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SANTA PERPÈTUA pàg 23

L’empresa tèxtil de luxe
Louis Vuitton obrirà una
fàbrica al municipi

MONTMELÓ pàg 20

Queixes per la manca de
control del soroll al Circuit

ESPORTS pàg 28

La comarca es prepara
per al Tast de la Mitja

GRANOLLERS pàg 10

Divisió al PSC per la votació
de la moció de rebuig 
a la sentència del Procés

pàg 27

ENTREVISTA A ISABEL TURULL 
“Visc en una dictadura, 
perquè tinc un germà a la 
presó que no ha fet res” pàg 8

El temporal deixa ferits, destrosses i talls a la comarca

Colpejats

Clamcontra l’empresonament
detres jovesde Parets i Caldes
La comarca rebutja les detencions durant els aldarulls de Barcelona després de la sentència del Procés pàg 3
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Xènia, David i Àlvaro. Aquests tres
noms són els últims gravats a foc
a les ments dels vallesans, que tor-
nen a lamentar un episodi d’em-
presonaments per motius rela-
cionats amb l’independentisme a
la comarca. Si fa més d’un any era
el paretà Jordi Turull i fa un mes
passava amb els CDRs de Mollet,
la setmana passada tota la força de
l’aparell judicial de l’Estat espan-
yol va caure sobre tres joves de la
comarca que havien participat
en les manifestacions contra la
sentència a Barcelona.
La Xènia, una noia de 22 anys

de Caldes de Montbui, va ser de-
tinguda després d’una persecució
on la Policia Nacional la va arros-
segar pel carrer fins a fer-la entrar
a la furgoneta policial amb una
prèvia onada de cops de porra
quan ja estava agenollada –tal
com mostren els vídeos publi-
cats a les xarxes socials–. Ara és a
la presó barcelonina de Wad-Ras,
de forma preventiva i sense fian-
ça, i acusada d’atemptat contra
l’autoritat i desordres públics. La
seva mare va assegurar a Cata-

lunya Ràdio que els agents hau-
rien manipulat les proves, ja que
es van mostrar “fotografies de les
motxilles de cadascun dels cinc de-
tinguts, però amb la mateixa bola
de petanca a cadascuna”.
La mateixa acusació cau sobre

els joves paretans de només 20
anys David i Àlvaro, que van viu-

re una situació similar durant les
protestes a Barcelona. Segons el
manifest de suport als empreso-
nats, els antiavalots van detenir-
los al carrer Aragó de la capital ca-
talana quan tornaven d’una “ma-
nifestació pacífica i sense inci-
dents”. El text exposa que la Bri-
mo dels Mossos va “apallissar a
cops de porra” els nois i dins del
vehicle policial “van continuar
les agressions”. Ara s’enfronten a
una acusació judicial de llençar
pedres contra un furgó policial
“sense cap mena de prova, imat-
ges ni testimonis”, segons les pa-
raules de l’advocat que recull el
manifest.
Tot i la dura situació a la qual

s’enfronten els empresonats, els
queda una llum que es manté en-
cesa: no estan sols. Així ho van de-
mostrar els centenars de persones
que es van manifestar dissabte al
vespre a la plaça de la Vila de Pa-

rets per reclamar el seu allibera-
ment. De fet, més d’un miler de
firmes demanen que acabi la pre-
só per als paretans. 
Per a la Xènia també hi va ha-

ver un fort crit d’esperança a les
marxes i a la manifestació cele-
brada a Caldes diumenge amb el
lema “et volem a casa”. Això va
quedar clar fins i tot a la mateixa
presó, on la montbuienca va rebre
la visita del grup de rap feminis-
ta Tribade, que va dedicar una
cançó des de fora dels murs pe-
nitenciaris a les empresonades els
darrers dies.
Tot i la força de l’actualitat, el

que tampoc s’oblida des de la co-
marca són els CDRs empreso-
nats el 23 de setembre. Familiars
dels detinguts a Mollet i Sant
Fost van manifestar-se junta-
ment amb altres afectats a Sa-
badell dimecres, quan feia jus-
tament un mes de l’actuació po-

licial. Allà van denunciar les
“irregularitats i coaccions” de
tot el procés judicial, pocs dies
abans que el diari ABCpubliqués

que, segons el sumari de l’Au-
diència Nacional, els CDRs de-
tinguts no tenien cap mena d’ex-
plosiu a casa.

REBUIG COMARCAL
Les Marxes per la Llibertat van
canalitzar el rebuig comarcal
contra la sentència. Milers de
persones es van unir a la ruta que
sortia des de Vic per anar cap a
Barcelona. Concretament, el
tram que va passar pel Vallès
Oriental es va aturar primer a la
Garriga per fer-hi nit i després a
Parets per recuperar-hi forces
amb un dinar. Des d’aquest úl-
tim poble van dirigir-se a Sant
Quirze, per dormir-hi i anar di-
rectament divendres fins a Bar-
celona, on es van unir a més de
mig milió de persones provi-
nents de tota Catalunya. 
Amb tot, els darrers fets con-

firmen que el Vallès Oriental
continua sent un dels territoris ca-
talans on batega amb més força
la mobilització contra la repres-
sió de l’Estat. És una comarca
condemnada a protestar. 

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

Condemnats a protestar
» L’empresonament de tres joves vallesans durant les protestes de Barcelona indigna la comarca

» La sentència del Procés causa grans mobilitzacions, protagonitzades per la Marxa per la Llibertat

REBUIG DEL
CONSELL COMARCAL

4Tal com va passar a molts
ajuntaments i altres insti-
tucions catalanes, el Con-
sell Comarcal del Vallès
Oriental ha aprovat una
moció de rebuig a la sen-
tència del Procés. Per a l’or-
ganisme,  “la democràcia a
l'Estat espanyol mostra
símptomes inequívocs d’es-
tar tocada de mort”.

L’entorn dels
empresonats protesta
per la manca de proves
contra els joves

Manifestacions de suport als empresonats de Parets i Caldes (esquerra) i la Marxa per la Llibertat (dreta). Fotos: Twitter i ACN
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?
L'àmbit de la transmissió de la in-

formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.
L'educació té molt a veure amb la

simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.
Ens trobem que, al final, els mitjans

mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 
Vull tancar el tema amb una frase del

periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz

Els semàfors

PSC Granollers
El PSC va decidir votar contra la moció
de rebuig a la sentència del Procés pre-
sentada pels grups independentistes de
l’Ajuntament. Els socialistes, però, van
demostrar divisió dins de les seves files,
ja que dues regidores es van abstenir.

pàgina 10

Aj. de Mollet
L’Associació de Veïns del barri de l’Esta-
ció del Nord ha alertat de les ferides que
provoquen els filferros de la plaça de

l’Estatut, on molts nens juguen. Denun-
cien que l’Ajuntament no els ha contes-

tat cap petició per retirar-los. 
pàgina 14

Escola Pereanton
L’emblemàtica escola Pereanton ha ce-
lebrat el seu centenari demostrant que

continua sent tota una referència 
educativa de Granollers. El conseller 

d’Educació, Josep Bargalló, va visitar el
centre com a reconeixement. 

pàgina 10
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Línia Vallès se suma a 
la vaga general del 18-O1

2
Una batalla campal deixa 
tres ferits greus a Canovelles

Mollet vol apujar un 50% l’IBI 
als propietaris de pisos buits

La Generalitat confirma que vol 
obrir un centre de menors a Sant Fost

Aturen un desnonament a les Franqueses 
el dia abans de l’execució

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.
Sobre l'origen de la infelici-

tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.
De les històries explicades a la

cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.
Fa temps que el control a la

classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.
En el triomf de la impotència,

els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.
Transformar el sofriment en

capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...
Es pot intentar la felicitat,

canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls
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Com està el seu germà Jor-
di Turull? Com ha encaixat
la sentència?

Està bé. Ja estava preparat per a
dues xifres, per no tenir una pata-
cada. Ens ha demanat a la família
que estiguem forts i que cuidem
els pares. La sentència és un des-
propòsit. De les més de quatre-cen-
tes pàgines que té, ell només surt
a set i amb un munt d’errors, però
està fort i preparat.

El dia que es va conèixer la sen-
tència, i a diferència d’altres pre-
sos que van fer comunicats més
llargs, Jordi Turull es va limitar a
piular a Twitter un “visca Cata-
lunya lliure!”. Se’l veu molt ferm
en els seus ideals...
Sí, aquesta piulada és el que el de-
fineix i és el que l’ha portat a la
presó. Jo tenia l’esperança que el
meu germà estigués a l’exili, però
això m’ho deia el meu cor. El meu
cap em deia que el Jordi no hi se-
ria. Amb això no menystinc els exi-
liats, al contrari, sort en tenim
d’ells. El Jordi va entrar al món de
la política amb setze anys, no per
afany de poder, sinó per amor al
país.

S’esperaven aquesta condem-
na? Com ho està afrontant la
família?
Ha estat una venjança, no una
sentència. En una democràcia,
¿com et poden posar dotze anys a
la presó per fer un referèndum
on pots votar sí o pots votar no? A
més, ell és una persona que sem-
pre ha respectat tothom. Nosaltres
hem rebut una educació cristiana
basada a acceptar els altres, ajudar
i perdonar. Han tingut tan poca hu-
manitat... Aquesta sentència ja es-
tava escrita. A més, tot plegat és
molt dur per als pares, que són per-
sones grans i delicades de salut.  

Creu que haurà de complir tota
la pena o té esperances que hi
pugui haver una amnistia o un
indult?
Si és pel govern espanyol, hauran
de complir tota la pena. Jo tinc l’es-
perança i la fe que el mal no pot
vèncer el bé. En aquest procés hi ha
hagut molt mal. Ell està preparat,
però jo espero que Europa des-
perti. Tinc l’esperança que alguna
entitat o la força de la gent farà que
no hagin de complir tota la pena. 

Al carrer, la sentència s’ha rebut
amb manifestacions massives i
també amb aldarulls a les capi-
tals. Turull també ha utilitzat
Twitter per remarcar que “cap
violència ens representa”. Els úl-
tims dies s’està parlant més de la
violència que de les marxes pa-
cífiques o dels mateixos presos.
Creu que l’independentisme s’es-
tà fent un flac favor?
Amb la violència, sí. De manera pa-
cífica es pot fer molta força. Vaig
participar en les Marxes per la Lli-
bertat. És un moviment transver-
sal i la quantitat de persones que

hi havia em va donar molta força.
És cert que a alguns mitjans els in-
teressa més parlar dels aldarulls i
de la violència d’una minoria que
no pas del moviment pacífic d’u-
na majoria. M’agradaria saber,
d’entre els que causaven els alda-
rulls, quants independentistes hi
havia. Segur que algun sí, perquè
hi ha molts joves que estan enfa-
dats amb la situació. Però n’hi ha-
via que fins i tot estaven pagats. Tot
i això, a aquestes persones no se
les ha detingut. Si ets indepen-
dentista, la presumpció d’inno-
cència no existeix.

I en el cas de Parets, està satisfeta
de com ha reaccionat el poble a
la sentència? 
N’estic molt orgullosa. El primer cop
que van posar el Jordi a la presó, la
meva intenció va ser emportar-me
els meus pares de Parets a Riells del
Fai. Ells no van voler, i els ho vaig
respectar. I estic molt contenta
d’haver-ho fet, perquè han tingut
un gran suport. Fins i tot persones
no independentistes els han fet sa-
ber que no estan d’acord amb
aquesta presó tan injusta.

El desembre del 2018 va interve-
nir al Ple municipal que concedia
les Medalles de la Vila (finalment
no la van atorgar a Turull) i va
mostrar-se dolguda per com
s’havia tractat la qüestió. “El Jor-
di mai no ha sigut de medalles,
però sí d’humanitat i de drets
humans”, va dir. Amb el canvi de
govern municipal, la sensibilitat
de l’Ajuntament respecte de la si-
tuació de Turull ha canviat? Es-
peraven més del PSC? 
L’Ajuntament ha canviat un 100%.
Aquell dia era en una concentra-
ció a Parets i vam interrompre el
Ple per llegir un comunicat. Dins
meu pensava: “Si marxo d’aquí i no
dic res, no seré digne del meu ger-
mà”. No era per la medalla. Era pel
fet que un veí de Parets estava pa-
tint una injustícia. Era una qüestió
de drets humans i civils. Del PSC en
si no n’esperava res, jo espero de
les persones. No puc entendre
que les ordres d’un partit esti-
guin per sobre d’una persona. El
PSC ha tingut una falta d’huma-
nitat i d’escrúpols.

En aquell moment també va dir
als regidors una altra frase que
va ser molt comentada: “Prefe-
reixo que el meu germà estigui
a la presó, amb tot el que això
implica, que fent el que estan
fent alguns dels vostres com-
panys de feina”. Ho manté? 
Sí. No puc entendre que diputats
del Parlament de Catalunya, que

són companys de feina, hagin dit
les mentides que han dit. Parlo de
la senyora Arrimadas, del senyor Ri-
vera o del senyor Iceta, i en podria
dir més. Han arribat a fer comen-
taris com ara que “es quedin a la
presó i no en surtin”. Amb el mal i
el patiment que això comporta, jo
prefereixo que el Jordi estigui a la
presó que no pas fent això a algú. 

Una altra acció pública seva que
va tenir molta repercussió va ser
la carta oberta que va enviar als
bisbes catalans i en la qual feia
“un crit desesperat perquè, com
a cristians, es pronunciessin da-
vant de la injustícia”. Té alguna es-
perança que l’Església es posi-
cioni en el conflicte, més enllà del
que ja li van respondre llavors?
He après que els diners i el poder fan
molt mal. A la carta parlava de je-
rarquia eclesiàstica. Jo soc practicant
i em sentia lluny de les manifesta-
cions que feien els bisbes. Amb la je-
rarquia eclesiàstica no tinc cap es-
perança, al contrari, cada cop em
decep més. Evidentment, no to-
thom és igual, cadascú amb la seva
consciència es donarà per al·ludit,
tingui el càrrec que tingui. Arran de
la sentència, la Conferència Epis-
copal Tarraconense va publicar un
comunicat on no van poder fer ni
una sola referència a l’Evangeli. Uti-
litzen unes paraules del Papa Fran-

cesc, però obvien un comunicat que
va fer, dient que la presó preventi-
va s’ha d’evitar. Per què no han fet
sortir això en aquesta declaració? És
un text ple de paraules boniques i
buit de contingut. Si s’analitza, és un
comunicat totalment tendenciós. A
més, es veu que no han seguit la po-
lítica durant el Procés. Per contra, el
representant de l’Església Evangè-
lica, que no sé quina ideologia té, va
fer un escrit en què deia que no es
tracta de posicionar-se política-
ment, sinó de plorar amb els que
ploren. Aquest escrit sí que reflec-
teix les paraules de Jesús.

Més enllà de la reacció inicial,
quin creu que és el camí que s’ha
de seguir a partir d’ara? Què els
diu que s’ha de fer Jordi Turull?
Hem de seguir mobilitzant-nos
pacíficament. Potser soc molt dura,
però jo visc en una dictadura, per-
què tinc un germà a la presó que
no ha fet res. El Jordi se seguiria
mobilitzant, i jo em seguiré mobi-
litzant fins que el meu germà i tots
els altres presos siguin lliures. Se-
guiré lluitant pacíficament cada dia
de la meva vida per aconseguir la
independència del meu país. Per-
què sigui un país més just per a to-
thom: per als que són indepen-
dentistes i per als que no, per als
que hi han viscut tota la vida i per
als que acaben d’arribar.

“El PSC ha tingut
una falta d’humanitat

i d’escrúpols”
Isabel Turull i Negre / Germana de Jordi Turull

Una setmana després de la publicació de la sentència del Procés, 
la germana d’un dels presos polítics, el paretà Jordi Turull, atén Línia Vallès. 

Isabel Turull explica com afronten tant la família com el seu germà els 12 anys 
de presó i els 12 d’inhabilitació als quals ha estat condemnat Jordi Turull.

Foto: Lola Surribas

Perfil | La germana gran de Jordi Turull
Isabel Turull (Parets, 1965), veïna de Riells del Fai, és llicenciada en Geografia i Història. 

Ha estat sempre compromesa amb el moviment independentista. Ara, amb el seu germà a la
presó, reivindica els drets humans i civils que assegura que s’han vulnerat a Jordi Turull. 

“Si és pel govern
espanyol, crec que 
els presos hauran de
complir tota la pena”

Lola Surribas
RIELLS DEL FAI
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POLÍTICA4L’alcalde Josep Ma-
yoral va viure dilluns una de les
sessions més tenses i complica-
des del mandat al Ple extraordi-
nari sobre la sentència del Pro-
cés. Després que el PSC i les for-
ces independentistes no es po-
sessin d’acord en una posició
conjunta sobre la condemna
dels presos polítics, els socialis-
tes van decidir votar en contra de
la moció de rebuig a la sentència.
Això va aixecar discrepàncies al
grup polític de l’alcalde, ja que
dues regidores del PSC van de-
cidir abstenir-se i trencar la dis-
ciplina de partit, una decisió
molt poc habitual al consistori
granollerí.
La moció que volien tirar

endavant ERC, Junts per Gra-
nollers i Primàries repetia la
fòrmula similar de molts altres
ajuntaments catalans que titlla la
sentència de “vulneració dels
drets polítics” i reclama la lli-
bertat dels presos i exiliats. 

La versió socialista i que no
van acceptar les forces inde-
pendentistes posava en el centre
la “manca de diàleg” entre Es-
panya i Catalunya. En aquest
sentit, criticava tant la duresa de
la sentència com les “actuacions
violentes i actes vandàlics” dels
independentistes. 

SENTÈNCIA “MOLT DURA”
Tot i la negativa final, Mayoral ha
estat un dels alcaldes socialistes
més contundents contra la sen-
tència. El mateix dia que es feia
pública, Mayoral va dir que es
tractava d’una sentència “molt
dura” i que es manté la “unila-
teralitat i judicialització”.

La majoria dels socialistes van rebutjar la moció. Foto: Twitter (@oriolvila)

Divisió al PSC per la moció de
rebuig a la sentència del Procés
» Dues regidores s’abstenen de votar contra la moció de rebuig a la
sentència, proposada pels grups independentistes a l’Ajuntament

Bargalló visita l’escola
Pereanton pel seu centenari
COMMEMORACIÓ4L’emble-
màtica escola Pereanton de Gra-
nollers va celebrar dissabte el seu
centenari en un acte marcat per
la visita del conseller d’Educació,
Josep Bargalló. Bargalló va vo-
ler destacar la importància de
mantenir l’esperança en l’esce-
nari actual de país en què vivim.
Així es va rememorar un 19
d’octubre de 1919, quan va néi-
xer un dels centres educatius
més estimats i històrics del Va-
llès Oriental. L’alcalde Josep

Mayoral, que també va partici-
par en la trobada, va voler des-
tacar aquesta importància de
l’escola per al territori. 
D’altra banda, durant l’acte

es van fer constants referències
a la situació social i política ca-
talana, per la qual els partici-
pants van remarcar la impor-
tància de l’educació. L’esdeve-
niment va comptar amb actua-
cions musicals i una ruta guiada
feta pels dos alumnes més grans
i petits del centre escolar.

HABITATGE4Després d’una set-
mana de mobilitzacions, la PAH
Granollers va aconseguir aturar
un desnonament que havia de
fer fora de casa seva dimecres un
matrimoni d’edat avançada. Se-
gons explica la portaveu de la
Plataforma, Conchi Caruda, a Lí-
nia Vallès, “tenen hipoteca i in-
gressos, no estan ocupant l’ha-
bitatge”. El principal acte de
protesta va ser dimarts, quan els
activistes van entrar a les ofici-
nes del Banc Santander a la Pla-

ça Maluquer i Salvador. Busca-
ven aconseguir una resposta di-
recta de l’entitat, que havia de-
manat el desnonament dels in-
quilins. Des del banc, però, van
trucar als Mossos d’Esquadra,
que s’hi van presentar ràpida-
ment amb dues dotacions.
Després de parlar amb els

responsables bancaris, van acor-
dar que finalment el desnona-
ment no tindria lloc i es donaria
temps als afectats per reaccionar.
“No entenem per què el jutge ha-

via tirat endavant el desnona-
ment, ja que compleixen els re-
quisits que defensa la llei
24/2015”, expliquen des de la
PAH. De fet, asseguren que el
matrimoni té ingressos i el banc
estaria “obligat a oferir un llo-
guer social” d’acord amb la llei. 
De moment podran seguir

a casa seva fins a principis de
l’any que ve. Fins llavors, des
de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment s’estan estudiant possi-
bles alternatives.

El conseller d’Educació va participar en el centenari. Foto: Escola Pereanton

Aturen un desnonament

Política | Preparen la convenció nacional de Primàries
Primàries Catalunya celebrarà aquest diumenge una sessió al Casino de Grano-
llers per preparar la seva convenció nacional. Allà es debatrà el paper del recent

partit a les passades eleccions i com afronten el futur de la formació. 
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Alfons Durán-Pich: 
“Espanya és un estat en fallida”

ECONOMIA4Encara que es ne-
gui contínuament des dels es-
taments polítics, estem en la
crisi que va esclatar el 2007.
Amb aquesta contundent pre-
missa el mediàtic economista i
escriptor Santiago Niño-Becerra
va presentar dimarts el seu da-
rrer llibre: el crash. Tercera
Fase. El Teatre Auditori de Gra-
nollers va ser l’escenari on el po-
lèmic autor va donar la seva
peculiar i sempre impactant vi-
sió i previsió de la realitat so-
cioeconòmica en la qual vivim.
Segons Niño-Becerra, en

aquest tercer i darrer llibre de la
seva sèrie dedicada a l’actual cri-
si, explica què tenim i què vin-
drà des d’avui fins al 2023.
Aquell any serà el final de la da-
rrera etapa d’inestabilitat eco-
nòmica, ja que “s’haurà im-
plantat definitivament un nou
model socioeconòmic”, segons
explica l’autor. Les perspectives
de l’economista apunten a un fu-
tur de grans oligopolis i el final
de la lliure competència, que re-
convertirà el capitalisme.

Niño-Becerra
situa el final 
de la crisi al 2023

DEBAT4Els Debats del Casino
van haver d’esperar fins a última
hora per decidir si s’anul·laven
com a resposta a la sentència o
continuaven programats. La ses-
sió celebrada la setmana passa-
da demostra que tot i finalment
decidir no anul·lar la conferèn-
cia, es va tenir molt en compte la
situació actual del país. I és que
precisament arribava el reco-
negut empresari, sociòleg, pro-
fessor i comunicador Alfons Du-
rán-Pich. 
La Sala Joan Brecha del Ca-

sino de Granollers es va omplir
de gom a gom en una xerrada ti-
tulada Qui mana al món? Un

dels temes centrals va ser la re-
lació entre Catalunya i Espanya.
En aquest sentit, el conferenciant
va parlar sense pèls a la llengua
i va assegurar que “Espanya és
un estat en fallida i sense Cata-
lunya no podria jugar a primera
divisió”. Durán-Pich, però, tam-
bé va fer una crítica incisiva so-
bre el moviment independentista
català. “A Catalunya hem errat
amb la narració”, explicava sobre
haver confiat massa, per exem-
ple, amb l’actitud d’Europa res-
pecte al procés sobiranista. 
D’altra banda, va assegurar

que la Unió Europea és “una or-
ganització de 30.000 buròcra-

tes que es passen els dies re-
menant papers”. La seva ani-
madversió cap a la institució
continental va quedar clara
quan es va mostrar partidari del
Brexit perquè suposarà l’inici
del fi per a la UE.

LA IMPORTÀNCIA DEL PODER
Tanmateix, el motiu principal
de la visita de Durán-Pich va ser
la presentació del seu darrer lli-
bre, L’oligarca camuflat, que
tracta sobre les relacions de
poder al món. L’escriptor va
ser clar en la seva definició: “el
poder és la capacitat de fer can-
viar la voluntat dels altres”.La Sala Joan Brecha es va omplir per la conferència. Foto: Joan Besson
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VANDALISME4Els darrers dies
de tensió a Catalunya han deri-
vat en l’atac a les seus d’Ara Mo-
llet ERC i Junts per Catalunya
a Mollet. Dilluns al matí els
membres d’Esquerra Republi-
cana denunciaven actes van-
dàlics a la seva seu central a la
ciutat. Concretament, els autors
van tapar amb un esprai el rè-
tol d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Ara Mollet, van
pintar una bandera espanyola i
van escriure “Viva España” a la
porta de l’edifici on es reuneixen
els d’Albert Biescas. “La seu
d’Esquerra a Mollet ha tornat a
patir un nou atac dels ‘demò-
crates espanyols’”, deien els re-
publicans en un missatge a les
xarxes socials.

EL PSC HO CONDEMNA
D’altra banda, divendres va ser
la seu de Junts per Catalunya la
que es va llevar assenyalada
per autors desconeguts. Primer

els assaltants van llençar ous
contra el vidre situat a l’entra-
da de l’espai de trobada del
grup municipal. Després es van
fer pintades que deien “fora se-
pas” i “terroristes”. 
Hores més tard el PSC va de-

cidir donar un missatge de su-
port als independentistes dient

que condemnen “l’atac a la seu
de Junts per Catalunya” i que
donen tot el seu suport “davant
els intolerants” als partits polí-
tics afectats. Els socialistes van
defensar que segueixen “recla-
mant respecte per a totes i tots,
independentment de la seva
condició i ideologia”.

La seu d’ERC va aparèixer amb diverses pintades. Foto: Ara Mollet ERC

Ataquen les seus d’ERC
i de Junts per Catalunya

» Pintades de banderes, missatges i un llançament d’ous van ser 
alguns dels actes vandàlics que van patir les seus independentistes

Creuament de mocions
després de la sentència

POLÍTICA4Una setmana des-
prés de la sentència als líders so-
cials i polítics catalans, els grups
municipals de Mollet continuen
responent de forma diversa a la
decisió judicial. En la junta de
portaveus celebrada dimecres,
Ciutadans va decidir presentar
una moció de “condemna de la
violència i el terrorisme en de-
mocràcia”, i on denuncien que
les accions violentes “mai no
són mètodes en la democràcia
per aconseguir objectius polí-

tics”. Aquest text només va rebre
el suport del mateix grup de Cs. 
D’altra banda, Podem va

presentar una moció que recla-
mava el diàleg entre les diverses
posicions polítiques a la societat
catalana i condemnava les ma-
nifestacions que “han deixat pas
a situacions de violència”.
Aquesta proposta va rebre el
suport del PSC i Junts. Per la
seva part, Ara Mollet ERC espera
celebrar aviat un Ple extraordi-
nari per debatre la sentència.

PROPOSTA4Mollet en Comú
ha anunciat aquesta setmana
que proposarà en el pròxim Ple
que la Policia Municipal hagi
d’estar formada en tractament
als animals. La proposta, que es
presentarà dilluns, recull la ne-
cessitat d’educar en aquesta ma-
tèria específica els agents de la
vila. Per als comuns, el cos poli-
cial té “un paper fonamental en
fer pedagogia i en orientar o
conduir” diverses situacions en
les quals molts ciutadans es tro-

ben amb animals i no saben
com afrontar. Alguns exemples
que donen són “trobar-se un
animal perdut, abandonat, mort,
o en algun estat que dificulti
recuperar-lo i fins i tot pugui
comportar una situació de risc”. 
Des del grup municipal ex-

pliquen que la idea s’ha pre-
sentat perquè “hi ha una major
conscienciació vers el tracte cap
als animals, i no només això, sinó
que s'ha incrementat el nombre
d'animals de companyia que

viuen”. D’altra banda, lamenten
no poder presentar com a moció
la proposta i haver de presentar-
la com a prec a causa dels can-
vis recents en la forma de cele-
brar els Plens
Els comuns han rebut el su-

port d’entitats animalistes com
Espai Gos Mollet. Des de la pla-
taforma han explicat a Línia
Vallèsque valoren positivament
aquesta proposta i és precisa-
ment un dels punts que defensen
des de la seva creació.

Els grups municipals continuen responent a la sentència. Foto: Ajuntament

Sabem tractar els animals?

Obres | Renfe reformarà l’edifici de Mollet-Sant Fost
La reforma de l’estació Mollet-Sant Fost comptarà amb una remodelació de l’e-
difici de viatgers, segons va avançar SomMollet. El projecte millorarà l’accessi-

bilitat de l’equipament amb un pas inferior i ascensors a les dues andanes.

Reunió d’Espai Gos Mollet davant l’Ajuntament. Foto: Espai Gos Mollet
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La ciutat vibra amb la Diada
dels Castellers de Mollet

CELEBRACIÓ4Els Castellers de
Mollet viuen entre avui i diu-
menge un dels moments més es-
pecials de l’any amb la Diada de
la colla. Per aquesta 27a edició,
s’ha preparat un cap de setma-
na ple d’activitats, tant internes
com obertes al públic, que van
des d’actes socials fins a esde-
veniments purament castellers.
Tanmateix, el punt àlgid serà el
diumenge a les dotze del migdia
a la plaça Prat de la Riba, quan
la colla molletana actuarà acom-
panyada  dels Castellers d’Es-
plugues, els Castellers de Cor-
nellà i els Castellers de Sant Fe-
liu del Llobregat.
Molts veïns possiblement ja

hauran vist els assaigs previs
que s’han fet durant tota la set-
mana al Mercat Vell per prepa-
rar el gran moment. Avui hi

haurà un tastet de festa a la nit,
amb l’actuació de les DJs Ixen-
tes al Mercat Vell a dos quarts
d’onze.
Demà, en canvi, arribaran les

activitats més centrades en els
castells amb l’actuació de vigília
a la plaça Prat de la Riba. La co-
lla estarà acompanyada pel Ball
de Diables de Mollet i els Bas-
toners de Sant Fost de Camp-
sentelles. D’altra banda i apro-
fitant del dia gran dels actes, diu-
menge s’entregaran els Castellers
d’Honor a Jordi Vila Serra de
forma pòstuma i al Moll Fer pel
seu desè aniversari.
Els Castellers de Mollet arri-

ben a la Diada amb un total de
98 castells durant la temporada,
una bona xifra tot i que des de la
colla admeten que no arriben
“tan forts” com l’any passat.

POLÈMICA4L’Associació de
Veïns del barri de l’Estació del
Nord ha alertat aquesta setma-
na de les ferides que provoquen
els filferros situats a la plaça de
l’Estatut. Critiquen que hi hagi
gabions que serveixen per guar-
dar blocs de pedra a l’espai in-
fantil, situat justament davant de
l’escola Sant Jordi. De fet, a tra-
vés de les xarxes socials han
compartit imatges de ferides
provocades per aquestes malles
metàl·liques als nens que ju-
guen a la zona.
Zoraida Hernández, vice-

presidenta de l’associació, ha
explicat a Línia Vallès que de-
manen “una solució urgent
abans que passi algun accident
greu”. Segons Hernández, els

nois que sovint venen directa-
ment de l’escola propera i es po-
sen a jugar “es tallen amb els fe-
rros que sobresurten”. 
Segons comenta, l’Associació

de Veïns va tramitar una quei-

xa a l’Ajuntament al juny sense
rebre cap resposta del consis-
tori. Després “molts pares ho
van intentar, però tampoc els
van contestar”, assegura. Fi-
nalment, en la darrera festa del
barri, van poder parlar directa-
ment amb regidors del govern,
però encara no hi ha hagut una
resposta formal sobre si actua-
ran al respecte.
D’altra banda, també apun-

ta que hi ha més perills a banda
dels filferros, com les mateixes
pedres guardades dins de les
estructures. “Hi ha pedres peti-

tes que els nens poden treure i
llençar-les”, afirma. Segons la vi-
cepresidenta de l’entitat, això
va passar fa dos mesos, però en
aquell cas es tractava d’uns ado-
lescents que van llençar les pe-
dres contra cotxes que hi havia
als voltants de la plaça.
L’entitat treballa ara en el

pla integral del barri que pre-
sentarà de forma oficial d’aquí
a unes setmanes, i entre les
mesures que reclamen hi hau-
ria precisament la retirada d’a-
quests elements tan perillosos
per als infants.

Una de les ferides provocades pels ferros. Foto: Twitter (@antoniolopez555)

Queixes per les ferides dels
filferros a la plaça de l’Estatut

Molts nens van a jugar
al parc, que està situat
justament a davant 
de l’escola Sant Jordi
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Parets

Detenen un menor per
presumpte tràfic de drogues
SUCCESSOS4La Policia Local va
detenir dilluns un menor de 17
anys acusat d’haver comès un
delicte de tràfic de drogues. Se-
gons fonts policials, els fets van
passar cap a les 19 h, quan els
agents feien la patrulla rutinària
pels carrers del municipi, i van
observar uns “moviments es-
tranys d’intercanvi” entre un
grup de quatre persones. Im-
mediatament van procedir a la
identificació i registre dels tres
nois i una noia, tots ells menors
d’edat, i se'ls va requisar petites
quantitats de drogues.

Després els policies van com-
provar que el venedor era un
jove de 17 anys que anava acom-
panyat d’una noia. En el mo-
ment de la detenció estaven
traficant amb dos nois de 13
anys que volien les drogues per
consumir-les ells mateixos. El
venedor va ser detingut per un
presumpte delicte contra la sa-
lut pública i traslladat a la co-
missaria de Mossos d'Esqua-
dra. També es va avisar als pa-
res dels menors, als quals úni-
cament se’ls pot interposar una
denúncia administrativa.

COMUNICACIÓ4El govern for-
mat per Ara Parets ERC, Sumem
i Junts ha decidit abandonar la
plataforma audiovisual Vallès
Visió per centrar-se en la creació
del canal audiovisual en línia de
Parets. Això, com a mínim, és el
que ha transcendit aquesta set-
mana i ha confirmat l’alcalde
Jordi Seguer a Línia Vallès. 
Des del govern defensen que

es tracta d’una mesura motiva-
da per una “optimització de re-
cursos” per l’aposta municipal en
els àmbits dels serveis socials,
l’ampliació de la Policia Local i
la rebaixa de l’IBI. La polèmica
està servida, ja que Seguer havia
estat director de Vallès Visió
des del 2009 fins al 2013, quan
la companyia el va acomiadar de
forma improcedent i el va haver
de readmetre.

ALERTA DE VALLÈS VISIÓ
Davant d’aquesta situació, des de
Vallès Visió es va emetre un co-
municat dimarts en nom dels
treballadors on asseguren que
estan “profundament preocu-

pats” per la viabilitat del mitjà de
comunicació si finalment es fa
efectiva la retirada. D’altra ban-
da, acusen de “manca de diàleg
i negociació per part del govern
de Parets” i asseguren que en el
cas de Sumem ha incomplert el
seu programa electoral que,
diuen, demanava la integració de
la companyia al consistori.
“Canvien un mitjà plural que

informa basant-se en un criteri
periodístic per un altre que con-
trolarà íntegrament l’equip de

govern”, sentencien des de la
plataforma audiovisual vallesa-
na. També demanen “una prò-
rroga per evitar acomiadaments
immediats de treballadors” en
cas que es tracti d’una decisió
irrevocable. 
I pel que sembla serà així, ja

que en el moment del tanca-
ment d’aquesta edició s’estava
celebrant el Ple on tots els
grups del govern plural s’havien
compromès a votar a favor d’a-
bandonar Vallès Visió.

Els treballadors estan “preocupats” per l’anunci. Foto: Aj. de Montmeló

Polèmica per la retirada 
de l’Ajuntament de Vallès Visió

Acte | Sortida a Lledoners per donar suport als presos
Ara Mollet ERC ha anunciat aquesta setmana que el pròxim 2 de novembre 
organitzarà una sortida a la presó de Lledoners per commemorar el segon 

aniversari de l’empresonament d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn. 



17 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 25 d’octubre del 2019



25 d’octubre del 2019

Martorelles | Sant Fost

| 18

líniavallès.cat

L’Alba del Vallès estrena mòdul
per acollir més alumnes

SANT FOST4L’institut Alba del
Vallès ha estrenat aquest curs
un nou mòdul prefabricat per
fer front a l’increment d’alum-
nes. L’espai es va construir du-
rant l’estiu i ara ja acull més d’u-
na cinquantena d’alumnes.
Des que va començar el curs

el mes de setembre, dos dels
grups de batxillerat fan classe al
mòdul, tal com va avançar Som
Sant Fost. En total, són 56
alumnes els que s’han beneficiat
d’aquesta novetat, instal·lada
just al costat de l’equipament.

Precisament, l’Ajuntament
de Sant Fost va aprovar, en la
darrera sessió plenària, una bo-
nificació del 95% per a aquesta
instal·lació. La decisió de col·lo-
car el mòdul ha estat del De-
partament d’Ensenyament, que
s’ha vist obligat a fer-ho tenint
en compte que l’augment d’es-
tudiants matriculats en el cen-
tre impedia encabir-los tots a
l’edifici ja existent. Ensenya-
ment ha optat per aquesta op-
ció i ha descartat ampliar l’e-
quipament actual.

MOBILITAT4Els alcaldes de
Martorelles, Sant Fost i Santa
Maria de Martorelles han par-
ticipat en una reunió amb el De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat, amb
l’objectiu de millorar la conne-
xió en transport públic dels mu-
nicipis amb Mollet i l’Hospital
de Mollet.
La reunió, que es va fer di-

marts, va servir per constituir un
grup de treball i va permetre als
alcaldes traslladar a la Genera-
litat les principals mancances
dels seus pobles en matèria de
mobilitat. A partir d’aquí, es
van establir les accions que cal
dur a terme amb més urgència
i es va determinar la viabilitat
inicial de cadascun dels pro-
jectes proposats, tenint en
compte la situació actual. Fi-
nalment, es va acordar el full de
ruta a seguir.
Des de l’Ajuntament de Sant

Fost, asseguren que el Servei Te-
rritorial de la Generalitat es va
comprometre a estudiar de for-
ma individual totes les proble-

màtiques exposades i, després,
elaborar la millor resposta pos-
sible per a cada cas. 
A la reunió, hi van participar

l’alcalde de Martorelles, Marc
Candela; l'alcalde de Sant Fost,
Carles Miquel, i l'alcalde de
Santa Maria de Martorelles,
Luisma Pintor, a més d’altres re-
presentants locals. Per part de la

Generalitat, hi van prendre part
el cap de Transports, el cap de
Serveis Territorials i la directo-
ra de Serveis Territorials de la
Generalitat de Catalunya.
La col·laboració entre les

institucions ha d’aconseguir mi-
llorar la connexió dels munici-
pis implicats amb el seu hospi-
tal de referència, el de Mollet.

Els alcaldes i altres representants locals el dia de la reunió. Foto: Aj. Sant Fost

Reunió amb la Generalitat per
millorar el transport a l’Hospital

Martorelles | Nit de terror al pati de la masia Carrencà 
El municipi viurà aquest dissabte a la nit el Terror a Carrencà, una festa que
tindrà lloc al pati de la masia i que inclourà una exhibició de ball de l’escola

Pas a pas, un túnel del terror i un sopar a càrrec de la UE Bàsquet Martorelles. 
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Montornès

TRADICIÓ4L’esperada festa de
la Castanyada de Montmeló,
que se celebra dijous, es farà a la
Llosa. A diferència d’anys ante-
riors, en els quals la plaça Quin-
tana era l’epicentre de la festivi-
tat, enguany es passà a una nova
zona. A les cinc de la tarda co-
mençarà la venda de castanyes,
panellets, moniatos i molts altres
productes tan esperats per a
aquesta època assenyalada. Més
tard serà el torn de l’escola de

ball For Dance Center, que ofe-
rirà un tast de l'espectacle mu-
sical sobre El Mag d’Oz, que es-
tan preparant.
Més endavant la companyia

d’animació musical Xiula, ame-
nitzarà la festa amb l'espectacle
Donem-li una volta al cos! Tam-
bé hi haurà lloc per la pirotècnia
en un espectacle de la Colla de
Diables que es basarà en la fes-
ta celta pagana més antiga d'Eu-
ropa, el Samhain.

REIVINDICACIÓ4El grup Fora
Circuit va publicar la setmana
passada al seu blog un recull de
queixes per l’excés de soroll al
Circuit de Barcelona-Catalunya
presentades al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat.
Aquestes reclamacions es re-
munten al mes d’abril, quan el
Govern va celebrar l’anomena-
da Setmana Sense Soroll i els ac-
tivistes van decidir que era el
moment ideal per protestar so-
bre les afectacions acústiques
que la instal·lació automobilís-
tica provoca als veïns del Vallès
Oriental. 
“N’estem farts, mai no saps

quin dia hi haurà soroll i això ge-
nera molt neguit entre els que hi
vivim a prop”, explica un dels
membres de Fora Circuit a Línia
Vallès. Segons assenyala, aques-
tes molèsties que generen els ve-
hicles afecten poblacions com
Montmeló, Montornès, Parets i
Vilanova, entre altres. 

Des de l’entitat demanen que
“hi hagi un control i un estudi de
contaminació acústica adequat
sobre els nivells de soroll als
municipis del voltant”. Tanma-
teix, denuncien que les conver-
ses amb la Generalitat només
porten a “vaguetats i bones in-
tencions sense que es concretin
resultats de mesuraments, de-
talls de mesures antisoroll ni
compromisos concrets”.

VIES ALTERNATIVES
Davant d’aquesta situació en la
qual el Govern no els ha donat
la resposta que esperen, els ac-
tivistes han decidit buscar en
vies alternatives. Segons expli-
quen, ara la situació està en
mans del Síndic de Greuges i di-
versos ajuntaments de la zona,
que podrien començar a estu-
diar l’impacte acústic del Circuit
a les seves viles.

Fora Circuit demana estudiar l’impacte acústic del Circuit. Foto: Circuit

Queixes per la manca 
de control del soroll al Circuit

La Castanyada passa de 
la plaça Quintana a la Llosa

Moció | L’Ajuntament rebutja la sentència
Esquerra Republicana, Canviem i Fem van aconseguir en el Ple extraordinari de
la setmana passada aprovar la moció de rebuig a la sentència del Procés. Mal-
grat els vots en contra del PSC, els impulsors van sumar per tirar-lo endavant.

PATRIMONI4A principis de la
setmana passada es va posar en
marxa la primera fase de les
obres de reforma del castell de
Sant Miquel, que serviran per re-
cuperar la Torre de l’Homenat-
ge, l’element més emblemàtic de
la construcció tant per la seva
significació històrica com pel
seu volum arquitectònic. Les
obres van posar-se en marxa el
passat dia 14 i, si els terminis es
compleixen, haurien d’estar en-
llestides a finals del mes que ve.
Així, durant les pròximes

setmanes es traurà les runes

que hi ha tant a l’interior com en
el perímetre extern de la torre i
es farà un procés de documen-
tació. Quan acabin aquests dos

treballs, està previst que també
es facin reformes a l’interior,
que han de servir per frenar la
degradació de l’estructura.
El consistori ha impulsat

aquest projecte (conjuntament
amb el govern municipal de
Vallromanes) després que fa
tres anys s’impulsés una pri-
mera campanya de recuperació

d’aquest element del patrimoni
arquitectònic del poble. El Pla
Director, el document en el qual
es basa el projecte de remodela-
ció, es va aprovar l’any passat i
ara per fi es fa realitat. El pres-
supost total de la intervenció se
situa al voltant dels 65.000 eu-
ros, dels quals la Diputació n’a-
portarà uns 45.000.

Una visita durant les Jornades Europees de Patrimoni. Foto: Ajuntament

En marxa les obres de reforma
del castell de Sant Miquel

Comerç | El Mercat Setmanal torna al seu lloc original
Dissabte passat el Mercat Setmanal de Montornès Nord va tornar a ubicar-se en
el seu emplaçament original, el carrer de Federico García Lorca. Això ha estat
possible perquè ja s’han acabat les obres que es feien al carrer de la Llibertat.

GASTRONOMIA4La xef grano-
llerina Ada Parellada va ser una
de les convidades del Gastro-
FESS, una activitat organitzada
dissabte passat i que s’emmar-
cava en la segona Fira de l’Eco-
nomia Social i Solidària del po-
ble. De fet, la sessió va servir per
apadrinar el projecte cooperatiu
del Centre Juvenil Sputnik. 
Durant la jornada es va fer

una taula rodona d’experièn-
cies d’emprenedoria social i so-
lidària en el sector turístic, de la
restauració i l’agroecologia (una

de les activitats en les quals va
participar Parellada), un tast de
vins organitzat per la cooperati-
va l’Olivera i una degustació de
tapes amb diferents platets pre-
parats pels joves impulsors del
nou projecte cooperatiu del bar
del Centre Juvenil Sputnik.
Des de l’Ateneu vallesà van

fer una valoració “positiva i in-
teressant, malgrat la setmana
complicada amb la qual ens vam
trobar”, tot i que van admetre
que l’assistència va ser inferior a
la que havien previst.

Ada Parellada visita 
la Gastro-FESS de la vila

El primer tram de les
reformes hauria d’estar
enllestit a finals del
mes de novembre
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La Llagosta

Una crescuda del cabal de la
riera Seca atrapa dos cotxes
SUCCESSOS4Un augment sob-
tat i imprevist del cabal de la rie-
ra Seca diumenge passat va fer
que dos vehicles quedessin atra-
pats sota el pont que hi ha al fi-
nal del carrer de Sant Pau. Els
dos cotxes van ser arrossegats
per l’aigua, de manera que va ser
necessària la intervenció de la
grua per poder treure’ls.
La Policia Local va compro-

var, a primera hora del matí, que
havia pujat el cabal de la riera
Seca per la pluja caiguda unes

hores abans. Els agents van po-
der localitzar els propietaris d’al-
guns vehicles que estaven apar-
cats massa a prop de la riera per
tal que els retiressin, però, mal-
auradament, l’aigua es va em-
portar durant un tram dos cot-
xes, que van patir diversos des-
perfectes.
Després d’aquest succés, l’A-

juntament va recordar que és
aconsellable evitar aparcar els
cotxes a tocar de la riera, per evi-
tar situacions com aquesta.

EQUIPAMENTS4El Centre Es-
portiu Municipal el Turó es va
inaugurar el 2004 i ara, una
dècada i mitja després de la
seva posada en marxa, el govern
municipal ha anunciat una in-
versió de 200.000 euros que es
destinarà a millorar l’eficiència
energètica de l’edifici, adaptant-
lo a les normatives vigents.
Un cop que es va confirmar

la inversió (que es podrà dur a
terme gràcies a una subvenció de
la Diputació), el regidor de Via
Pública i Equipaments, Jordi
Jiménez, va assegurar que la
reforma era un projecte en el

qual s’havia treballat des de la
darrera legislatura (també amb
govern socialista, tot i que sen-
se majoria absoluta) i que dona

continuïtat als canvis que l’A-
juntament ha fet en el sistema
d’il·luminació d’alguns carrers i
d’altres equipaments del poble.
El nou sistema permetrà re-

cuperar més calor i, amb la ins-
tal·lació del nou deshumectador,
eliminar més humitat, el que su-
posarà un estalvi energètic d’en-
tre el 20 i el 30%. També s’ins-
tal·laran falsos sostres d’aïlla-
ment en les sales situades en la
primera planta. Si els terminis es

compleixen, el Turó hauria de te-
nir el nou sistema instal·lat i en
funcionament abans final d’any.

ELECTRICITAT 100% SOSTENIBLE
En aquest sentit, fa dues setma-
nes que l’Ajuntament va explicar
que el 100% de l’electricitat que
fa servir és de fonts sostenibles.
“Aquest és un pas més en el nos-
tre compromís ferm de millora
del medi ambient”, va explicar
l’alcalde Óscar Sierra. 

Una imatge d’arxiu de l’equipament esportiu. Foto: Ajuntament

200.000 euros per millorar
l’eficiència energètica del Turó

Successos | Un incendi deixa dos intoxicats per inhalar fum
Dos veïns d’un bloc del carrer Verge de Montserrat van intoxicar-se inhalant el fum d’un in-
cendi a casa seva. L’incendi va cremar un matalàs, la televisió i alguns dels objectes que hi ha-

via en una de les habitacions. Els Bombers van poder controlar les flames ràpidament.

La Diputació aportarà
els diners necessaris
perquè es puguin fer
els canvis a l’edifici
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Santa Perpètua

Fa vaga per “celebrar les
condemnes als colpistes”

POLÈMICA4Uns pares d’un
alumne de l’Institut Rovira
Forns asseguren en una carta
que el seu fill ha fet vaga per “ce-
lebrar les condemnes als colpis-
tes”. L’escrit, que s’ha viralitzat
a les xarxes socials, el van es-
criure els progenitors del jove
durant l’anterior setmana, mar-
cada per les vagues estudiantils
com a resposta a la sentència del
Procés. 
Els alumnes dels dos darrers

cursos d’ESO i de Batxillerat
del centre educatiu van decidir
per majoria no assistir a classe
del 16 al 18 d’octubre com a
protesta contra la condemna a

presó dels líders socials i polítics
catalans independentistes. 
L’institut va advertir que

aquells menors que volguessin
fer vaga havien de tenir una
justificació dels seus pares o tu-
tors legals, i com a tals, aquests
van respondre de forma con-
tundent: “El meu fill no assisti-
rà durant els tres dies perquè ce-
lebrarem les condemnes dels
colpistes. Viva España”.
Tanmateix, segons el co-

municat del centre enviat als
responsables dels alumnes,
qui no volgués seguir la con-
vocatòria seria “degudament
atès al centre”.

EMPRESA4La companyia tèxtil
de luxe Louis Vuitton obrirà
una fàbrica a Santa Perpètua a
principis de l’any que ve. L’ob-
jectiu de la marca és traslladar
tota la seva activitat productiva
de la planta de Polinyà cap al
municipi perpetuenc. Segons
Expansión, aquesta operació
buscarà ampliar les instal·la-
cions de l’anterior localitat, que
s’havia quedat petita per a la fa-
bricació.
D’aquesta forma, la firma

francesa s’implantarà a Santa

Perpètua amb una planta de
8.000  metres quadrats centra-
da en la creació de cuir, crema-
lleres i altres complements me-
tàl·lics, a banda d’acollir instal·la-

cions logístiques de la seva acti-
vitat empresarial a Catalunya.
Louis Vuitton ampliarà així el

seu personal fins als 200 treba-
lladors, que estaran dedicats ex-
clusivament a la recent planta
productiva. De fet, la luxosa
marca de roba i complements
destinarà les manufactures de la
nova fàbrica perpetuenca als

centres de producció de Barbe-
rà i Campllong. 
La multinacional es troba

en un molt bon moment de for-
ma, ja que en els primers nou
mesos de 2019 ha aconseguit
facturar un total de 38.398 mi-
lions d’euros, el que suposa un
16% més que en el mateix perí-
ode de l’any passat.

La planta de Louis Vuitton a Polinyà. Foto: Google Maps

Louis Vuitton obrirà 
una fàbrica a Santa Perpètua

Impostos | L’equip de govern apuja l’IBI un 0,74%  
L’Ajuntament va votar dilluns en un Ple extraordinari apujar l’IBI un 0,74% en
el pròxim exercici, cosa que suposarà una mitjana de 3,5 euros per rebut. Les
taxes i preus públics municipals també augmentaran una mitjana del 3,5%.

8.000
metres quadrats tindrà
la nova fàbrica 
de Louis Vuitton 
a Santa Perpètua

La carta presentada pels pares. Foto: Twitter (@f_joselara)
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Tres incorporacions a la
plantilla de Protecció Civil

LLIÇÀ D’AMUNT4Tres volun-
taris de l’agrupació de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt han rebut
les credencials oficials i, per tant,
passen a formar part de la plan-
tilla de forma definitiva. 
Fa unes setmanes, l'Institut

de Seguretat Pública de Catalu-
nya va fer entrega a aquests tres
homes dels diplomes acreditati-
us per haver completat el curs
bàsic de voluntaris de protecció
civil, de 80 hores de durada.
D’aquesta manera, el cos de

voluntaris del poble compta amb

25 voluntaris, 10 dels quals tenen
la titulació oficial.

UNA MENOR DESAPAREGUDA
Per altra banda, diumenge pas-
sat el cos de Protecció Civil fa
una crida per trobar una noia de
15 anys, veïna del poble, des-
apareguda. La menor es diu
Virginia Pérez i, segon van in-
formar, el darrer dia que la van
veure duia una dessuadora de
color negre i pantalons foscos.
Els voluntaris treballen en co-
ordinació amb la Policia Local.

CULTURA4Els entorns dels
pous de Can Gurri seran l’esce-
nari de la celebració, durant els
dos dies d’aquest cap de setma-
na, d’una nova edició de la Fes-
ta del Glaç, que tornarà a mos-
trar com era la vida a pagès.
Les activitats infantils i el

mercat de pagès seran les pri-
meres dues propostes de la jor-
nada de demà. Es posaran en
marxa a dos quarts de cinc de la
tarda, alhora que s’inaugurarà
l’exposició Imatges per al re-
cord. Mitja hora més tard, a
partir de les cinc (i de forma con-
tínua fins a les nou de la nit), es
faran visites teatralitzades ano-
menades El carro de gel: crò-

nica del darrer viatge de l’any,
amb més de 40 actors i actrius.

Després de les representacions
es compartirà una fideuà popu-
lar i quan passin cinc minuts de
les 10 de la nit arrencarà la Fes-
ta del darrer carro de l’any, amb
les colles de Gegants, Grallers i
el Ball de Gitanes. L’última cita
del primer dia serà un especta-
cle de llum i foc.
L’activitat de la jornada do-

minical es posarà en marxa amb
la segona tongada de les activi-
tats infantils i el mercat de pagès,

a partir de dos quarts d’11 del
matí. Entre les 11 i les 12 es faran
les darreres visites teatralitzades
d’El carro de gel: crònica del
darrer viatge de l’any, i durant
tot el matí es podran comprar ti-
quets per al sorteig de La Gros-
sa de cap d’any. L’ONG Lliçà
Peruanitos tornarà a organit-
zar el dinar, com el sopar del dia
anterior, mentre que els Gegan-
ters i els Grallers s’encarregaran
de posar el punt final a la festa.

Una fotografia d’una edició anterior de la celebració. Foto: Arxiu

Lliçà de Vall, a punt per tornar 
a celebrar la Festa del Glaç

Serveis | Acord entre Lliçà d’Amunt i Bonpreu
Des de la setmana passada, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Bonpreu
han posat en marxa un conveni perquè el supermercat col·labori amb
donacions de productes alimentaris al Rebost Municipal d’aliments.

Els pous de Glaç de Can
Gurri seran l’epicentre
de dos dies amb tota
mena de propostes

L’acte d’entrega dels títols als voluntaris. Foto: Ajuntament
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Canovelles | Les Franqueses

MEDI AMBIENT4Aquí no llen-
cem res és el nom de la campan-
ya que l’Ametlla impulsarà per
“reciclar més i millor”. Aquesta
iniciativa persegueix conscienciar
els veïns sobre la importància de
la separació de residus.
La campanya informativa es

posarà en marxa entre els dies 25
i 29 del mes que ve i treballarà so-
bre quatre grans blocs temàtics:
conscienciar i informar el veïnat
sobre la importància de separar

bé els residus, reforçar la idea que
els residus són recursos si se se-
paren correctament, donar a co-
nèixer els diferents serveis per a
una correcta gestió, prevenció i
reutilització de residus que hi
ha disponibles a la comarca i re-
collir informació del grau de co-
neixement entorn els residus a la
comarca de la població.
Els informadors realitzaran

una enquesta i facilitaran ele-
ments de comunicació al carrer.

LA GARRIGA4Un arbre talat
intencionadament entre la Ga-
rriga i les Franqueses va obligar
a interrompre la circulació de
trens de la línia R3 de Rodalies
durant la matinada de dimarts
passat. Un dels primers combois
del dia, en el qual viatjaven set
passatgers, va passar-hi per so-
bre, ja que el maquinista no el va
veure perquè encara era fosc. De
fet, segons va explicar l’ACN, el
conductor del tren va demanar
el relleu per l’ensurt que va pa-
tir després de sentir l’impacte.
Cap dels passatgers va prendre
mal després del xoc.
Tot i això, el tren va seguir el

seu camí cap a la Garriga, però
l’episodi va obligar a interrom-
pre temporalment el servei (amb
uns autobusos llançadora) men-
tre els tècnics d’Adif treballaven
per retirar l’arbre de la via.
Hores després, cap a les vuit

del matí, Renfe va anunciar la
posada en marxa d’un servei al-

ternatiu per a aquest tram, però
la incidència va afectar nota-
blement la resta de la línia, que
va registrar endarreriments que
van superar els tres quarts
d’hora. Els trens van tornar a po-
der circular per aquest punt cap
a quarts de 10 del matí, segons
van informar des de Renfe.

INVESTIGACIÓ OBERTA
El mateix dimarts es va obrir
una investigació d’aquest sa-
botatge, que impulsa la comis-
saria de Mossos de Granollers.
Diferents agents del cos policial
van fer comprovacions sobre el
terreny i van obrir diligències
sobre aquests fets.

El tren, després de topar amb l’arbre. Foto: Renfe

Un arbre talat expressament fa
interrompre la circulació de l’R3

Campanya a l’Ametlla 
per fomentar el reciclatge

Música | L’Elliott Murphy Band arriba a la Garriga
Elliott Murphy pujarà a l'escenari del Teatre de la Garriga demà a les vuit
del vespre per oferir un concert amb la seva banda. Murphy és un rocker
compositor i poeta urbà de Nova York que viu a París des de fa 30 anys.

CANOVELLES4L’Ajuntament
de Canovelles aplicarà un recà-
rrec del 50% en l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI) dels habi-
tatges buits del municipi. La
mesura s’inclou en les ordenan-
ces fiscals del 2020, aprovades
en el ple extraordinari del 17
d’octubre. En la mateixa sessió,
es va donar llum verda al pres-
supost municipal de l’any vi-
nent, que supera els 16 milions
d’euros.
Els comptes recentment

aprovats tenen l’objectiu d’apli-
car “una política fiscal més jus-
ta i redistributiva”, segons el
consistori. Així, l’Ajuntament
preveu aconseguir uns ingressos
addicionals de 320.000 euros.
La decisió més destacada és la
d’augmentar l’IBI als propieta-
ris dels pisos buits. En aquest
sentit, l’alcalde Emilio Cordero
ha recordat a les xarxes socials
que aquests propietaris són els
bancs, i que es tracta d’una me-
sura “contra l’ocupació il·legal”
d’habitatges. A banda, s’ha apro-

vat la modificació del tipus ge-
neral de l’IBI en un 1,5% i la bo-
nificació del 95% del mateix im-
post per a pisos de lloguer amb
renda limitada per una norma
jurídica, entre d’altres.
Pel que fa a la despesa, el

pressupsot estableix tres grans

eixos: “Les persones en el centre
de l’acció de govern, la millora de
l’espai públic i les inversions”.
Tot plegat va ser aprovat

amb els vots favorables de l’e-
quip de govern, d’ERC i Ciuta-
dans, mentre que En Comú Po-
dem hi va votar en contra.

El Ple aprova les ordenances fiscals i el pressupost del 2020. Foto: Ajuntament

Canovelles apujarà un 50% l'IBI
dels pisos buits a partir del 2020

Canovelles | El Paret Viva, al Centre Cultural
El Centre Cultural s’ha sumat al Paret Viva, un projecte artís-
tic per millorar alguns murs del municipi. Es poden proposar
dissenys per a la façana posterior de l’edifici fins al dia 15.

LES FRANQUESES4El Casal Pa-
rroquial de Llerona acollirà,
aquest diumenge, la celebració
del 50è aniversari de l’Esplai de
Llerona. L’entitat es va fundar el
1968, però va aturar la seva ac-
tivitat ara fa una dècada.
La jornada començarà a les

onze del matí amb unes exposi-
cions sobre la història de l’esplai.
Una hora més tard, hi haurà la
projecció d’un vídeo comme-
moratiu elaborat amb motiu
dels 50 anys de l’entitat. Més
tard, s’oferirà l’eucaristia, que

anirà seguida d’un dinar de ger-
manor. 
Un cop amb la panxa plena,

els assistents podran gaudir
d’una tarda festiva a càrrec del
grup d’animació El petit tram-
via, que garantirà la diversió
per a tots els públics.
L’Esplai de Llerona ha es-

tat aturat els últims 10 anys.
Ara que fa mig segle del seu
naixement, la parròquia de
Santa Maria de Llerona vol re-
cuperar i posar en valor el
llegat de l’entitat. 

Cinquanta anys de la fundació
de l’Esplai de Llerona



25 d’octubre del 2019

Comarca

27 | 

líniavallès.cat

SANT PERE4Veïns de Sant Pere
de Vilamajor han denunciat re-
centment que grups criminals
han ocupat diverses cases del
municipi amb finalitats delicti-
ves. Entre d’altres, asseguren
que en molts habitatges hi ha
cultius de marihuana. La situa-
ció, ja en mans de l’Ajuntament
i els Mossos, preocupa molt els
habitants de la zona, que han ex-
pressat el seu malestar a través
de les xarxes socials.

Denuncien
ocupacions
criminals de cases

SANT CELONI4El Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans ha do-
nat la raó a Mercadona en el ju-
dici sobre si s’havia violat el dret
a intimitat d’unes treballadores
que van ser enxampades amb cà-
mera oculta quan robaven en el
supermercat. D’aquesta forma,
l’òrgan judicial assegura que es
van respectar els drets bàsics i
que se les va gravar per les sos-
pites que van aixecar entre els
responsables del negoci.

Es va “respectar”
el seu dret 
a la intimitat

BIGUES I RIELLS4L’Auditori de
Bigues i Riells acollirà aquest
vespre el concert benèfic de l’en-
titat Oncovallès. Els Catarres
seran el cap de cartell de l’es-
pectacle, que comptarà amb la
participació d’altres músics com
Neon Wings i Balades Crow. Es
tracta del primer esdeveniment
d’aquesta mena celebrat per la
fundació, que promet sorpreses
durant l’acte.

Els Catarres
lideren el concert
d’Oncovallès

COMARCA4Els ajuntaments
de l’Ametlla, les Franqueses,
Granollers, Lliçà d’Amunt i Vi-
lanova es van reunir la setma-
na passada a l’Ametlla per trac-
tar els conflictes derivats de la
presència de senglars a la zona.
L’objectiu és donar resposta a
les inquietuds que des dels
consistoris tenen sobre l’aug-
ment d’aquests animals en zo-
nes municipals, cada cop més
habitual.

Reunió per 
la presència 
de senglars

SANT CELONI4La Policia Na-
cional ha desarticulat recent-
ment una organització criminal
dedicada al cultiu de marihua-
na. Els agents han localitzat
cinc plantacions situades en
habitatges, una de les quals era
a Sant Celoni. En total s’han
confiscat més de 4.400 plantes,
armes de foc i altres objectes de-
dicats a l’activitat il·legal. Hi ha
cinc detinguts, tots ells amb
antecedents.

Desarticulen una
organització de
cultiu de cànnabis

CARDEDEU4La 14a edició del
Cardoterror, el festival de ci-
nema de Cardedeu, va comen-
çar dimecres amb una aposta
clara per la cinematografia de-
dicada al terror espacial. D’al-
tra banda, avui a les vuit del
vespre s’entregarà el trofeu Au-
drey a Maria Lluïsa Solà, una de
les veus més reconeixibles i
respectades en el món del do-
blatge català i espanyol.

Un Cardoterror
més enllà 
dels núvols

TEMPESTA4El potent temporal
que està afectant aquesta set-
mana bona part de Catalunya ha
provocat danys importants al
Vallès Oriental. Un dels casos
més destacats d’aquesta onada
de forts vents i pluges va passar
dimecres al càmping Aqua Alba
de Gualba, on una dona, un
home i una nena van resultar fe-
rits. Allà el vent i els aiguats van
arrossegar diverses caravanes
quan encara hi havia gent a
dins. 
A la Garriga també hi va ha-

ver un ferit després de xocar
contra un arbre caigut a la C-17
mentre conduïa una furgoneta.
De fet, les carreteres comarcals
van quedar molt afectades per la
tempesta. Un altre exemple és la
C-33, on una tanca metàl·lica va
sortir volant pel vent i va im-
pactar contra un autocar que cir-
culava a la via. 

AFECTACIONS URBANES
Però dins dels municipis també
hi ha hagut afectacions destaca-
des. A Mollet un arbre va caure
a la tanca de l’escola Joan Salvat

Papasseit, al barri de Plana Lle-
dó, i un voluntari de Protecció Ci-
vil va patir ferides lleus mentre
feia tasques d’auxili. A banda, les
Franqueses va tenir problemes
d’acumulació d’aigües, com en el
carrer de la Riera. Els veïns de
Sant Fost, en canvi, van veure
impotents com s’inundava l’a-
parcament de Can Coromines. 
Una de les imatges de la

tempesta es va veure a la pista

d’atletisme que s’està construint
a la Garriga, que va quedar com-
pletament anegada pels aiguats.
D’altra banda, a Granollers es va
acumular aigua a diversos in-
drets, com el passeig de la Con-
ca del Besòs. 
Des de Protecció Civil de Ca-

talunya van informar que hi va
haver un total de 151 trucades als
serveis d’emergència des de mu-
nicipis del Vallès Oriental.

Les destrosses al càmping Aqua Alba. Foto: Twitter (@marinaplanas)

El temporal deixa ferits,
destrosses i talls a la comarca

Més de 6,7 milions d’euros en
crèdits per al Vallès Oriental

MUNICIPIS4La presidenta de
la Diputació de Barcelona, Nú-
ria Marín, ha signat recentment
un acord amb diversos alcal-
des, entitats bancàries i repre-
sentants de municipis de la co-
marca per destinar 6,7 milions
d’euros en crèdits als ajunta-
ments. La vila més beneficiada
per aquest conveni és Canove-
lles, que rebrà un préstec de
gairebé 2,5 milions d’euros. Les
Franqueses amb 1,3 milions

d’euros i Parets amb més de
800.000 euros són els munici-
pis que segueixen a la part alta de
la llista. 
D’altra banda, a la Llagosta i

la Garriga rebran més de
700.000 euros, mentre que a Vi-
lanova tindran un crèdit de
600.000 euros. Finalment, Lli-
nars serà el poble de la llista que
rebrà menys bonificació, amb un
total de 50.000 euros per desti-
nar a la localitat.

Medi Ambient | Impulsen empreses responsables
El Consell Comarcal del Vallès Oriental va celebrar dimarts un taller dedicat a
les empreses del sector turístic que busquin ser mediambientalment responsa-
bles. Els participants van fer una visita a la planta de residus de Granollers. 
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No podia faltar. Demà al matí la
comarca es tornarà a calçar les
sabatilles per participar en el
Tast de la Mitja, que serveix com
l’aperitiu de la tardor per a la cur-
sa que es disputarà a principis de
febrer de l’any que ve. Com és ha-
bitual, en el Tast es disputaran
proves de 5 i 10 quilòmetres.
Igual que en la Mitja, la pro-

va farà que els corredors i les cor-
redores passin per la Garriga, les
Franqueses i Canovelles abans de
dirigir-se a Granollers. Les Pistes
d’atletisme de la capital de la co-
marca seran l’escenari on es
col·locarà la meta per a les cur-
ses de les dues distàncies.
L’avinguda del Mil·lenari de

Catalunya de la Garriga serà el
punt de partida de la prova de 10
quilòmetres (prevista per a dos

quarts d’11 del matí), mentre
que la sortida de la distància
curta se situarà a la via Europa de
les Franqueses. El tret de sorti-
da es donarà a tres quarts d’11.
Les curses, d’alguna manera

començaran avui, ja que durant
tot el dia es podran recollir els
dorsals al gimnàs de les Pistes

d’atletisme de Granollers du-
rant el matí i la tarda, però els que
no puguin fer-ho també, en el
mateix escenari, tres hores abans
que comencin les curses.
Com és habitual, hi haurà

servei de guarda-roba, punts d’a-
vituallament i els atletes rebran
una samarreta de regal.

Un moment de la sortida de la prova de l’any passat. Foto: KH-7

La comarca es prepara 
per a un nou Tast de la Mitja

» La Garriga i les Franqueses seran els punts d’inici de les curses, 
que portaran els corredors fins a les pistes d’atletisme de Granollers

Iona Lobato, a punt per al
Mundial de Santiago de Xile
KARATE4Des d’abans-d’ahir i
fins a demà passat, la franquesi-
na Iona Lobato, del Club Karate
Nokachi, és a Santiago de Xile
participant en el Mundial sub21
júnior i cadet de karate. La bi-
campiona d’Espanya debuta en
un dels grans escenaris del món
(l’altra són els Jocs Olímpics)
però es va mostrar molt ambi-
ciosa a Vallès Oriental Televisió
dies abans de marxar cap a la ca-
pital xilena. “L’objectiu és anar a
guanyar tot el que pugui, encara

que aquest sigui el meu primer
Campionat del món”, va asse-
gurar Lobato.
La franquesina competirà en

la categoria cadet kumite (té 15
anys) de menys de 54 quilos, bus-
cant ser millor que les 37 espor-
tistes restants. 
D’aquesta manera, Lobato

es converteix en la segona kara-
teca del club que disputa una cita
mundial. El primer que ho va
aconseguir va ser Alfredo Do-
mínguez, fa dos anys.

Gimnàstica | Berta Pujadas participarà en la Rushmoor Rose Bowl
La gimnasta júnior del Club Natació Granollers, Berta Pujadas, és una de les esportistes citades
per la selecció per participar en la Rushmoor Rose Bowl, una de les proves més emblemàtiques

que es disputen a Aldershot (Anglaterra). Enguany es disputa la 38a edició d’aquesta competició.

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

El CB Mollet de
Josep Maria Mar-
sà gaudirà d’uns
dies de descans

després de l’ajornament del par-
tit que hauria de jugar aquest cap
de setmana (contra el CB Tarra-
gona, que finalment es disputa-
rà el dijous 5 de desembre). Des-
prés d’això, però, l’equip afron-
tarà una setmana frenètica en la
qual haurà de disputar dos par-
tits en poc més de 48 hores.
L’1 de novembre, dia de Tots

Sants, l’equip afrontarà el partit
de quarts de final de la Lliga Ca-
talana EBA al Plana Lledó contra
el SESE barceloní a dos quarts
d’una del migdia. Gairebé sense
temps d’haver-se recuperat de
l’esforç d’aquest enfrontament,
els homes de Marsà hauran d’a-
gafar un avió i viatjar fins a Pal-
ma de Mallorca per disputar el
partit de la setena jornada de la
lliga contra el Palma Air Europa.
El conjunt molletà va enca-

denar la segona victòria seguida

(la tercera en total) en la fase re-
gular de la lliga a la pista del BBA
Castelldefels (76-77) en un par-
tit que els locals han denunciat
perquè segons ells la cistella que
va donar el triomf al Mollet va ar-
ribar fora de temps. El Comitè de
Competició de la Federació Es-
panyola ha de resoldre la recla-
mació dels castelldefelencs.
El triangle ofensiu format per

Ángel Soto, Javi Rodríguez i Ro-
ger Guàrdia va ser clau per obte-
nir el triomf a Can Vinader.

Dies frenèticsper al CBMollet 

Una imatge d’arxiu de l’esportista franquesina. Foto: RFEK
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La Tercera Divisió ar-
riba, aquest cap de
setmana, a la seva
desena jornada, en
la qual l’EC Grano-

llers té opcions, de nou, d’assal-
tar les posicions de play-off. L’e-
quip de Jose Solivelles rebrà,
demà passat a les cinc de la tar-
da, la visita del Santfeliuenc. Si els
del Municipal fan els deures i gua-
nyen contra els baixllobregatins,
en funció dels resultats dels seus
rivals directes podrien escalar
des de la setena plaça que ocupen
actualment fins a la tercera, en el
millor dels casos.
El tècnic tindrà tota la planti-

lla a la seva disposició per jugar
contra un equip que, fins dissab-
te passat, arrossegava una dinà-
mica molt negativa. De fet, podria
considerar-se una sorpresa el
triomf del conjunt blanc-i-blau
contra el Terrassa (1-0), que sig-
nifica la primera victòria de l’e-
quip d’Andrés González des de la

segona jornada (el 8 de setem-
bre), contra el Peralada (0-1).

VICTÒRIA INCONTESTABLE
La possibilitat de situar-se entre
els quatre primers, doncs, és real
gràcies a la victòria que els gra-
nollerins van aconseguir di-
umenge passat al camp del nou
cuer de la categoria, la UE Sants
de Barcelona (0-3).

L’ECG va resoldre el partit
en un quart d’hora perfecte al co-
mençament del segon temps.
Oriol Molins (que havia sortit al
minut 46) va obrir i tancar el re-
sultat, mentre que el tercer gol a
l’Energia va portar la firma d’Al-
bert Ruiz. Els locals van haver de
jugar gairebé tot el segon temps
amb un home menys per l’ex-
pulsió de Guillem Hernández.

L’EC Granollers vol assaltar 
les posicions de ‘play-off’

El CH Caldes empata 
a la Torre Roja contra el Noia

El CH Caldes ha co-
mençat una de les set-
manes més frenèti-
ques de la temporada

empatant a la Torre Roja di-
marts passat contra el Noia Frei-
xenet (3-3). Lluís Ricart i Marcos
Blanqué van equilibrar dos gols
visitants per portar el partit al
descans amb un empat.
La segona meitat tornaria a

repetir l’esquema del primer
temps: els de Sant Sadurní col-
pejarien primer, de la mà de
Sergi Llorca, quan només falta-
ven vuit minuts per al final. La
Torre Roja va empènyer més
que mai fins que Roger Acsensi,
a punt d’arribar al darrer minut
de partit, va restablir l’empat.

El conjunt d’Eduard Canda-
mi, però, ha de recuperar-se de
l’esforç que li va permetre em-
patar el primer partit del curs ga-
irebé a marxes forçades, ja que
demà a les vuit del vespre haurà
de visitar la pista del sorpre-
nent CH Palafrugell, que des-
prés de cinc jornades només ha
patit una derrota.

VICTÒRIA CLARA A EUROPA
I mentre a l’OK Liga els resultats
són irregulars, els calderins van
fer un pas de gegant cap als vui-
tens de final de la WS Europe
Cup dissabte passat, després de
derrota el Nantes francès a la
Torre Roja per 6-1 en una brillant
actuació col·lectiva.

Una de freda i una de calenta
per als sèniors del BMG
Les principals com-
peticions de l’handbol
de casa nostra afron-
ten una aturada per

partits de seleccions aquest cap de
setmana, de manera que els sè-
niors del BM Granollers tindran
un dies extra de preparació per
quan les lligues es posin en mar-
xa de nou, el primer cap de set-
mana del mes que ve.
El sènior masculí perdrà

Adrià Figueras, Ian Blay, Albert
Martínez, Oswaldo Guimaraes i
Nico Bonnano de manera que
Antonio Rama tindrà baixes sen-
sibles de cara a les sessions d’a-
quests dies. Els granollerins han
arribat a l’aturada amb un som-

riure, després d’haver sumat el
primer triomf a domicili en l’A-
SOBAL a la pista de l’Ángel Xi-
ménez Puente Genil (26-32).
Divendres que ve, el BMG rebrà
un dels seus rivals directes ara
mateix, l’Helvetia Anaitasuna.
El femení de Robert Cuesta

(que marxarà de nou per ser as-
sistent en el cos tècnic de Carlos
Viver) continuarà treballant sen-
se Nicole Wiggins i Kaba Gassa-
ma. L’equip va perdre el seu
darrer partit al Palau d’Esports
contra un dels colíders de la lli-
ga, el Gijón (27-32) i entre els dies
2 i 6 del mes que ve afrontarà dos
partits: un viatge a Porriño i la vi-
sita del Bera Bera a la ciutat.

» Els blancs podrien arribar a ser tercers si derroten el Santfeliuenc
» Triomf solvent a Barcelona: els de Solivelles guanyen la UE Sants

Derbi de necessitats: 
la Concòrdia rep el Caldes

FUTBOL SALA4Un cap de set-
mana més, l’objectiu de la Con-
còrdia serà sumar el primer
triomf de la temporada, que de
moment s’està resistint. Les bla-
vetes rebran la visita, demà a dos
quarts de sis de la tarda, d’un CN
Caldes que tampoc afronta el
partit en el seu millor moment. El
derbi que es jugarà al Turó,
doncs, enfrontarà dos conjunts
necessitats de bons resultats.
Les de Dani Mosteiro afron-

ten el partit després d’haver en-
cadenat el tercer empat de la
temporada (tots ells a domicili)

a Almassera (2-2). Paula Jiménez
i Mercè Portabella van ser les au-
tores dels dos gols del conjunt lla-
gostenc en el seu desplaçament
a aquesta localitat de l’Horta
Nord de València.
Per la seva banda, el conjunt

de Caldes va trencar la seva rat-
xa de tres empats consecutius
amb una derrota al Bugarai con-
tra l’FS Castelldefels (1-4). Núria
Canals va ser l’autora de l’únic gol
de les calderines (en el seu mo-
ment va significar l’empat a 1),
que van pagar cara la poca eficà-
cia de cara a porteria. 

L’inici de curs dels granollerins és esperançador. Foto: ECG

Fo
to

: M
ar

lo
n 

C
àt

ed
ra



| 30

Viu en línia

Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-
lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen
(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està

rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-
da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-

mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació
ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DEMÀ 26 D’OCTUBRE
10:00 El ballarí José Agudo, membre de la Ak-
ram Khan Company, s’encarregarà de coor-
dinar una doble sessió d’un workshop de dan-
sa. / Roca Umbert. Fàbrica de les Arts.

DEMÀ 26 D’OCTUBRE
12:00 Demà al migdia se celebrarà un acte d’ho-
menatge a Josep Fortuny i Torrens, alcalde de
la ciutat durant la Segona República Espa-
nyola, i que va ser assassinat durant la dic-
tadura franquista. / Plaça de Catalunya.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa la mostra Un món

de gèneres, que s’emmarca en el cicle Expo-
sicions en femení. L’exposició es podrà visitar
fins a principis del mes que ve. / Centre d'In-
formació i Recursos per a Dones (CIRD).

DEMÀ 26 D’OCTUBRE
SANTA PERPÈTUA L’AFOVISP (Associació de Fo-
tografia i Vídeo de Santa Perpètua) ha orga-
nitzat, de cara a demà, una visita a la Fage-
da d’en Jordà oberta a tothom (07:00). / El
punt de trobada és la plaça de la Vila. 

DILLUNS 28 D’OCTUBRE
LES FRANQUESES Aprenem sobre la grip, la va-

cuna i altres consells serà el nom de la con-
ferència d’Ana Calonge, infermera d'ABS
Granollers Nord - Les Franqueses (16:00). /
Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
SANT FOST Demà passat es farà la cloenda de
la 40a Mostra de Teatre amb la representa-
ció d’Amor a totes les edats (22:00). / Audi-
tori de Sant Fost.

DIMECRES 30 D’OCTUBRE
LA LLAGOSTA Puri Ortega dedicarà la pròxima
sessió de L'hora del conte a explicar històries
sobre la Castanyada. La Biblioteca convida a
tots els infants a venir disfressats (18:30). /
Biblioteca Municipal.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la cin-
quena jornada de la Copa Catalunya mascu-
lina entre el CB Mollet B i el Sol Gironès Bis-
bal (19:15). / Pavelló Plana Lledó.

PARETS En el marc de la 13a edició de
la Mirada dels Altres es farà l’espectacle
anomenat Contes de la Mediterrà-
nia. / Teatre Can Rajoler.

Rialles coordina l’activitat
‘Contes de la Mediterrània’
Diumenge 27 d’octubre a les 18:00

Sexualitat femenina, ahir i avui serà el
nom de la conferència que comptarà
amb diversos testimonis de dones. /
Ateneu Gran. Espai de formació per a
gent gran.

Tot a punt per a la xerrada 
‘Sexualitat femenina, ahir i avui’

Dilluns 28 d’octubre a les 18:00

Dilluns que ve, el Banc de Sang i Tei-
xits instal·larà una de les seves unitats
mòbils per recollir donacions tant de
veïns de la ciutat com de la resta de la
comarca. / Hospital General.

Un matí de donacions de
sang a l’Hospital General
Dilluns 28 d’octubre a les 10:00

GRANOLLERS Partit de futbol de la de-
sena jornada del grup 5 de Tercera Di-
visió entre l’EC Granollers i el Santfe-
liuenc. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers tancarà el 
mes rebent el Santfeliuenc
Diumenge 27 d’octubre a les 17:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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