elevació de la temperatura
mitjana de la Terra i dels
oceans, on recordem que
cada any puja més, a causa
de l'emissió de gasos com el diòxid de
carboni a l'atmosfera. Aquest fet alho-
ra afecta la nostra salut: d’acord amb les
dades de l'Organització Mundial de la
Salut (OMS), la contaminació de l'aire
pot afectar els pulmons i causar asma,
entre altres patologies. 

Quant al medi ambient, hi ha di-
versos problemes. L’esgotament de les
terres de cultiu (25% estan degradant-
se), l’emissió incontrolada de CO₂ (el
2001 ja es va registrar la primera més
alta), l’augment de la contaminació
ambiental (500 milions anuals de pro-
ductes tòxics), el forat de la capa d’ozó,

la desforestació (140.000 km² de bos-
cos cada any desapareixent), la des-
aparició d’espècies i les que es troben
amenaçades d’extinció, etc. Amb aques-
tes xifres, es calcula que per l’any 2025
el 25% de la superfície terrestre estarà
completament degradada. 

Som conscients, com a societat,
que aquest creixement i consumisme
desmesurat és un acte injust i suïcida?
El pitjor d’aquest món capitalista és que
ens fan sentir culpables com a consu-
midors, quan aquesta responsabilitat

hauria de pertànyer a la producció. Po-
saré l’exemple més fàcil: el reciclatge.
En el reciclatge de plàstics (recordem
que només una ampolla de plàstic pot
trigar 600 anys a descompondre’s i una
bossa, uns 55 anys), les dades aporta-
des per ECOEMBES declaren que del
total d'envasos que es posen al mercat,
únicament es recullen el 63,75% i,
amb els actuals rendiments, única-
ment es recicla al voltant del 30% dels
envasos totals. Aquest últim percen-
tatge és l’important, perquè ens dona
la quantitat real de reciclatge al nostre
país. Llavors, és el reciclatge d'envasos

una gran mentida? I quins són els cul-
pables? L’actual llei estableix que hi ha
sistemes que s'asseguren del reciclatge
dels residus, així com de compensar
econòmicament les empreses (públi-
ques o privades) que s'encarreguen de
la gestió i reciclatge d’aquests, però
mentre les grans superfícies i els grans
generadors de residus tinguin el control
d'aquest sector i paguin per cada tona
de residu que es recicla, serà un pro-
blema enquistat.

Ara bé, també em pregunto: ser-
veix d’alguna cosa si les
grans potències mundials,
com són els EUA, l’Índia, la
Xina, el Brasil… no estan
disposades a frenar? Per-
què són aquests, els països
més rics, els que més estan
destruint el medi ambient,

i sempre són els països més pobres els
que ho pateixen de forma directa. La
situació que ens trobem és que la
lluita climàtica acaba sent una lluita
de classes, els desastres climàtics
afecten de forma diferent segons la
classe social. El sistema capitalista
busca convèncer la gent que podem
frenar el canvi climàtic, assenyalar-nos
com a responsables mentre ens diuen
“tu ets el causant del problema, està
en les teves mans”. Però la realitat no-
més és una: no podem millorar la vida
al nostre planeta sense acabar alhora
amb el capitalisme.

La lluita climàtica acaba sent una lluita 
de classes: els desastres climàtics afecten
de forma diferent segons la classe social

Els semàfors

Aj. de Mollet
L’Ajuntament de Mollet està estudiant
aplicar una pujada del 50% de l’IBI als

pisos buits de grans propietaris. La
CUP, però, alerta que calen més mesu-

res davant l’augment del nombre de
persones sense sostre a la ciutat.  

pàgina 12

Les Franqueses
La policia local de les Franqueses ha

anunciat que per primer cop a la seva
història tindrà una dona caporal. El cos

policial avança així en matèria d’igualtat
i busca mantenir les bones estadístiques

pel que fa a la seguretat a la vila.
pàgina 26

Sona Mollet
El festival de jazz i música clàssica Sona

Mollet ha estat tot un èxit i ha omplert
la ciutat dels millors artistes del gènere i
joves promeses. Aquest homenatge tan

especial a la difunta pianista Anna 
Villaescusa creix en cada edició.

pàgina 14
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Polèmica a Sant Fost per la possible 
acollida de menors no acompanyats1

2
Entitats i oposició critiquen al Ple 
de Mollet la “deriva autoritària” de Monràs

Aragonès: “Sense implicació privada 
no podrem aguantar gaires anys el Circuit”

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

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

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

Avui, 1 d'octubre de 2019, fa 2
anys que hi ha tristor a Catalunya.
El naixement de l’1-O fou per can-
viar les coses a la nació catalana,
obrint l'esperit democràtic, creant
participació directa. Això no va
ser del tot possible pel veto del
govern espanyol, que ni tan sols
va fer el mínim esforç perquè el
dret a decidir fos efectiu.

Doncs bé, el camí de la re-
pressió seguí endavant en un
camí que només conduí al blo-
queig que inclogué un article 155.
Actualment, continuem estancats
sense seguir el mandat de l'1-O,
que van votar més de 2 milions de
persones. Per haver votat, van
empresonar els membres del go-
vern català i van ser jutjats injus-
tament. Ara, per sortir d'aquesta
tristor, cal anar al carrer, amb
moltes forces i sense defallir.
Aviat sortirà una sentència gens
favorable per al govern que va
impulsar el referèndum. Ens hem
de sumar a les accions pacífiques
de desobediència civil i mostrar
que som majoria i que ens en sor-
tirem, perquè la independència
només serà possible si hi ha uni-
tat i la proclamem amb una DUI. 

Aviat hi haurà eleccions a Es-
panya pel bloqueig ocasionat en
formar un govern contrari a Ca-
talunya i favorable a un nou 155.
Cal una candidatura conjunta i
de bloqueig amb un programa
electoral radicalment indepen-
dentista i antirepressiu. Malau-
radament, això no ha estat pos-
sible per un joc de cadires injust.
Cal que això es freni i que hi hagi
realment un bloqueig català amb
candidats que creguin només en
una independència real. 

1 d’octubre, ni oblit ni perdó.

2 anys de tristor
per Víctor Gutiérrez

Herba tendra
per Xavier Graset

En la Setmana del Llibre en
Català d’aquest any em vaig
encaterinar, entre molts altres
títols, de La vida i els fets d’en
Justí Tant-se-val, de Josep
Maria Folch i Torres, un títol
que aplaudiria Josep Pedrals.
És una novel·la de 1929 que
ara ha revisat i reeditat l’edi-
torial Adesiara. A la portada
hi ha la mateixa il·lustració de
Joan Junceda que apareix a
l’edició del 29. M’hi començo
a endinsar amb il·lusió i nos-
tàlgia, tothora que em remet
a les lectures d’infància amb
aquells Per les terres roges i
Les aventures d’en Pere Fi,
que em van ajudar a fer la vol-
ta al món. 

En Justí Tant-se-val és un
mosso d’hotel enamorat de
Lluïsa de Marival, amb el
pare condemnat a la guilloti-
na, en l’època de Robespier-
re, que segons l’editor ens fa
cavalcar cap al “desig imper-
torbable de justícia, cap a la
capacitat de sacrifici per as-
solir un ideal”. Té bona pinta.
El cas és que aquesta setma-
na una bona amiga m’ha re-
galat un exemplar original, el
volum IX, de les Pàgines vis-
cudes, de Folch i Torres, amb
il·lustracions de Junceda. Els
protagonistes tenen noms que
ja no surten a les llistes dels
que es posen avui dia: Ma-
rianet, Niteta, Baldiró, To-
masó, i Menció, que protago-

nitza el relat: Menció, curt de
memòria. 

Aquella herba tendra del
camp de 1917, una literatura
popular que feia camí per es-
tendre’s entre la massa de
lectors. Folch i Torres ho
aconseguia. Recordo la meva
mare com me’n parlava, d’a-
questes pàgines viscudes. De
la mateixa manera que la gent
parla de les sèries a les plata-
formes d’streaming. I penso
que, amb això de la llengua,
ara l’advocacia de l’Estat or-
dena que en les seves comu-
nicacions oficials valencians,
mallorquins i catalans facin
servir l’espanyol, menyste-
nint el sentit comú, i el crite-
ri científic universitari i filo-
lògic sobre la unitat de la
llengua. 

De fet l’advocacia de l’Es-
tat diu que aquesta unitat és
un fet acadèmic que no té
aplicació a la llei, a l’Estatut.
Caldria enviar-los un exem-
plar de la Breu història de la
llengua als Països catalans,
de Bernat Joan i Esperança
Marí, un eivissenc i una for-
menterenca, acabada d’apa-
rèixer, però potser tant se
val. Som herba tendra amb
impertorbable desig de justí-
cia, i em sembla que això
també és una pàgina viscuda
mantes vegades.

Publicat a El Punt Avui

A les xarxes

@Javier10Alfaro: Pablo Machín llega al
Espanyol. En la plantilla tiene miembros
suficientes para desarrollar su idea de
juego. La elección tiene sentido.

@adrisantaa: La moció de censura de
Ciutadans a Quim Torra no tira endavant.
40 vots a favor (Cs, PP), 76 en contra (JxC,
ERC, CUP i CeC) i 17 abstencions (PSC).

#MocióDeCensura

@joseantich: ATENCIÓ: El jutge d'Ins-
trucció 7 demana també identificar els
agents de la Brigada Provincial d'Infor-
mació que van requisar urnes l'1-O.

#Càrregues1-O #MachínPerico

Línia Vallès se suma a 
la vaga general del 18-O

4El Grup Comunicació 21, em-
presa editora de Línia Vallès, ha
decidit secundar la convocatòria de
vaga general del pròxim 18 d’oc-
tubre. L’aturada, que en un
principi s’havia
de fer aquest di-
vendres 11 d’oc-
tubre però que fi-
nalment es va
ajornar, va en la lí-
nia 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 in-
dependentista.

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 18
d’octubre no s’editarà

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

Corporatiu
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Granollers

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra investiguen des de di-
lluns el robatori  d’una botiga de
moda al centre de Granollers en
la qual els lladres van encastar
un cotxe contra l’aparador. Els
fets haurien passat la matinada
del mateix dia, quan l’establi-
ment estava completament tan-
cat i amb la persiana abaixada. 
Segons van denunciar els veïns
que van alertar la policia instants
després de l’acció, els autors
haurien xocat frontalment con-
tra l’entrada de la botiga per
trencar els vidres i travessar la
persiana. D’aquesta forma bus-
caven robar el que hi havia a l’in-
terior. Aquesta aparatosa però
efectiva tècnica els hauria per-
mès agafar diverses peces de
roba.

PERSECUCIÓ PER FUGIDA
D’altra banda, diumenge a la
tarda la Policia Local va detenir
dos fugitius en cotxe als quals els

agents van perseguir després
que conductor i copilot no pa-
ressin davant l’advertència de les
autoritats. 

Els ocupants del cotxe van
conduir a tota velocitat pels ca-
rrers del nucli urbà, provocant
una persecució espectacular. Fi-
nalment, els fugitius no van po-

der escapar després d’un acci-
dent en el qual l’automòbil va
bolcar. Això els va obligar a
abandonar el vehicle i conti-
nuar l’escapada a peu, que va
acabar amb la seva detenció.
Els detinguts, acusats de con-
ducció temerària, són dos joves
d’entre 25 i 30 anys.

Els Mossos investiguen el robatori a la botiga. Foto: Mossos

Encasten un cotxe contra 
una botiga per robar-hi

» Els lladres van actuar de matinada i van despertar els veïns
» El xoc frontal va destrossar l’aparador i la persiana de la botiga

Mayoral presenta el nou
centre de radioteràpia a Marín
TROBADA4L’alcalde de Gra-
nollers, Josep Mayoral, i la pre-
sidenta de la Diputació de Bar-
celona, Núria Marín, es van reu-
nir la setmana passada per trac-
tar els temes més importants per
a la ciutat i traslladar el punt de
vista municipal a la institució
provincial. Un dels grans temes
que es van tractar durant la tro-
bada va ser la creació del nou
centre de radioteràpia a Grano-
llers, que Mayoral va presentar
a Marín. La instal·lació donarà

servei tant als veïns de la vila
com a molts altres pacients de la
comarca. Aquest projecte forma
part de la xarxa C-17, un projecte
territorial estratègic dedicat a
millorar les infraestructures de
l’eix, promoure la indústria, la
formació professional la i pro-
moció turística.

D’altra banda, també es va
tractar en clau esportiva els 75
anys del Club Balonmano Gra-
nollers i l’organització del Mun-
dial femení d’handbol 2021.

INVERSIÓ4El Consell de Di-
recció de l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC) ha aprovat
aquesta setmana donar finan-
çament per millorar l’equipa-
ment de la planta de digestió
anaeròbica i de compostatge de
Granollers. La gran novetat amb
la qual es farà l’equipament és
una màquina trituradora que
“optimitzarà el procés productiu
mitjançant la reducció del rebuig
que es produeix en el procés de
tractament de la fracció orgàni-

ca”, segons expliquen des del De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat. L’ARC aportarà més de
350.000 euros al Consorci per a
la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental -que és el titular de la
instal·lació- perquè inverteixi
en les millores. 

RECICLATGE ORGÀNIC
Aquest tipus de plantes servei-
xen per reciclar els residus or-
gànics mitjançant un tracta-
ment biològic en condicions

controlades. Es necessita pre-
sència d’oxigen que, sota condi-
cions de ventilació, humitat i
temperatura controlades, trans-
forma els residus orgànics de-
gradables en compost. Aquest
producte pot ser utilitzat després
com a adob orgànic. 

En el cas de Granollers, a la
planta de digestió anaeròbica,
part de la matèria orgànica
dels residus es transforma, per
l’acció dels microorganismes,
en biogàs.

Mayoral va traslladar a Marín els temes destacats de la vila. Foto: Ajuntament

Millores per tractar residus

Xerrada | Rguibi i Rentería parlen sobre drets humans
Els activistes a favor dels drets humans Hayat Rguibi (periodista sahrauí) i Leo-

nard Rentería (poeta i raper colombià) van explicar dimarts al Teatre Auditori
la seva experiència en la lluita per aquesta causa a adolescents de la ciutat. 

La planta tindrà una nova màquina trituradora. Foto: Ajuntament
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Manrique i Arquillué sumen
talent a l’aclamada  ‘Jerusalem’

COMERÇ4La ciutat va celebrar
divendres la segona edició dels
Premis Porxada dedicats a re-
conèixer els millors comerços de
la vila. La Gala del Comerç es va
fer al Teatre Auditori, que es va
omplir per saber quins comer-
ciants són els més ben valorats
de Granollers. L’artista i cantant,
Elena Gadel, va ser la mestres-
sa de cerimònies de l’acte. Els
premis van valorar les cinc fa-
mílies comercials més històri-
ques; Garrell, Margarit, Just,
Planas i Barbany.

Però més enllà de la tradició
hi va haver guardons molt va-
riats. Inorbis va triomfar a la ca-
tegoria d’innovació amb la seva
formació en idiomes amb l’últi-
ma tecnologia. El premi reforma
va ser per a Herbes del Portalet,
que amb l’ampliació del local
van aconseguir augmentar con-
siderablement l’oferta de pro-
ductes. Finalment, el guardó
honorífic va ser per a la consul-
tora Àgora, que enguany s’han
traslladat a una seu més gran.
Tot això amb la participació de
l’alcalde, Josep Mayoral, que
va remarcar la importància del
comerç a la ciutat i que és “part
essencial de la seva vida”.

Granollers
reconeix els
millors comerços

TEATRE4El Teatre Auditori de
Granollers viurà aquest cap de
setmana un dels plats forts de la
temporada; Jerusalem, dirigida
per Julio Manrique i amb Pere
Arquillué com a actor protago-
nista. De la mà del Grec 2019, el
Teatre Romea i el Centro Dra-
mático Nacional, l’obra arribarà
com una doble sessió que es
podrà veure demà a la nit i diu-
menge a la tarda. 

Aquesta peculiar i aclamada
peça teatral  és “un dels millors
textos del teatre anglès contem-
porani”, segons l’actor Josep
Maria Pou. Jerusalem, de Jez
Butterworth, va obrir la tempo-

rada del Royal Court Theatre de
Londres el 2009 i es va conver-
tir en tot un fenomen teatral. Va
captivar crítica i públic per la
seva transgressora posada en
escena i la singularitat del text. 

Al capdavant de la represen-
tació hi haurà un immens Ar-
quillué, que serà un antiheroi far-
cit de contradiccions, penúries i
molt humor. A través d’ell es po-
drà veure una crítica social con-
tundent, riallades d’humor negre
i cap mena de correcció política.

D’altra banda, Jerusalem es
convertirà en el primer especta-
cle accessible de la temporada
amb serveis d’audiodescripció,

bucle magnètic individual i aju-
da auditiva per als espectadors
que ho necessitin.

MANRIQUE REPETIRÀ 
Pel que fa al director Julio Man-
rique, tornarà ben aviat al Tea-
tre Auditori per continuar amb
una carrera artística que està
omplint bona part de les sales
catalanes i demana cada cop
més escenaris. Serà el 26 d’oc-
tubre quan tornarà a Grano-
llers per presentar L’habitació
del costat, amb la peculiar his-
tòria del descobriment del vi-
brador amb les estrictes normes
socials de l’època victoriana. Pere Arquillué és l’actor protagonista de l’obra. Foto: Teatre Auditori
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HABITATGE4L’Ajuntament ha
anunciat aquesta setmana que
està estudiant encarir un 50% la
quota de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) als pisos buits pro-
pietat de persones jurídiques i
grans tenidors. La mesura bus-
caria evitar l’especulació d’ha-
bitatges i que sigui més fàcil ac-
cedir a una llar per a molta gent
que no es pot permetre un llo-
guer o hipoteca. A més, es plan-
teja donar ajudes en el pagament
de l’IBI dels pisos que es posin a
disposició de la borsa de lloguer
municipal.

ALERTA PER LA POBRESA
Precisament aquesta mateixa
setmana la CUP ha alertat de
“l’augment a la ciutat del nom-
bre de persones sense sostre
que passen la nit al ras, als bancs
de les places o als caixers auto-
màtics de les entitats bancà-
ries”. A partir de diverses sorti-
des nocturnes que han fet mem-

bres del partit, han constatat
que darrerament s’ha disparat el
nombre de persones que no te-
nen un llit calent on dormir. 

A més, denuncien que “a
Mollet persisteix una bossa de
prop d’un miler de famílies que
no reben cap prestació social” i
que “la pressió immobiliària i els

alts preus estan fent fora de
casa molta gent en situació de
pobresa extrema”. D’altra ban-
da, demanen al govern munici-
pal que destini recursos urgent-
ment a “un pla d’acollida de
persones sense sostre a la ciutat,
abans que arribin les nits més
fredes de l’any”.

La CUP assegura que cada cop hi ha més sense sostre. Foto: CUP

Monràs vol apujar un 50% l’IBI
als propietaris de pisos buits 
» L’Ajuntament estudia la mesura per lluitar contra l’especulació
» La CUP alerta que creix el nombre de sense sostres a la ciutat

Demanen que el nou CUAP
no caigui“en mans privades”
SANITAT4El futur i esperat Cen-
tre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària (CUAP) al Baix Vallès
podria acabar “en mans priva-
des”. Així ho ha denunciat
aquesta setmana la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Públi-
ca del Baix Vallès. Des de l’enti-
tat afirmen que aquest equipa-
ment podria acabar gestionat per
la Fundació Sanitària Mollet
(FSM). Segons ha explicat a Lí-
nia Vallès Antonio López, por-
taveu de la plataforma, “s’està

parlant que ho gestioni la FSM
fins i tot abans que estigui aca-
bat el projecte”. 

López explica que després de
reunir-se dimarts amb l’Ajun-
tament no van ni negar ni con-
firmar la possibilitat, tot i que
van defensar la capacitat de
l’Hospital de Mollet de fer-se’n
càrrec del CUAP.  En aquest
sentit, López assegura que no
permetran que això passi i que
“ha de ser un equipament com-
pletament públic”.

SUCCESSOS4La Policia Muni-
cipal de Mollet va denunciar i
imputar penalment dilluns un
conductor per un presumpte
delicte de falsificació de docu-
ment públic, concretament de
l’adhesiu de la ITV. Els agents es-
taven realitzant un control ha-
bitual als conductors dels vehi-
cles quan va arribar el pre-
sumpte falsificador. Després
d’inspeccionar el cotxe i com-
provar la fitxa tècnica de l’auto-
mòbil, els policies van descobrir

que el document revisat no es-
tava en vigor. La contradicció va
ser evident quan a l’adhesiu de
la part frontal del vehicle carac-
terístic de la ITV, marcava que la
llicència del cotxe tenia validesa
fins al 2020.

BUSCANT LA PROCEDÈNCIA
Després de trobar que no coin-
cidien els papers tècnics de l’au-
tomòbil amb l’adhesiu que es-
tava situada al vidre del vehicle,
els agents van procedir a de-

nunciar el conductor per haver
falsificat la llicència de forma
premeditada. 

D’altra banda, la investigació
encara es manté oberta per in-
tentar determinar altres detalls
que no van quedar tancats des-
prés de la primera trobada amb
el suposat falsificador que va
arribar al control policial. 

Actualment la unitat poli-
cial encarregada està investi-
gant la procedència d’aquest
adhesiu fals.

L’Hospital de Mollet podria acollir el futur CUAP. Foto: Google Maps

Presumpte falsificador d’ITV

Activisme | Moció per l’Emergència Climàtica
Mollet pel Futur presentarà la moció per lluitar contra l’Emergència Climàtica
als grups municipals de cara al pròxim Ple. L’entitat es reunirà amb els partits

el pròxim dijous, als quals els exposarà propostes contra el canvi climàtic. 

La Policia Municipal ha denunciat el conductor. Foto: Ajuntament
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El Sona Mollet omple la ciutat
amb 10 hores de música

CULTURA4Entre divendres i
dissabte de la setmana passada
la ciutat va tornar a gaudir amb
el Sona Mollet, que va omplir de
música durant més de 10 hores
tant el Mercat Vell com el teatre
de Can Gomà. Aquesta quarta
edició del festival va oferir, un
any més, un cartell de músics de
primer nivell en diferents gène-
res, com el jazz, el piano i la mú-
sica de cambra.

El certamen va aconseguir
unir intèrprets de renom mun-
dial, com Daahoud Salim, Jas-
mina Rakovic, Daria Piltyay,
Pedro Xavi Torres o Lluc Casa-
res amb noms que s’estan for-
mant a la ciutat, com el Cor

Jove de l’Escola Municipal de
Música i Dansa i membres de la
coral Estoc de Veus.

Tant l’alcalde, Josep Monràs,
com la regidora de Cultura, Mer-
cè Pérez, van destacar que en
“l’edició d’enguany hi han par-
ticipat músics excel·lents que
encara no havien vingut mai,
com el pianista argentí Hugo
Schuler o la soprano portugue-
sa Sofia Pedro”.

El Sona Mollet, un any més,
va voler tenir un marcat caràc-
ter solidari i ha donat tots els be-
neficis obtinguts per la venda
d’entrades a la investigació de la
leucèmia que impulsa la Fun-
dació Josep Carreras.

COOPERACIÓ4Si la relació que
tot just acaba de començar es
converteix en més sòlida, ben
aviat Mollet podria presumir de
tenir una ciutat agermanada a
l’Àfrica. Dilluns passat es va
anunciar i signar un conveni
que farà que la ciutat col·labori
amb la localitat tunisiana de
Nabeul. L’alcalde Josep Monràs
i la batllessa d’aquesta ciutat,
Basma Maatoug, van escenificar
aquesta nova unió en un acte ins-
titucional a l’Ajuntament.

A la pràctica, el conveni ha de
servir perquè Mollet s’involucri
en aspectes com temes me-
diambientals, laborals, cultu-
rals o esportius, parant atenció
també a un tema sensible en la
nostra societat com són les po-
lítiques feministes i de gènere o
la defensa de la democràcia, en-
tre altres aspectes.

Després de posar negre sobre
blanc a l’acord, Monràs va pre-
sumir que aquesta unió signifi-

ca “refermar el compromís d’a-
quest Ajuntament i d’aquesta
ciutat de seguir promocionant l’i-
deal europeu fins i tot més enllà
dels límits del continent”. El
batlle va mostrar el seu desig de
“treballar en tots aquells punts
en comú que puguin enfortir
les nostres ciutats, i per tant, les
possibilitats dels nostres con-
ciutadans per millorar la seva
qualitat de vida”.

Maatoug, per la seva banda,
va dir que està “contenta i agraï-
da per poder establir aquest vin-
cle de relació amb una ciutat que
ens consta que està permanent-

ment treballant pel benestar dels
ciutadans centrant els seus es-
forços en la formació i l’ocupació,
el medi ambient o la cultura”.

TRES CIUTATS AGERMANADES
Actualment, Mollet està ager-
manada amb tres localitats, dues
d’Europa i una de l’Amèrica Lla-
tina. La ciutat italiana de Rivoli
va ser la primera, l’any 1986, l’a-
cord amb la localitat nicara-
güenca de Cinco Pinos va signar-
se tres anys més tard i el darrer
va ser amb Ravensburg, Ale-
manya, un vincle molt més re-
cent, que es remunta al 2017. 

La foto de família després de la signatura del conveni. Foto: Ajuntament

Mollet signa un conveni 
per col·laborar amb Nabeul

L’acord ha de servir per
cooperar en temes com
l’esport, l’ocupació  
o polítiques de gènere
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Parets

La policia local i la C-17
marquen el balanç de govern
AJUNTAMENT4El govern mu-
nicipal de Parets va celebrar di-
lluns un acte a la plaça Doctor
Trueta on van fer balanç dels pri-
mers mesos de mandat, així
com de les propostes que prete-
nen tirar endavant en un futur.
Una de les notícies més desta-
cades de la compareixença va ser
que finalment la nova seu de la
Policia Local es traslladarà al po-
lígon d’Iveco. Segons l’alcalde
Jordi Seguer, aquesta decisió
s’ha pres a contracor pels mem-
bres de govern, ja que el projec-
te estava massa avançat per l’an-

terior govern socialista com per
a tirar-lo enrere. 

ESPERANT LES OBRES A LA C-17
Un altre tema protagonista du-
rant l’acte van ser les esperades
obres de la C-17. Tal com va
avançar SomParets, el Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat adjudicarà les obres pel
tercer carril de la carretera
abans de l’estiu. Entre d’altres,
Seguer va confirmar que la Ge-
neralitat ha acceptat incloure
algunes demandes del munici-
pi en aquest projecte. 

POLICIAL4La policia local de
Parets ha desmantellat recent-
ment una nau industrial que
estava preparada per cultivar
marihuana. L’espai està situat als
afores del municipi, molt proper
a la carretera 155. Allà els agents
van trobar tota mena de material
preparatori per a la implantació
d’un centre de cultiu de mari-
huana.

La nau disposada per a l’ex-
plotació il·legal d’aquestes plan-
tes, té una superfície d’uns 1.500
m² i estava en una fase prelimi-
nar de l’activitat de cultiu i a punt
per començar l’activitat delicti-

va pròximament. La construcció
es trobava connectada a la xar-
xa elèctrica mitjançant un trans-

formador que abasteix d'elec-
tricitat la zona on s'ubica la nau.
A banda, en el seu interior hi ha-
via maquinària especialitzada,
aparells d'aire i altres elements
necessaris per cultivar els deri-
vats cannàbics. 

Després de fer amb èxit la in-
tervenció, la policia local va de-
cidir precintar la nau per evitar

que ningú hi entri ni faci cap ac-
ció fins que finalitzi la investi-
gació. 

També ha obert diligències i
ha posat el cas en mans dels
Mossos d’Esquadra. L’objectiu a
hores d’ara és fer la localització
i seguiment dels presumptes
autors dels fets que es continuen
investigant.

La nau està situada als afores de Parets. Foto: Policia Local

Desmantellen una nau a punt
per cultivar-hi marihuana

Serveis | Ambientalia World cuidarà els espais verds
L’Ajuntament va presentar dimarts en un acte al Parc Central del Sot d’en Ba-
rriques la nova empresa encarregada de cuidar els espais verds de la vila. Am-

bientalia Word s’ocuparà de mantenir en bon estat i netejar aquests llocs.

1.500
metres quadrats
estaven preparats 
per començar amb el
cultiu de marihuana
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POLÈMICA4L’anunci d’aquesta
setmana de la Generalitat con-
firmant que preveu allotjar 14
menors estrangers no acom-
panyats a Sant Fost ha escalfat
encara més els ànims dels veïns
que estan en contra de l’acollida.
El Ple celebrat dimarts va ser l’e-
xemple que part del poble re-
butja totalment la idea d’accep-
tar aquesta acollida. Amb un
ambient molt tens i ple d’inte-
rrupcions, a la sessió es van de-
manar respostes i mesures per
evitar l’arribada dels joves.

Davant d’aquesta situació,
la portaveu d’Independents
Units per Sant Fost, Montserrat
Sanmartí, va proposar fer un re-
ferèndum al poble per decidir si
els menors s’han d’acollir o no.
Aquesta seria una bona solució
per a Dani Devahive, portaveu
de la plataforma veïnal Gestió
Responsable, sorgida del grup
No Volem MENAs a Sant Fost.
Segons ha explicat Devahive a
Línia Vallès, “hi ha un empren-

yament veïnal molt important”.
El representant assegura que
el cas de l’acollida és la gota que
ha fet vessar el got per altres fac-
tors que s’han acumulat, com
“les retallades socials, el govern
en minoria i les pujades de sou
dels polítics”, explica. Devahive
també explica que estan a punt
d’arribar a les 2.000 firmes de
veïns contraris a rebre els joves.
D’altra banda, confirma que
pròximament faran una mani-
festació.

POBLE D’ACOLLIDA?
Tot i la pressió veïnal, l’equip de
l’alcalde no sembla disposat a
contradir el punt de vista de la
Generalitat. El govern municipal
ha celebrat reunions amb el con-
seller  de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir El Homrani, i la
Directora de la DGAIA (Direcció
General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència), Ester Cabanes.

Des del consistori, a més,
demanen comprensió amb la

situació i expliquen que “són
joves com poden ser els nostres
fills: joves que s’estan formant
per aconseguir un futur laboral
i personal com qualsevol altre”.
D’altra banda, denuncien la in-
tenció de “generar odi contra
aquest col·lectiu de menors vul-
nerables” amb “l’objectiu de cre-

ar alarma social”. A més, asse-
guren que Sant Fost ha estat un
indret escollit perquè “davant la
situació actual cal que cada ciu-
tat, poble o barri tingui punts d’a-
collida”. 

Un altre factor que s’ha tin-
gut en compte per la DGAIA a
l’hora d’escollir el municipi és

que “petits nuclis de joves s’in-
tegren millor a la comunitat que
no pas grans centres massificats
on aquests mai no tindran la sen-
sació de llar”. Els pròxims dies
determinaran si realment Sant
Fost és un poble d’acollida o si
s’estén el moviment contrari a
allotjar els menors. 

SantFost,mésapropd’acollir
» La Generalitat ha anunciat que preveu allotjar al municipi 14 menors estrangers no acompanyats
» Les queixes veïnals, molt presents en el darrer Ple, s’intensifiquen després de l’anunci d’acollida

El darrer Ple va estar carregat de moments de tensió per l’acollida de menors. Foto: Ajuntament

Martorelles | Caminada contra el càncer de mama
Martorelles celebrarà divendres la quarta caminada nocturna contra el càn-
cer de mama. El Mercat de Carrencà serà el punt de partida de l’acte solida-

ri, que comptarà amb un taller d’autopalpació abans de la sortida.
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Montornès

Montmeló

CULTURA4Prop de 1.200 veïns
van voler gaudir de primera mà,
durant el passat cap de setmana,
amb l’estrena del nou teatre
Margarida Xirgu, i van assistir a
les diferents propostes cultu-
rals que es van programar en les
primeres hores de vida del nou
equipament cultural.

La jornada de dissabte va
ser de portes obertes i va servir
perquè els més curiosos fessin un
passeig pels budells del teatre. La
demanda de places va ser molt
alta (de fet van haver d’acceptar-
se ampliacions d’assistència),
fins al punt que el consistori
calcula que en aquest primer

dia uns 800 veïns van desfilar
per l’interior del teatre i van po-

der trepitjar la platea, l’escena-
ri, els camerinos, la Sala Gran i
la Sala Petita. L’Escola Munici-
pal de Música, Dansa i Aula de
Teatre, la Remençada, la Co-
missió de Pecats del Carnaval, la
Coral de La Lira i la Colla de Ge-
ganters van afegir-se a aquesta
jornada inaugural amb petites
actuacions durant tot el dia.

L’endemà va ser el torn per

a la primera gran funció al Mar-
garida Xirgu: l’espectacle de
Guillem Albà & Marabunta, per
al qual no van quedar entrades
a la venda: més de 400 perso-
nes van omplir el pati de buta-
ques  i van va respondre amb
entusiasme l’energètica pro-
posta escènica de clown que
l’actor i el seu grup han repre-
sentat arreu de Catalunya.

El públic gaudeix durant l’actuació de Guillem Albà. Foto: Ajuntament

L’estrena del Margarida Xirgu
reuneix més d’un miler de veïns

Comerç | Bones sensacions després de la Fira d’Oportunitats
La plaça de Pau Picasso va ser l’escenari, diumenge passat, de la 28a edició de la Fira
d’Oportunitats, una jornada dedicada al comerç i a les activitats lúdiques i en la qual 
els botiguers del poble també van poder oferir els seus productes a preus rebaixats.

IGUALTAT4Una de les iniciati-
ves més destacades sorgides de
la segona Fira d’Economia Social
i Solidària del poble ha estat la
presentació d’un projecte d’em-
poderament femení impulsat
per l’entitat Dones amb talent.

La iniciativa, segons va ex-
plicar Pepi García, una de les in-
tegrants del grup, vol donar eines
i formació a dones que tinguin
pocs recursos o poca formació
perquè puguin trobar feina. Lab-
Coop i la cooperativa Etcèteres
també van participar en la in-

tervenció de Dones amb talent i
van exposar el seu punt de vista
sobre l’economia feminista.

Està previst que l’entitat ce-
lebri la seva primera trobada
amb veïnes del poble diumenge
de la setmana que ve. La cita, que
tindrà com a títol Esencia de mu-
jer, es posarà en marxa a les 11
del matí al Casal de Cultura.

La Fira, que enguany ha po-
sat el seu leitmotiv en l’economia
de les persones, continuarà en
marxa amb diverses propostes
fins al dia 11 de novembre.

Presenten un projecte
d’empoderament femení

CULTURA POPULAR4Una de les
colles més emblemàtiques de la
ciutat, la de Gegants, ha hagut de
fer una crida per no veure com-
promès el seu futur.

A través d’una carta oberta
publicada al seu perfil de Twitter,
la colla fa una crida als veïns més
joves perquè s’atreveixin a des-
cobrir l’univers geganter, pre-
sentat com un món “familiar,
que permet conèixer gent diver-
sa del territori” i que permet

“ballar amb el ritme d’una músi-
ca brutal, bestial i engrescadora”
i “arribar a tenir una alçada de
més de quatre metres”.

Actualment, la colla té dos ge-
gants i molts gegantons i busca
portadors joves que tinguin ganes
de mantenir viu l’esperit de la co-
lla. Els seus responsables estan
oberts a respondre dubtes en el a
través del compte de correu ge-
gantsmontmelo@gmail.com i
de diferents telèfons mòbils.

ECONOMIA4Dimarts passat es
va obrir el termini perquè els
veïns majors de 16 anys votin les
propostes que vulguin que s’in-
cloguin en la partida dels pres-
supostos participatius d’aquest
2019. Hi ha un total de 10 idees
(ja que la coberta de la pista es-
portiva de l’escola Sant Jordi va
haver de retirar-se, tot i que ini-
cialment estava previst que en
formés part, perquè el seu cost su-
perava la quantitat fixada en les

bases). El termini habilitat perquè
els veïns diguin la seva s’allarga-
rà fins al dia 8 del mes que ve.

Així, es pot escollir entre mi-
llores a la plaça de la Quintana

(accessibilitat i connexió amb els
carrers del seu entorn), la ins-
tal·lació de càmeres de videovi-
gilància en diferents espais de la
vila, l’ampliació del Pavelló Es-
portiu municipal, diferents re-
formes al Casal de Gent Gran (la
coberta del pati o una reforma de
la instal·lació) o la creació d’una
nova zona per a la pràctica de l’s-

kateboard, que substitueixi la
que existeix actualment a la pla-
ça de la Constitució. 

Els veïns poden votar de for-
ma presencial a l’OAC, la Torre-
ta, el Casal de Gent Gran, la bi-
blioteca la Grua o les diferents
paradetes informatives habili-
tades o bé a través d’un enllaç al
web decidim-montmelo.diba.cat.

Una de les propostes contempla millores a la Quintana. Foto: Ajuntament

En marxa la votació dels
pressupostos participatius

Els Gegants fan una crida
per evitar desaparèixer

Patrimoni | Comencen les jornades europees de redescobriment
La visita a l’església de Santa Maria d’ahir al vespre va servir per donar el tret de sortida a les Jorna-

des Europees del Patrimoni, visites als punts més emblemàtics del poble. L’església va ser el punt
que va vertebrar un dels nuclis de població que va donar origen a l’actual Montmeló.

Durant un mes es
podrà votar a punts
com l’OAC, la Torreta 
o de forma telemàtica

L’espectacle de Guillem
Albà va omplir el pati
de butaques del teatre
amb 400 persones
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La Llagosta

Sor Lucía Caram inaugura 
el curs de l’escola d’adults

EDUCACIÓ4La mediàtica i re-
ligiosa Sor Lucía Caram va in-
augurar dimecres el curs del
Centre de Formació d’Adults de
la Llagosta. L’acte, celebrat al
Centre Cultural, es va desenvo-
lupar com una xerrada al voltant
de la importància de la formació
en totes les edats de la vida,
amb el títol l’educació com a
eina transformadora. La mon-
ja va presentar-se afirmant que
venia “molt contenta perquè
quan veig gent gran que té ganes
d’aprendre això ens parla del bon
estat de salut d’una societat”. 

D’altra banda, la religiosa va
assegurar que aquesta mena
de cursos fan de la Llagosta una
“ciutat d’acollida”. “Els cursos
no només són per treure’s el
graduat escolar o el batxillerat,
és fonamental que la gent pugui
aprendre el català i el castellà.
És molt important entendre la
llengua i també parlar-la”, va
explicar.

L’escola d’adults acull un
total de gairebé 600 alumnes
apuntats. El curs actual fa un
èmfasi especial en aprendre
idiomes.

AJUNTAMENT4Els veïns de la
Llagosta podran presentar a
partir de dilluns les seves pro-
postes per als primers pressu-
postos participatius de la histò-
ria del municipi. En un acte ce-
lebrat dimarts a l’Ajuntament, es
va presentar el projecte que con-
templarà projectes amb una
partida de 30.000 euros. 

Segons l’alcalde, Óscar Sierra
“la gent se sobta i sorprèn de què
per primer cop l’Ajuntament els
pregunti directament què volen
pel municipi”. A més, des del
consistori asseguren que el pro-
jecte “està tenint una bona ac-
ceptació entre els veïns i veïnes”.

Es tracta d’una mena d’ac-
tuació municipal molt extensa

entre altres viles catalanes, tot i
que mai no s’havia fet fins ara
per al municipi llagostenc.  D’a-
questa forma, es dona la veu di-
rectament als ciutadans per des-
envolupar actuacions de ciutat
que poden incidir sobre l’espai
públic, l’urbanisme, els equipa-
ments o la mobilitat, sempre
que siguin viables tècnicament i

econòmicament. Després d’a-
questa primera fase de presen-
tació de propostes, que acabarà
el 15 de novembre, un grup d’es-
pecialistes les validarà i les or-
ganitzarà per temàtiques. Les vo-
tacions s’obriran el 29 de gener
de l’any que ve i es podrà esco-
llir per a què destinar el pressu-
post fins al 16 de febrer.

Dilluns s’obre el termini de presentació de propostes. Foto: Ajuntament

Tot a punt per als primers
pressupostos participatius

Accident | Un trencament deixa sense aigua 50 pisos
El trencament d’una canonada dimecres a la tarda va deixar sense aigua una

cinquantena de pisos propers a la plaça d’Anna Frank. Els treballadors de Sorea
van haver de fer un forat de dos metres per poder arreglar l’avaria.

30.000
euros es destinaran als
primers pressupostos
participatius 
del municipi

Caram va defensar la importància de l’escola. Foto: Twitter (@Melandhoney)
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Santa Perpètua

Alstom fabricarà 42 trens 
per al Metro de Barcelona

TRANSPORTS4La planta d’Als-
tom situada al poble continua fa-
bricant models de tren que s’ex-
porten arreu del món. De fet, di-
lluns passat es va anunciar que
la companyia i Transports Me-
tropolitans de Barcelona (TMB)
han signat un acord que farà que
42 dels futurs combois del sub-
urbà barceloní es construeixin a
Santa Perpètua.

El model escollit és el Metro-
polis (que ja s’està fent servir en
25 ciutats arreu del món des de
l’any 1998) i Alstom, durant la
roda de premsa en la qual va
anunciar aquesta feina, va dir que

en els vagons hi haurà nous ele-
ments estètics que reflecteixin la
identitat de la ciutat, com ara gra-
fismes a les portes que recordin
llocs emblemàtics de la ciutat,
com el barri de l’Eixample.

El màxim responsable de la
multinacional francesa a l’Estat
espanyol, Antonio Moreno, va
assegurar que els nous trens
garantiran “una mobilitat efi-
cient i sostenible”, mentre que la
presidenta de TMB, Rosa Alar-
cón, va destacar que els nous va-
gons “augmentarà la fiabilitat del
servei, la sostenibilitat i la co-
moditat dels passatgers”.

SERVEIS4Entre l’Ajuntament i
el Consell Comarcal del Vallès
Occidental concediran el 80% de
les beques menjador de nens i
nenes que estudiïn qualsevol
dels cursos de Primària en aquest
curs 2019-20 que tot just aques-
ta setmana compleix el primer
mes de la seva posada en marxa.

En total, abans que comen-
cessin les classes, el Consell Co-
marcal va rebre 408 sol·licituds
i va respondre de forma afirma-
tiva a 304 d’aquestes. L’Ajunta-
ment, per la seva part, va com-
plementar 63 d’aquestes (es
concedeixen ajuts que poden

ajudar a pagar el 50 o el 100%
del servei de menjador) i va
concedir-ne 24 més.

La regidora de Serveis So-

cials, Infància i Adolescència,
Ana Bajo, va explicar que l’ob-
jectiu de les beques municipals
“és precisament complementar
aquelles beques que en cas de no
ser al 100% podrien provocar
que el nen o la nena no es que-
dés al menjador i no es pogués
assegurar un àpat diari i salu-
dable”. Bajo ha matissat que els
llindars de l’Ajuntament són
una mica superiors als del Con-

sell i en alguns casos, la dene-
gació ha estat per superar-los de
molt poc.

Des de la regidoria, a més,
van explicar que cada cop es tro-
ben davant de més casos amb
pares i mares separats o divor-
ciats, cosa que pot complicar
els tràmits per accedir als ajuts
si ambdues parts no aporten la
documentació necessària en el
moment de fer la sol·licitud.  

Es concedeixen ajuts del 50 i del 100% del preu del servei. Foto: Ajuntament

Concedeixen 8 de cada 10
beques menjador a Primària

Societat | Volen més recursos per a malalts d’autisme i Asperger
L’entitat Tea y Asperger Vallès va organitzar, a finals de la setmana passada, una activitat per re-

clamar que la Generalitat destini més recursos als malalts d’autisme i Asperger. L’entitat va de-
nunciar que el Govern ha retallat la partida pressupostària que destina a aquestes persones.

El Consell Comarcal
assumeix la majoria 
de les beques, però 
el consistori hi ajuda
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall
líniavallès.cat

El PSC nega que hi hagi un
pacte de govern amb ERC

LLIÇÀ DE VALL4El PSC ha ha-
gut de desmentir recentment
que existeixi un pacte de govern
amb Esquerra Republicana. Des-
prés del suport dels socialistes a
ERC en diversos Plens, i princi-
palment en les sessions per for-
mar govern i aprovar el cartipàs,
“molts veïns van creure que te-
nim un pacte o acord de govern”,
expliquen des del grup munici-
pal. Per aquest motiu, des del
PSC han publicat a les xarxes so-
cials i de forma íntegra un pre-
acord que data del 24 de juliol.
Segons es llegeix el text, s’expli-

ca que es busca “assolir un acord
programàtic pressupostari i do-
nar estabilitat a la legislatura”.
Els signants van ser el mateix go-
vern municipal d’Esquerra, FEM
i el Partit dels Socialistes de Ca-
talunya.

D’altra banda, des del PSC
han aprofitat la sortida a la llum
del document per criticar l’equip
de l’alcaldessa Marta Bertran.
Asseguren que des d’ERC hi ha
hagut un “incompliment” de
certs punts de l’acord, i que no
han aconseguit tornar a reunir-
se per tractar el tema.

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
va signar la setmana passada un
conveni amb l’escola Els Picots
per a l’ús social del centre edu-
catiu. L’alcalde, Ignasi Simón, i
el director de l’escola -en repre-
sentació del  Departament d’E-
ducació de la Generalitat- van
formalitzar l’acord de forma ofi-
cial. Concretament, el conveni
regula la utilització per part de
l’Ajuntament de la planta baixa
de l’edifici situat al carrer de la
Baronia de Montbui.

Segons expliquen des de l’A-
juntament, la cessió vindria mo-
tivada “per a la realització del
PFI Auxiliar d'hoteleria: cuina i
serveis de restauració, que s’im-
parteix de dilluns a divendres en
horari de matí”. D’altra banda,
també expliquen que s’utilitza-
rà inicialment per a “l’Escola
de Persones Adultes de la Vall
Tenes, que exerceix la seva acti-
vitat lectiva de dilluns a diven-
dres, en horari de tarda”.

Un dels trets destacats és
que el contracte remarca que el
consistori no podrà interferir

en les activitats organitzades
des del centre escolar.  L’equip
municipal també haurà de vet-
llar perquè els assistents a les
activitats d’ús social accedeixin
als espais de manera indepen-
dent respecte als espais utilit-
zats per l’escola, i que assu-
meixin la vigilància i la neteja
de tot l’edifici.

A més, es crearà una co-
missió de seguiment, que tindrà
representació d’ambdues parts.
L’òrgan revisarà les actuacions
derivades d’aquest conveni,
que estarà vigent fins a la fina-
lització del curs escolar 2019-
20, prorrogable un any més,
sempre amb la valoració posi-
tiva de la comissió.

L’alcalde i el director del centre van signar el conveni. Foto: Ajuntament

L’escola Els Picots podrà 
acollir activitats d’ús social

Lliçà d’Amunt | Segon radar amb més multes
El radar de la C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets és el segon que
més multa de tot Catalunya. Segons AEA, l’aparell va servir per

interposar més de cent mil denúncies l’any passat.
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La Garriga | L’Ametlla
líniavallès.cat

Canovelles | Les Franqueses

LA GARRIGA4Aquest cap de
setmana arriben les Jornades
Europees de Patrimoni a la Ga-
rriga, on tot és a punt per retro-
cedir en el temps i mirar a èpo-
ques passades. Una visita tea-
tralitzada a la vil·la romana de
Can Terrers donarà el tret de sor-
tida demà a les jornades. Allà dos
personatges i una guia revelaran
tots els secrets de la història
d’aquest jaciment: com s’hi vivia,
com s’hi treballava, com fun-

cionaven els banys calents, quin
aspecte tenia el complex. Tot per
entendre el dia a dia dels avant-
passats.

La segona activitat, que es
farà diumenge, arribarà sota el
títol investiga sota les pedres!,
i  animarà als més petits a fer
d’arqueòlegs al camp d’apre-
nentatge que s’està creant a la
zona de Can Terrers. Després
presentarà la nova senyalitza-
ció del Molí.

AJUNTAMENT4L’Ajuntament
va aprovar en el darrer Ple cele-
brat la setmana passada una
moció contra els talls de llum a
les famílies vulnerables per part
d’Endesa i en suport de la Llei
24/2015 contra la pobresa ener-
gètica. L’Ametlla se suma així a
diversos ajuntaments catalans
que han respost a l’amenaça
d’Endesa de cessar el subminis-
trament elèctric a aquelles fa-
mílies que tenen deute amb la
companyia. Amb aquesta moció,
el consistori busca instar la Ge-
neralitat a prendre el lideratge
polític en la defensa dels drets
energètics, exigir la condonació
del deute acumulat per les fa-
mílies vulnerables i proposar a
les administracions sancions
contra les companyies que facin
els talls elèctrics.

DESPRÉS DE LA LLUM, L’AIGUA
A banda d’aprovar aquesta mo-
ció, l’Ajuntament també va ac-

ceptar rebaixar la tarifa de la
concessió del servei d’aigua po-
table municipal un 2,58%. Se-
gons el consistori, la baixada
d’aquesta tarifa, que repercuti-
rà en 80.000 euros en el còmput
global de l’Ametlla. També ex-
pliquen que aquesta rebaixa ve

arran de l’empresa concessio-
nària, Sorea, que reduirà els
costos de manteniment gràcies
a les millores en les instal·la-
cions. A més, la companyia am-
pliarà l’abast de les bonifica-
cions de les tarifes socials, segons
apunten des de l’Ajuntament.

L’Ajuntament fa front contra l’amenaça d’Endesa. Foto: Ajuntament

L’Ametlla es posiciona contra
els talls de llum d’Endesa

La vida romana protagonitza
les Jornades de Patrimoni

LES FRANQUESES4La Halima
podrà continuar vivint a casa
seva, com a mínim per un temps
més. Així se li va anunciar ahir
després de la mediació de Serveis
Socials i el Consell Comarcal
del Vallès Oriental. L’execució,
que estava prevista per avui, va
quedar aturada. 

Segons explica Conchi Caru-
da, de la PAH Granollers, “és una
senyora gran i viu sola en una si-
tuació d’ocupació des de fa anys”.
L’afectada vivia amb la seva filla
i el seu gendre, que llogaven
l’habitatge. Els dos joves, però,
van provar sort treballant a l’es-
tranger i ella es va quedar sola.
“No consta enlloc, ni té cap títol
de propietat”, explica Caruda. 

UN CAS “MOLT DIFÍCIL” 
La Sareb, propietària del pis,
va iniciar les accions per dur a
terme el desnonament de la in-
quilina, que està en una situació
d’extrema vulnerabilitat i in-
gressos paupèrrims.

Segons l’activista, es tracta

d’un cas “molt difícil” ja que no
viu amb la família i no entra en
els requisits de la mesa d’emer-
gència. “La Generalitat segura-
ment no li donarà cap pis perquè
viu sola”, afirma Caruda. 

A partir d’ara, restarà a l’es-
pera d’una alternativa que pos-

siblement vindrà de Serveis
Socials de l’Ajuntament en for-
ma d’una habitació o un pis
compartit amb algú altre. En
tot cas, l’aturada del desnona-
ment li dona un període de
marge per intentar buscar una
solució a la situació.

La PAH en un acte per evitar un desnonament. Foto: PAH Granollers

Aturen un desnonament 
el dia abans de l’execució

La Garriga | Clara Peya presenta nou disc
La pianista i compositora Clara Peya presentarà nou disc al Teatre de la

Garriga diumenge. Peya inaugurarà així la temporada artística de l’espai
cultural, amb el millor disc de l’any segons la revista Enderrock.

Les Franqueses | Jornada saludable
L’Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que els
dies 26 i 27 d’octubre les Franqueses celebrarà la
Jornada de la Salut, l’Alimentació i l’Exercici Físic.

LES FRANQUESES4La policia
local de les Franqueses ha anun-
ciat recentment que per primer
cop a la seva història una dona
ocuparà la posició de caporal en
el cos policial. La nova agent for-
ma part de l'equip de caps for-
mat per quatre caporals, un ser-
gent i l'inspector en cap amb el
qual compta la policia del mu-
nicipi.  Es tracta d’una promoció
que també ha anat acompanya-
da de l’ascens d’un altre agent, en
aquest cas masculí. D’aquesta
forma, el departament es man-

té amb 4 dones dins els seus
efectius en l’actualitat. L’ascens
del càrrec femení arriba en un
moment molt positiu pel que fa
als índexs de delinqüència a les
Franqueses, que se situen 35
punts per sota de la mitjana ca-
talana.

Aquesta situació no és
nova en alguns municipis va-
llesans, tal com va passar a
Parets el maig. En aquell cas,
Verónica Paredes va conver-
tir-se en la primera caporal en
la història del cos.

Primera dona caporal de 
la història de la policia local
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Comarca

CARDEDEU4El grup munici-
pal de Ciutadans ha denunciat
l’Ajuntament de Cardedeu per
“exhibir símbols partidistes en
espais públics”. Cs ha decidit
portar a la junta electoral el
consistori després d’amenaçar
amb emprendre accions legals
en el darrer Ple. La situació de
tensió a l’Ajuntament va quedar
clara fa uns dies quan un grup
d’independentistes van inte-
rrompre el Ple.  

Cs denuncia
l’Ajuntament 
de Cardedeu

SANT CELONI4Els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local van
trobar la setmana passada subs-
tàncies estupefaents i objectes
robats en una botiga d’alimen-
tació de Sant Celoni. L’operació
conjunta va servir per identificar
dotze sospitosos que estarien
relacionats amb diversos fets
criminals relacionats amb la tro-
balla. La unitat canina dels Mos-
sos va participar en el registre de
l’establiment.

Troben droga i
objectes robats
en una botiga

BIGUES I RIELLS4Bigues i Riells
va rememorar ahir i recordarà
demà els 25 anys de dos dels suc-
cessos més catastròfics viscuts a
la vila. Es tracta de l’incendi
que va arrasar el Cingles de Ber-
tí i la descomunal riuada en la
qual van perdre la vida quatre
persones. Ahir van presentar el
documental Entre el foc i l’aigua
i demà es farà una excursió pels
punts claus de la tragèdia.  

Bigues i Riells
recorda l’incendi i
la riuada del 1994

SANT CELONI4L’Hospital de
Sant Celoni ha guanyat recent-
ment el premi al millor hospital
en la categoria Aparell Muscu-
loesquelètic en la primera edició
dels Premis BSH-Best Spanish
Hospitals Awards. Aquests guar-
dons han reunit 80 hospitals
de tot l’estat i els ha valorat en di-
versos apartats mèdics. A banda,
Catalunya ha estat la Comunitat
Autònoma més premiada de
l’esdeveniment.

L’Hospital de Sant
Celoni guanya 
un premi estatal

LLINARS4L’Ajuntament de Lli-
nars va aprovar la setmana pas-
sada el projecte per eliminar el
pas a nivell de Flamagàs. L’ob-
jectiu és que la infraestructura es
tregui per complet l’any que ve.
D’aquesta forma, es treballarà en
un pas soterrani habilitat per a
vianants. Es tracta d’una rei-
vindicació molt demanada pels
veïns del municipi, que ara veuen
com comença a fer-se realitat el
seu desig.

Aproven eliminar
el pas a nivell 
de Flamagàs

VALLROMANES4L’Escola Bres-
sol de Vallromanes comptarà
amb un nou mural artístic de la
il·lustradora Evelyne Duverne.
L’obra ocuparà 150 metres i  tin-
drà “elements de la fantasia i
imaginari infantil”, segons ex-
plica Duverne. Entre altres per-
sonatges, hi serà Sant Jordi.
Està previst que el mural estigui
acabat entre finals de mes i prin-
cipis de novembre.

La il·lustradora
Evelyne Duverne
pintarà un mural

OCUPACIÓ4El Vallès Oriental
ha registrat un total de 21.611
aturats en oficines de treball a la
comarca aquest setembre, 62
més que a l’agost. Aquest aug-
ment mensual del 0,29% pràc-
ticament és el mateix que a tot
Catalunya, on ha estat lleugera-
ment superior (0,3%). Una altra
de les dades destacades de l’Ob-
servatori-Centre d'Estudis del
Vallès Oriental és que respecte a
l’any passat,  l’atur de setembre
també s’ha incrementat en 379
persones a les llistes de desocu-
pació. D’aquesta forma, la co-
marca continua en la línia de
desocupació marcada en els me-
sos de juliol i agost, deixant en-
rere xifres més baixes de la pri-
mera meitat del 2019.

En aquest sentit, de la UGT
del Vallès Oriental alerten que
“s’està produint una inflexió en
l’atur registrat del mercat de
treball de la comarca que fa que
augmenti més que ara fa un
any”. Segons el sindicat, la man-
ca de feina ha augmentat “de for-
ma important i preocupant”.
Expliquen que aquest fenomen

“ve causat per l’estacionalitat
de l’activitat econòmica”. Els
sindicalistes apunten que “la fi-
nalització de les contractacions
per substituir els torns de va-
cances a les indústries i les acti-
vitats del lleure” així com “la bai-
xada de la demanda en el sector
turístic” haurien disparat la taxa
d’atur.

Per això, des de la UGT de-
manen “la derogació immedia-

ta de les reformes laborals” i al-
tres mesures per reduir la pre-
carietat.

PLA D’OCUPACIÓ
Des del Consell Comarcal es va
aprovar fa unes setmanes el Pla
Estratègic de Desenvolupament
Econòmic Local i l’Ocupació,
que buscarà capgirar la situació
apostant per la indústria i la in-
novació tecnològica.

L’atur també ha augmentat respecte al setembre de l’any passat. Foto: UGT

L’atur comarcal segueix la tònica
catalana i puja al setembre 

Parets i la Garriga acolliran 
les marxes per la llibertat

SENTÈNCIA4L’ANC i Òmnium
van presentar la setmana pas-
sada les marxes per la llibertat
que sortiran de diversos indrets
de Catalunya com a resposta
per la sentència del judici als lí-
ders socials i polítics indepen-
dentistes empresonats. Aquestes
caminades de protesta passaran
per Parets i la Garriga com a in-
drets destacats dins del Vallès
Oriental. Les dues viles formaran
part del tram que sortirà des de

Vic i arribarà fins a Barcelona en
tres dies. 

Tarragona, Tàrrega, Berga i
Girona seran els altres punts de
sortida des d’on es recorrerà
bona part de la geografia cata-
lana com a símbol en favor de
l’autodeterminació, de la lliber-
tat dels presos i exiliats, i en con-
tra de la repressió. L’objectiu d’a-
quest acte és col·lapsar la xarxa
viària catalana com a forma de
desobediència civil pacífica.

Iniciativa | Pedalen per connectar la comarca en bici
La Plataforma Connectem el Vallès en bici celebrarà aquest diumenge una pe-

dalada per demanar connexions pedalables entre ciutats i pobles del Vallès
Oriental. Els participants sortiran de diferents viles fins a arribar a Montmeló.
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Després de gairebé una setmana
i mig sense competició, el sènior
masculí del BM Granollers torna
a dos quarts de nou d’aquest
vespre a l’ASOBAL, per afrontar
la sisena jornada de la lliga con-
tra un rival directe, el Balonma-
no Benidorm. 

Els d’Antonio Rama no estan
protagonitzant el millor inici del
campionat i, malgrat gaudir del
màxim golejador de la categoria,
Adrià Figueras, només han su-
mat tres punts (un triomf i un
empat), de manera que l’en-
frontament contra el conjunt de
la província d’Alacant té encara
més importància. El Benidorm
suma un punt més que el BMG
gràcies a les victòries de les dues
primeres jornades (a casa seva
contra el Puente Genil i en el des-

plaçament a la pista de l’Anaita-
suna), però no puntua des del
passat 14 de setembre.

PARTIT A LA PISTA DEL CUER
Per la seva banda, el primer
equip femení viatjarà a la Co-
munitat de Madrid per enfron-
tar-se contra un dels dos equips
de la Liga Iberdrola que encara

no ha aconseguit puntuar: l’Hel-
vetia Alcobendas.

El conjunt de Robert Cuesta
voldrà mantenir el bon rendi-
ment que ha ofert en les darreres
setmanes i que va portar l’equip
a derrotar el Zuazo (36-32). Les
granollerines són sisenes amb
quatre punts, gràcies a les seves
dues victòries seguides.

El BMG necessita, més que mai, els gols d’Adrià Figueras. Foto: BMG

Duel directe: el BM Granollers
rep el BM Benidorm al Palau

» Els d’Antonio Rama només han sumat tres punts en cinc jornades
» El primer equip femení viatjarà a la pista de l’Helvetia Alcobendas

El Circuit es planteja recórrer
a l’Estat per garantir l’F1 

AUTOMOBILISME4No fa ni un
mes i mig que es va confirmar que
el Circuit tornarà a acollir, l’any
que ve, el Gran Premi d’Espanya
de Formula1, però més enllà d’a-
questa data, la continuïtat d’a-
quest campionat és una incògni-
ta pel seu elevat cost. 

Per això, segons va publicar
ahir Economía Digital, els res-
ponsables de la instal·lació tin-
drien previst recórrer al govern
espanyol perquè s’involucri tam-
bé en el finançament del Circu-
it. El seu president, Vicenç Agui-
lera, ha assegurat al mateix mit-
jà que vol “garantir el futur d’u-
na instal·lació que vol jugar la
Champions League”. En aquest
sentit, espera que l’executiu que

es formi després de les eleccions
del 10-N s’hi impliqui de forma im-
portant, ja sigui a través d’ingres-
sos directes o de beneficis fiscals.

Tot plegat arriba una set-
mana després que el vicepresi-
dent de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, assegurés a Línia Vallès
que, “sense implicació privada”,
el Govern no podrà “aguantar ga-
ires anys” les principals compe-
ticions que s’organitzen al Cir-
cuit. Aragonès va apuntar que “si
l’impacte positiu que té és re-
partit, també s’han de repartir les
aportacions per fer-ho possible”
i va dir que fins ara fonamental-
ment és la Generalitat “qui hi ha
anat posant pràcticament en so-
litari els recursos”.

Solidaritat | L’AE Ramassà presenta el projecte ‘Goals for Africa’
Dilluns passat l’AE Ramassà va organitzar una taula rodona per presentar les jornades d’esport

i cooperació Goals for Africa. L’absència més destacada de la sessió va ser la de Victor Ochen,
ambaixador ODS de les Nacions Unides, que finalment no va poder viatjar des d’Uganda.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

PÀDEL4El garriguenc Ferran
Insa ha estat un dels grans
triomfadors en la gala de l’Esport
Català Universitari. El jove ju-
gador de pàdel va ser l’escollit
com a millor esportista univer-
sitari del país en l’acte de cloen-
da de la trenta-quatrena edició
dels Campionats de Catalunya
Universitaris (CCU). Malgrat la
seva joventut, Insa ja ha estat
convocat per jugar amb la se-
lecció absoluta.

Insa, que ha estudiat un do-

ble grau de Dret i Administració
i Direcció d’Empreses a la Uni-
versitat de Barcelona (UB) va as-

segurar, en declaracions al por-
tal web de la Federació Catalana

de Pàdel, que haver rebut aquest
reconeixement és “un gran orgull
a tots aquests anys de dedicació
i esforç també a la universitat”.

Al llarg de tota la seva eta-
pa universitària, Insa s’ha pro-
clamat subcampió de Catalu-
nya universitari de pàdel en
tres ocasions, mentre que més
recentement, l’any passat i
aquest 2019, fent parella
aquests en aquestes dues oca-
sions amb Enric Batalla, ha
aconseguit guanyar el títol.

Elmillor esportistauniversitari

Ferran Insa ha estat
campió de Catalunya
dos cops i subcampió
en tres altres ocasions
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La lliga torna demà
passat al Municipal
del carrer Girona.
L’EC Granollers de
Jose Solivelles rebrà

el Cerdanyola FC a partir de les
cinc de la tarda en un enfronta-
ment en el qual el conjunt blanc
voldrà recuperar sensacions i
tornar a sumar de tres en tres.

Sense lesionats ni sancionats,
Solivelles tindrà tota la plantilla
a la seva disposició per enfrontar-
se contra un equip del Vallès
Occidental que arriba a la ciutat
en el pitjor moment de la tem-
porada; els cerdanyolencs no
guanyen cap partit des del passat
8 de setembre (dos empats i tres
derrotes) i només ha marcat dos
gols en aquest període de temps,
que li han servit per sumar els dos
últims punts. Els de Toni Carri-
llo havien començat la tempora-
da amb bon peu, amb dues vic-
tòries seguides, però han anat
perdent posicions i ara són ca-

torzens amb vuit punts, dos més
que el Sant, que marca el descens.

Abans del matx, avui mateix
a partir de les vuit del vespre, el
club celebrarà la presentació de
tots els equips, des del sènior fins
a la base, al Municipal.

AMB LES MANS BUIDES
El conjunt blanc, doncs, voldrà
aconseguir la segona victòria se-

guida a casa i millorar les pres-
tacions respecte del partit dispu-
tat diumenge passat al camp del
Figueres (1-0). L’ECG va encaixar
l’únic gol en un contraatac rapi-
díssim al minut 28 de partit i no
va trobar resposta al gol. Una cen-
trada perillosa de Victor García
que no va trobar rematador i un
xut llunyà de Pau Darbra van ser
les millors ocasions de l’equip.

L’EC Granollers vol recuperar
sensacions contra el Cerdanyola

Repte majúscul: el Caldes
visita el Palau Blaugrana

El CH Caldes serà
l’encarregat de donar
el tret de sortida a la
quarta jornada de l’OK

Liga amb un dels partits més
atractius del cap de setmana.
Serà avui mateix, a partir de les
nou de la nit, quan el conjunt d’E-
duard Candami visitarà el Palau
Blaugrana per enfrontar-se al
segon, el FC Barcelona.

Els arlequinats, que de mo-
ment només sumen tres punts
gràcies al seu triomf contra el
Voltregà de fa dues setmanes,
hauran d’exhibir el seu millor ni-
vell contra un dels conjunts més
forts del món, plagat d’estrelles
com Helder Nunes, Matías Pas-
cual o Joao Rodrigues.

REMUNTADA INCOMPLETA
Per sumar quelcom de positiu a
Barcelona, el CHC necessitarà
mostrar una versió semblant (o
millorada) a l’exhibida en la se-
gona part del partit de dissabte
passat contra el Reus (4-5). Els de
Candami van pagar cara la seva
manca d’efectivitat durant els
primers 25 minuts.

Els arlequinats van veure com
els del Baix Camp dominaven el
partit de forma clara, fins al punt
de manar per 1-5 quan només fal-
taven 20 minuts de partit. Ales-
hores va tornar la millor versió del
Caldes, però els gols de Ferran
Rosa i Marcos Blanqué (en dues
ocasions) no van servir ni tan sols
per rascar un punt.

El CB Mollet buscarà el segon
triomf de la lliga a casa

Recuperar el som-
riure (i les victò-
ries) jugant a casa.
El CB Mollet tor-

na a l’escenari on rendeix millor,
el Plana Lledó, per rebre la UE
Barberà en l’enfrontament de la
quarta jornada del grup C-B de
la lliga EBA. 

Els de Josep Maria Marsà re-
bran els barberencs (demà pas-
sat a dos quarts de set de la tar-
da), que també mostren la seva
millor cara en els partits que ju-
guen a casa: han derrotat el BBA
Castelldefels (66-63) i el Palma
(82-74) en els dos partits que han
jugat a Can Serra, mentre que
han perdut en el seu únic des-

plaçament fins al moment, a la
pista del CB Tarragona (75-55).

ÚLTIM QUART PER OBLIDAR
I és que el CBM podria haver tin-
gut opcions de tornar de Bada-
lona amb la segona victòria del
curs (i la primera lluny de casa),
però un darrer quart nefast, en el
qual els molletans només van
anotar quatre punts, va provocar
que l’equip tornés amb les mans
buides (76-64).

L’enfrontament contra el Ba-
dalonès, de fet, havia estat emo-
cionant i igualat durant 30 mi-
nuts, amb alternatives constants,
però el CBM va pagar cara la seva
desconnexió final.

» Els blancs s’enfronten a un rival que no guanya des de fa un mes
» Els de Jose Solivelles van perdre per la mínima contra el Figueres

La Concòrdia rep el líder, 
el filial de la Penya Esplugues

El CEM el Turó serà
l’escenari, demà a dos
quarts de sis de la
tarda, de la quarta

jornada de la Segona Divisió fe-
menina de futbol sala entre el CD
la Concòrdia i el filial de la Penya
Esplugues. Les de Dani Mosteiro,
que han sumat dos punts en tres
jornades de lliga, voldran acon-
seguir el primer triomf de la lli-
ga davant l’afició.

Les espluguines, malgrat ser
un dels conjunts nous a la cate-
goria, lideren la classificació (con-
juntament amb el Joventut Elx)

després d’haver guanyat els tres
partits que han disputat.

SEGON EMPAT A DOMICILI
I és que les llagostenques conti-
nuen sense sumar cap victòria, ja
que dissabte passat l’equip va ob-
tenir el segon empat del curs a do-
micili, en aquesta ocasió a Ripo-
llet (2-2). Sonia Blanco va avan-
çar les blavetes al primer temps,
però el conjunt local empataria
abans del descans i culminaria la
remuntada posteriorment. Blan-
co rescataria un punt in extremis
des del punt de doble penal.

L’equip es va quedar sense marcar en l’últim partit. Foto: ECG
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Escrit a dues mans, Qué comer en Japón.
Hay vida más allá del sushiés el resultat dels
múltiples viatges que Berta Bonet i Jesús
Bardolet han fet al país del sol naixent. El
llibre esdevé un manual per conèixer en
detall la cuina nipona, amb totes les se-
ves tipologies i varietats. També inclou
més de 300 imatges i recomanacions per
als viatgers que vulguin visitar el Japó.

Llibres

Qué comer en Japón
Berta Bonet i Jesús Bardolet

La Rambla de les Flors és l’escenari per on
passegen cada dia totes les cares de la so-
cietat barcelonina. La parada de l’Antò-
nia, situada al carrer més emblemàtic de
la ciutat, és testimoni de les agitacions po-
lítiques que hi transcorren. Jordi Prat i Coll
dirigeix aquest clàssic del teatre català es-
crit el 1935, encara vigent 80 anys després.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

La Rambla de les Floristes
Josep Maria de Sagarra

Amb l’estrena del single Univers, el pas-
sat 13 de setembre, Ferran Palau va ofe-
rir al públic un petit tast del seu nou disc,
que veurà la llum el 18 d’octubre. Sota el
títol de Kevin (Hidden Track, 2019), el mú-
sic collbatoní aplegarà cançons que se-
guiran la línia del seu darrer treball,
Blanc (Halley Records, 2018), publicat fa
menys de dos anys.

Música

1981. Gotham City. La passió d’Arthur Fleck
és fer riure la gent i, per això, treballa com
a pallasso, però pateix una malaltia men-
tal que fa que la gent el margini. Todd Phi-
llips explica els orígens de l’antagonista de
Batman i els motius que el porten a con-
vertir-se en Joker. El film, que va guanyar
el Lleó d’Or al Festival de Venècia, desta-
ca per la interpretació de Joaquin Phoenix.

Pelis i sèries

Joker
Todd Phillips

Kevin
Ferran Palau

Munt de Mots
Del 14 al 26 d’octubre, torna el Festival de Narració Oral de

Barcelona, el Munt de Mots, que enguany celebra la seva des-
ena edició i dura més que altres anys. Es tracta d’una propos-
ta cultural que omple una trentena de biblioteques, centres
cívics i llibreries de Barcelona i, a més, compta amb subseus a
Cardedeu i Gavà. Hi participen contacontes d’arreu del món,
des de Catalunya fins a Camerun, Xile i Romania, entre altres
nacionalitats. Lluny de ser un esdeveniment adreçat exclusi-

vament a nens, el Munt de Mots està pensat per arribar 
a tots els públics, també a adults de qualsevol edat.

Ona Carbonell (Barcelona, 1990), doble medallista
olímpica, va tornar a fer història el passat mes de juliol.
Les dues plates i el bronze que va aconseguir al Cam-
pionat del Món de Natació 2019 la van convertir en la
nedadora amb més medalles mundials de la història,
23 en total. Però a finals de setembre, va sorprendre
amb un comunicat que anunciava la seva retirada
temporal de la competició per qüestions relaciona-
des amb la seva família. De seguida, els mitjans van
començar a parlar d’un possible embaràs, un rumor
que la nedadora ja s’ha encarregat de desmentir.

Ho va fer el dia 3 d’octubre, quan va inaugurar l’Ok-
toberfest de Barcelona com a padrina d’aquesta
edició. Carbonell va explicar que el motiu pel qual
es perdrà els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 és que
vol dedicar-se a un ésser estimat que passa per un
problema de salut. Tot i això, va admetre que sí
que s’ha plantejat ser mare i que és un factor que
ha tingut en compte a l’hora de prendre la decisió.

O N A  C A R B O N E L L
Ser nedadora de natació sincronitzada
És la dona amb més medalles mundials de natació

Famosos

Parlar de la seva retirada temporal
Ho va fer en la inauguració de l’Oktoberfest de Barcelona

Ànims i admiració
Els seguidors aplaudeixen la seva sinceritat i li mostren suport

QUÈ HA FET?

| GRID
GRID, inspirat en la saga homònima original, és un nou videojoc de carreres creat per Codemasters, que
ofereix diverses modalitats i que, des d’aquest octubre, es podrà jugar a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La fitxa
QUI ÉS?
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DIMARTS 15 D’OCTUBRE
19:00 Dràcula, de Bram Stoker, serà el títol se-

leccionat per a aquesta sessió del Club de lec-
tura - Recuperem els clàssics per a adults. /
Biblioteca Roca Umbert.

DEMÀ 12 D’OCTUBRE
11:15 Demà al matí tarda se celebrarà una vi-

sita guiada  a l’exposició Un món sense ma-
pes. Els viatges de Joan Abelló. Activitat gra-
tuïta, es recomana demanar plaça. / Museu
Abelló.

DIMARTS 15 D’OCTUBRE
19:00 La novel·la Lolita, de l’escriptor Vladimir

Nabokov, serà el títol seleccionat per a la ses-
sió de la setmana que ve del Club de lectu-
ra Pla 9: Llibres políticament incorrectes. / Bi-
blioteca Can Mulà.

DILLUNS 14 D’OCTUBRE
MONTORNÈS Dilluns que ve està previst que es

faci un taller de costura pensat perquè les vo-
luntàries dels Casals de la Gent Gran com-
parteixen nocions sobre punt, costura i mit-
ja (17:00). / Biblioteca. 

DIJOUS 17 D’OCTUBRE
LES FRANQUESES Durant la tarda de dijous que

ve, José Herrero s’encarregarà d’una sessió pen-
sada perquè els assistents aprenguin nocions
de petits auxilis (17:30). / Gimnàs de l’esco-
la Bellavista Joan Camps.

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
PARETS La sessió de Rialles de demà passat tin-

drà com a protagonista el tradicional conte
infantil Els tres porquets. L’espectacle anirà a
càrrec de la companyia Dremas Teatre (18:00).
/ Teatre Can Rajoler.

DIMECRES 16 D’OCTUBRE
LA LLAGOSTA L’escriptor llagostenc Samuel

Ramos presentarà el seu llibre La Trampa. En-
trada gratuïta (19:00). / Centre Cultural i Ju-
venil Can Pelegrí.

DEMÀ 12 D’OCTUBRE
LA LLAGOSTA Partit de futbol sala corresponent

a la quarta jornada de la Segona Divisió fe-
menina entre el CD la Concòrdia i la Penya Es-
plugues B (17:30). / CEM El Turó.

SANTA PERPÈTUA Aquesta nit es
projectarà la pel·lícula que explica la
història del duet còmic anglès Oliver
& Hardy. / Teatre del Centre Parroquial.

La pel·lícula ‘El gordo y el flaco’ 
es projecta a Santa Perpètua

Avui 11 d’octubre a les 22:00

Nova crida a la solidaritat dels veïns.
Dijous que ve, entre les cinc de la tar-
da i les nou de la nit, el Banc de Sang
i Teixits instal·larà una unitat mòbil a
la ciutat. / Masia Can Borrell.

Nova oportunitat perquè 
els veïns puguin donar sang

Dijous 17 d’octubre a les 17:00

Pere Arquillué torna a assumir un rol
dramàtic en aquesta representació
de Jerusalem, una obra dirigida per Ju-
lio Manrique, i que arriba a la ciutat.
/ Teatre Auditori.

Pere Arquillué arriba a 
la ciutat amb ‘Jerusalem’
Demà 12 d’octubre a les 21:00

GRANOLLERS Partit d’handbol de la
sisena jornada de la lliga ASOBAL en-
tre el BM Granollers i el BM Beni-
dorm. / Palau d’Esports.

El BM Granollers rebrà el 
Benidorm aquest vespre
Avui 11 d’octubre a les 20:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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