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Un necesser amb els seus noms
apuntats a fora. A dins, pintures
per a la cara, llapis d’ulls, pinta-
llavis, cremes i tota mena de
complements per a maquillar-se.
A la sala, un grup de dones amb
dues característiques en comú:
tenen càncer i volen sentir-se
guapes. Aquesta és la base del
programa Posa’t maca, et senti-
ràs millorque es començarà a fer
a l’Hospital de Granollers a par-
tir de dimecres. 

A través de la Fundació
Stanpa, el centre mèdic acolli-
rà tallers on voluntaris que són
professionals experts en ma-
quillatge i estètica aconsellen i
ajuden dones amb càncer a mi-

llorar la seva imatge i cuidar la
seva pell davant els agressius
tractaments que requereix
aquesta malaltia. Concretament,
el taller consisteix en dotze pas-
sos essencials per a la cura facial
i de maquillatge, que van des de
la neteja de la pell fins a la hi-
dratació i com utilitzar els pro-
ductes cosmètics.

Tot i que aquest programa fa
temps que té lloc a diversos hos-

pitals catalans, fins ara a Gra-
nollers no s’havia fet. Tot va
canviar gràcies a la intervenció

de Fina Moral, infermera de
quiròfan al centre mèdic. 

“ÉS UNA INJECCIÓ D’ENERGIA”
“Era trist que treballant aquí
fes de voluntària fora i a Grano-
llers no fessin els tallers”, expli-
ca Moral a Línia Vallès. La in-
fermera valora molt positiva-
ment la iniciativa: “És una in-
jecció d’energia. Penses que hi
vas a donar ànims i és al revés”.

Moral, maquilladora profes-
sional mentre no treballa al sec-
tor mèdic, va descobrir a través
de les xarxes socials la tasca de
la Fundació Stanpa i no va dub-
tar a demanar ser voluntària
d’aquests tallers, per als quals de-
manen personal experimentat en
el sector estètic. Després de pro-
var-ho a l’Hospital Josep True-
ta de Girona, va quedar enamo-
rada de l’experiència i va pro-

posar a la direcció de l’Hospital
de Granollers que acollissin
aquesta activitat. 

Moral explica que les pa-
cients “ho gaudeixen perquè als
tallers no hi ha males notícies ni
res a veure amb diagnòstics i
malalties. És un espai distès on
hi ha calidesa humana i on com-
parteixen experiències”. D’al-
tra banda, destaca la importàn-
cia que té per a les pacients, ja
que “els ajuda molt amb la seva
autoestima i a l’hora de veure
que hi ha altres dones en la
seva situació”. També afirma
que sempre estan “molt con-
tentes i agraïdes, diuen que els
hi ha anat molt bé”.

Un dels fets fonamentals d’a-
questa iniciativa és que és total-
ment gratuïta per a les partici-
pants, les quals reben un neces-
ser amb productes cosmètics de

marca. “El que acostumem a fer
és el que diem «un retoc de
bona cara». Expliquem trucs i
tècniques perquè no es noti tant
la pal·lidesa, les ulleres i la pell
resseca que acostumen a apa-
rèixer molt sovint amb la teràpia
contra el càncer”, comenta la vo-
luntària. Però no es tracta d’una
simple classe de maquillatge,
sinó d’un intercanvi, perquè se-
gons Moral “elles també t’expli-
quen trucs per cuidar-te”.

La Fundació Stanpa, que ha
treballat amb més de 8.000
dones amb càncer en els set
anys de vida d’aquest programa,
buscarà ara que l’Hospital de
Granollers també es transformi
en un indret on donar una nova
perspectiva a l’amor propi. Per
aconseguir la millor versió tant
per dins com per fora d’aques-
tes lluitadores.

Bellesa terapèutica
» L’Hospital de Granollers farà diumenge el primer taller de maquillatge per a dones amb càncer

» Línia Vallès ha parlat amb Fina Moral, impulsora del programa al centre mèdic granollerí

Alex Suárez
GRANOLLERS

Aquests tallers ajuden
a millorar la imatge 
i l’autoestima de 
les participants

Un taller de maquillatge i cura de la pell per a dones amb càncer (esquerra) i la infermera impulsora del projecte a Granollers, Fina Moral (dreta). Fotos: Fundació Stanpa
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Debat electoral amb
Catalunya com a tema

estrella, però sense cap
representant de partits catalans. Aques-
ta és la política a Espanya. Polítics que
parlen de coses que desconeixen, i el
més greu: acabaran creient-se les seves
mentides i decidint sobre aquesta
base.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rivera explica, con
acierto, que uno de los

problemas de la despo-
blación es que por tu pueblo no pase
el autobús o tener lejos el médico.
Ante eso propone bajar los impuestos
en el medio rural. Y ya cada cual que se
compre su autobús, su médico o lo que
más ilusión le haga.

@apuente

Que dicen los jueces
en la sentencia de la

violacion grupal de Man-
resa que el hombre que se masturba-
ba mientras permitía que otros cuatro
violasen a una menor no cometió nin-
gún delito, que el pobre no dijo que pa-
rasen porque eso le colocaba a él en
una mala situación.

Si tothom està ja d'a-
cord que el discurs de

Pedro Sánchez no és en
cap cas d'esquerres, ni tampoc la tra-
jectòria política ni històrica ni recent del
PSOE... Per què no abandonem, apro-
fitant que arriben eleccions, la inèrcia
de comptar els socialistes en cap bloc
d'esquerres?

@AlbertLloreta@SoniaVivasRive3@DG34JVR

La lupa

per @Modernetdemerda

El xoc d’empaties

Aquests dies he aprofitat per parlar amb
molts amics, de tota mena. Tenia ganes
d'escoltar-los i saber com estan veient i
digerint tota l'onada d'esdeveniments.
Moltes reaccions esperades, ja conegudes,
de suport total o rebuig frontal a la re-
ivindicació de l'independentisme. Però
també casos amb grisos i matisos. I, en-
tre aquests últims, un concepte anava so-
brevolant la conversa en la majoria de ca-
sos: l'empatia.

El conflicte que tenim és, també,
d'empatia. I qui diu situar-se entremig de
les dues fronteres posa la paraula sobre
la taula per denunciar que ells també hi
són i que troben a faltar que
se'ls entengui i que se'ls res-
pectin els dubtes, els neguits,
l'equidistància o el no-posi-
cionament. Hi ha gent patint
en tots els graons del país,
desenganyem-nos, siguin
més o menys actius a l'hora
de batallar les seves idees. I aquest pati-
ment probablement no està sent correc-
tament detectat des de les posicions an-
tagòniques.

M'ho explicaven i els entenia, potser
amb retard. Podia imaginar-me sense di-
ficultats el punt on són, la manca de res-
postes, el no combregar amb massa res
i la necessitat de viure la vida amb una
certa tranquil·litat, que també hi és. Pen-
sava en l'empatia que estic segur que no
he cuidat massa en ser contundent i bel·li-
gerant debatent arguments o a l'hora de
sortir al carrer per trencar-los la matei-
xa normalitat que l'Estat m'ha trencat a

mi. Hi pensava i em sentia cridat a revi-
sar algunes de les meves actituds.

Però, alhora, mentre em relataven les
seves sensacions, em venien al cap totes
les empaties del món. La que jo no he
cuidat massa vers ells, però també la
d'ells vers els represaliats per una per-
secució demencial contra unes idees po-
lítiques concretes. Pensava en els anys
de presó per posar urnes, per permetre
un debat al Parlament, per muntar una
manifestació contra una acció judicial.
Pensava en les acusacions de terrorisme
per organitzar manifestacions pacífiques,
en el tancament de webs que criden a la

mobilització no-violenta, en la repressió
policial sense miraments, en els ex-
iliats (polítics i no polítics), en la vulne-
ració de drets fonamentals durant de-
tencions i empresonaments preventius
(il·legalitats denunciades diàriament
per juristes). Pensava en les declaracions
de Lesmes del passat dia 30 d’octubre,
acabant d'enterrar la independència
judicial. I en desenes i desenes de vides
trencades aquests mesos, aniquilades
per ser dissidents.

Em venia tot al cap. Tot el que no cap
en un article. I fent-ho anava posant em-
paties sobre la balança i m'adonava del

terrible xoc existent. I també de la més
que presumible desigualtat entre la for-
ça ètica i moral d'una empatia, legítima,
i d'una altra, legítima. I la situació em ge-
nerava dubtes, perquè no sé fins a quin
punt aquest embat de legitimitats és
real quan en una d'aquestes empaties hi
intervenen drets humans i polítics bàsics.
No ho tinc gens clar, m'és impossible treu-
re'n l'aigua clara.

Ni m'atreveixo a calibrar empaties,
ni aconsegueixo ser capaç de veure on
ha d'acabar una empatia i començar l'al-
tra, quan a alguns els poden perseguir
(amb acusacions falses i sense proves, si

cal) i els poden empresonar
per posar en pràctica els
seus posicionaments polí-
tics (victoriosos en unes elec-
cions), i a uns altres, no.
Quan a uns se'ls pot esguer-
rar la vida impunement, i a
uns altres, no.

Qui és capaç de graduar empaties cor-
rectament? Com es gestiona aquest es-
clat de sentiments? Tenim dret a consi-
derar unes empaties més fonamentades
que altres? No ho sé, possiblement no. No
tinc respostes. Només sé que a Catalunya
hi ha gent amb unes idees determinades
que sap que aquesta nit dormirà a casa
seva, i hi ha gent amb unes altres idees de-
terminades que no sap si aquesta nit dor-
mirà en una cel·la, després de ser agafa-
da pels cabells, arrossegada, i tancada en
un furgó per, simplement, haver partici-
pat en una manifestació en un país de la
UE i en ple segle 21.

No veig on ha d'acabar una empatia i
començar l'altra, quan a alguns els poden 
perseguir i empresonar i a uns altres, no

Els semàfors

Fina Moral
La infermera de l’Hospital de Grano-

llers, Fina Moral, ha impulsat el progra-
ma de maquillatge per a dones amb

càncer Posa’t maca, et sentiràs millor al
centre mèdic. Dimecres comença el 
primer taller a l’hospital granollerí.

pàgina 3

Renfe
Desenes d’activistes han protestat a

l’Estació de Mollet-Sant Fost per recla-
mar millores en accessibilitat i que

s’instal·lin ascensors per creuar les vies.
Denuncien que fa més de dos anys que

Renfe té pendents aquestes obres.
pàgina 12

Iona Lobato
La jove karateca franquesina va penjar-
se una medalla de bronze en el seu de-

but en un Campionat del Món. Va ser fa
dues setmanes, a Santiago de Xile, i

també es converteix en la primera es-
portista del Nokachi que ho assoleix.  

pàgina 28
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Isabel Turull: “El PSC ha tingut 
una falta d’humanitat i d’escrúpols”1

2
Desallotgen cinc cases 
ocupades a Sant Fost

Clam contra l’empresonament de 
tres joves de Parets i Caldes pels aldarulls

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

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

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 millors
perles

La princesa Leonor sorprèn a la gala dels Premis Princesa de
Girona 2019 amb un discurs en català. Amb un nivell de pro-
núncia molt superior al que havia demostrat el seu pare an-

teriorment, la nena va fer que les xarxes socials s'omplissin de co-
mentaris sobre les seves vocals neutres i esses sonores.

El jugador de l’NBA Kevin Durant voldria acabar la seva car-
rera al Barça. L’estrella estatunidenca, que actualment for-
ma part de la plantilla dels Brooklyn Nets, ho ha reconegut

en una entrevista amb el també jugador de bàsquet Serge Iba-
ka. El club ja ha fet una samarreta amb el seu nom i dorsal.

Pablo Iglesias pateix un lapsus i parla de “mamades” en lloc
de manades. Va passar durant el debat electoral del 4 de no-
vembre. De seguida, Twitter es va omplir de mems i acudits

sobre la situació. L’endemà, el líder d’Unides Podem es va sumar a
les bromes i va comentar l’enginy i el sarcasme de la gent.

El Nadal ja és aquí. Ho ha anunciat la cantant Mariah Ca-
rey, considerada la reina d'aquesta època de l'any, amb
un divertit vídeo en què simula que rep una trucada tele-

fònica del Pare Noel. Carey, vestida amb un pijama nadalenc,
agafa el telèfon de seguida i afirma: "És l'hora".

Els periodistes catalans que van seguir l'Extremadura-Girona van
rebre crítiques dels periodistes extremenys per preguntar en
català durant la roda de premsa posterior al partit. Per sort, el

club local va fer un comunicat condemnant aquestes actituds i, tot i
haver perdut, van enviar un amable missatge en català al Girona.

A les xarxes

@jordialapreso: Benvinguda sia l’acam-
pada, fem-la créixer aquest cap de set-
mana. Gràcies #generació14O per plantar-
vos contra els que retallen drets i llibertats. 

#Acampada

@aleixrenye: El món a l'inrevés. A Catalu-
nya ara és el rei d'Espanya qui entra clan-
destinament i amaga on anirà a dormir.
Abans ho fèiem els independentistes.

#NoTenimRei

@gebelque: Igual de esta se aprende la dife-
rencia entre democracia de calidad (revolu-
ción liberal triunfó en el XVII) y democracia au-
toriaria (nunca triunfó una revolución liberal).

#PonsatíNoEsMou

Safata d’entrada

Molts espanyols estan engrei-
xant el relat terrorista que s’ha
inventat el Gobierno, amb la in-
estimable ajuda dels mitjans
afins i de Vox i Ciutadans:
aquesta és la millor maniobra de
totes les efectuades perquè, un
cop estiguem catalogats com a
terroristes, el Gobierno no haurà
de donar cap explicació a qual-
sevol repressió o violència que
usin, ja que tot estarà justificat.

Si no desmuntem el fals re-
lat terrorista de cara al món,
estem perduts. Perquè, gràcies
a l’aparell propagandístic, ja
ningú demanarà explicacions
a l'Estat pels seus actes vio-
lents-franquistes. I això no ho
podem permetre.

El fals relat 
per Dolors Miquel

El riu de la vida 
per Francesc Reina

Escriure bé pot renyir amb la
pressa, detenir-se en els detalls és
donar vida a les paraules, saltar
murs i sentir històries certes.

L'avinguda que travessa la
ciutat clava les seves petjades,
com un riu poderós. En una riba,
l'Hospital, on cusen el que es
trenca; en l'altra, una sala de jocs,
un dilema magistral per perillós.

De matí, en silenci compar-
tit, homes i dones que han bus-
cat sostre en caixers o en porxos,
desfilen cap a les urgències per
rentar-se. És una maniobra ga-
irebé militar. A la sala d'espera,
com en un taller d’hermenèuti-
ca, es parla de navegants per les
ribes de la vida en un anar i ve-
nir entre la creació i la destrucció.
Mentrestant, cadascun amb les
seves habilitats i circumstàncies,
s'escorren cap als lavabos.

El salt a l'altre extrem és un
capítol amb malestar profund
i descens a l'infern. Un estilet
emocional de sentiments sobre
les maneres d'afrontar les difi-
cultats. Als peus del bingo, al-
guns reposen i en ocasions,
quan arriba la paga, proven la
seva mala ratxa.

Martí i Pol deia que quan s'a-
paguen els llums els pobles que-
den indefensos. Hi ha esper-
pents glamurosos de difícil re-
parar. L'addicció al joc, diuen, és
comparable avui dia a l'heroïna
dels 80; requereix allò públic
un cop més per tenir cura de la
salut ciutadana, sobretot, de la
més humil.

Els rius tenen el seu ordre,
flueixen sense que puguem re-
soldre els seus interrogants, el
vertigen a l'horitzó amplia el fi-
nal d'una pel·lícula de vides es-
biaixades que no acaba mai.

No hi ha cap mecanisme en
el cervell que asseguri la veritat,
les històries que ens expliquen
habiten en les nostres passions
com si fos una experiència prò-
pia. Els límits de la realitat són
difusos; declarar que els nens
diuen la veritat és una gran
equivocació (han vist The Chil-
dren’s Hour -La calúmnia- de
William Wyler?). Per apropar-
nos al més salvatge no és ne-
cessari eliminar paisatges. La
sort és que no ens hem oblidat
de plorar. ¿Qui sap d'una aigua
que cobreixi el dolor?
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HOMOFÒBIA4El jutjat penal
número 2 de Granollers cele-
brarà la setmana que ve el judi-
ci contra sis suposats membres
del Projecte pilla-pilla, que sota
la falsa aparença de voler per-
seguir pederastes, van vexar pú-
blicament tres homosexuals a
Granollers i les Franqueses a
finals del 2013.  

Els integrants del grup es
feien passar per joves de 16 anys
i contactaven amb homes gais
per tenir una cita i mantenir
relacions sexuals -en aquell mo-
ment l’edat mínima de consen-
timent sexual era de 13 anys-. En
el moment de la trobada, es
presentaven desenes de mem-
bres i gravaven un vídeo, on
humiliaven al tercer i l’obligaven
a admetre que era pedòfil. Des-
prés el compartien a través de les
xarxes socials, fins al punt que al-
guns clips van superar les
100.000 visualitzacions i van
portar a l’escarni públic  de les

víctimes. Aquesta forma d’actuar
hauria estat inspirada per la
banda homòfoba russa Occupy
Pedophilia, amb la qual van te-
nir contacte.

La Fiscalia demana 21 anys
de presó per al líder del grup per
delictes contra la integritat mo-
ral i la intimitat, amb els agreu-
jants d’abús de superioritat i de
discriminació per motius d'o-
rientació sexual. Per a la resta, les

penes van dels dos als sis anys de
presó.

El polèmic cas ha portat a
entitats del col·lectiu LGBTI de
tot l’estat a unir-se per primera
vegada en una acusació popular
contra els presumptes autors. Els
activistes –que demanen 15 anys
de presó per al líder de la banda–
denuncien l’alarma que van des-
pertar els fets entre la comuni-
tat homosexual.

El jutjat penal número 2 de Granollers celebrarà el judici. Foto: Google Maps

La setmana que ve comença 
el judici al ‘Projecte pilla-pilla’
» Els membres del grup es feien passar per joves de 16 anys, 

concertaven cites amb homosexuals i els humiliaven públicament

Demanen set anys de presó
per als acusats de violació

TRIBUNALS4Aquesta setmana
s’ha celebrat el judici per la vio-
lació a una noia a la discoteca
2046 situada al passeig Fluvial de
Granollers. La Fiscalia demana
set anys de presó per als dos pre-
sumptes autors de l’agressió se-
xual a la jove de 18 anys, que se-
gons els lletrats seria un crim d’a-
bús sexual amb penetració. Els
individus van ser posats en pre-
só provisional el mateix dia dels
fets. Tot plegat va passar el 14 d’a-
bril de 2017 a la matinada, quan,

segons el fiscal, la noia va ser as-
saltada per un dels acusats al la-
vabo del local. Allà, l’home
l’hauria violat i a continuació se
li hauria sumat un segon indivi-
du. Després de consumar l’acte,
la van insultar i humiliar, i van
deixar-la en estat de xoc. 

Per aquest motiu, també
demanen que els acusats man-
tinguin una distància mínima
de seguretat respecte a la vícti-
ma en tot moment, a banda de
les penes de presó.

EQUIPAMENT4Els grups mu-
nicipals de Junts per Grano-
llers i Primàries han criticat
aquesta setmana les tarifes del
nou aparcament públic de
l’Hospital de Granollers que s’o-
brirà en els pròxims dies. Segons
expliquen els crítics, fa uns dies
van proposar un preu de dos eu-
ros per hora, que consideren
adequat per al servei. La setma-
na passada, però, es va anunciar
que la tarifa serà de 2,50 euros
cada hora, amb paquets setma-

nals i mensuals de 35 i 80 euros
respectivament. Tot i que cele-
bren la baixada de preus, des de
Junts i Primàries expliquen que
la nova tarifa “encara queda
lluny” de la que demanaven i que
“no contempla una gratuïtat en
una primera franja horària pels
usuaris del servei d’urgències i de
consultes externes”, tal com pro-
posaven. 

Per la seva part, des de
l’Hospital defensen que les tari-
fes “s’han reduït respecte als

preus que cobrava l’anterior em-
presa que la gestionava, equi-
parant-les a les més reduïdes que
apliquen la resta de pàrquings de
la ciutat de Granollers”.

Les obres de remodelació i
modernització van començar el
passat mes de febrer en dues fa-
ses, per poder disposar en tot
moment d’una zona d’aparca-
ment per als usuaris del centre.
Està previst que aquest mateix
mes de novembre s’obri defini-
tivament al públic.

La discoteca 2046, on van tenir lloc els fets. Foto: Google Maps

Crítiques pel nou aparcament

Empresa | Bimbo tancarà la planta de Granollers l’any que ve
La companyia multinacional alimentaria Bimbo tancarà l’any que ve la històrica fàbrica

de Granollers. Així ho ha avançat recentment Expansión. Aquest tancament anirà
acompanyat del trasllat del 80% de la plantilla a la nova planta de Santa Perpètua.
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Científics de tota Europa es
troben per investigar ratpenats

CULTURA4El Teatre Auditori
de Granollers acollirà aquesta nit
l’espectacle Catedral, de la da-
rrera revelació del flamenc, Pa-
tricia Guerrero. La jove grana-
dina, de 28 anys, mostrarà la
seva forma única d’entendre
aquest art amb una obra que re-
flexiona sobre el paper de la
religió en l’opressió de la dona i
els desdibuixats límits entre el
que és sagrat i profà. La bailao-
ra estrella del moment proposa
l’espectacle amb una excepcio-
nal barreja de dansa, música i
una potent escenografia. Cate-
dral va guanyar el prestigiós
premi Giraldillo al millor es-
pectacle en la Biennal de Fla-
menc de Sevilla l’any 2016 i ara
arriba a Granollers amb l’ob-
jectiu de conquerir el públic. 

D’altra banda, el Teatre Au-
ditori de Granollers celebra un
cap de setmana amb altres grans
propostes. Demà serà el torn de
La reina de la bellesa de Lee-
nane, dirigida per Julio Manri-
que, i diumenge Les cartes de
Brahms, un concert del Cor de
Cambra de Granollers amb l'ac-
tuació de Jordi Boixaderas.

Patricia Guerrero
porta la revolució
flamenca al TAG

CIÈNCIA4Una trentena de cien-
tífics provinents de diversos
països europeus s’han trobat
aquesta setmana al Museu de
Ciències Naturals de Grano-
llers per investigar sobre com
afecta el canvi climàtic als rat-
penats en el marc de la comis-
sió Climbats.  Dimarts l’alcalde
Josep Mayoral va inaugurar la
reunió amb un acte de presen-
tació on va destacar que “no és
una casualitat” que aquesta tro-
bada científica es faci al museu
granollerí. Va explicar que
aquesta institució és “el millor
lloc per parlar de ratpenats, de
papallones i de petits mamífers”. 

L’objectiu de la trobada ha
estat avaluar mitjançant mo-
dels l’estat de les poblacions eu-
ropees d’aquests animals per
veure com els afecta l’escalfa-
ment global; crear una xarxa
europea de seguiment de ratpe-
nats; i fer un estudi econòmic
dels efectes sobre l’agricultura a
causa de la disminució en la po-
blació de ratpenats. 

De fet, des del museu desta-
quen que aquests animals estan
amenaçats per l’escalfament
global i les conseqüències d’a-
questa situació poden ser de-
vastadores. Una de les aporta-
cions més importants dels rat-

penats és el seu paper d’aliat en
l’agricultura per a la lluita con-
tra plagues  com les que afecten
l’arròs i el raïm.

CONTRA EL MALTRACTAMENT
D’altra banda, el Museu de Cièn-
cies Naturals inaugurarà di-
marts l’exposició El Venadito.
Art contra el maltractament
animal, que reunirà una cin-
quantena d’obres relacionades
amb el patiment dels cavalls
que infligeixen éssers humans.
Segons els organitzadors els
equins són “un dels col·lectius
animals més maltractats i igno-
rats per les administracions”.Es van estudiar els efectes del canvi climàtic en els ratpenats. Foto: ACN
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POLÍTICA4Els grups munici-
pals del PSC i de Podem van
acordar la setmana passada for-
mar un govern de coalició “d’es-
querres i progressista” fins al
2023, segons expliquen els ma-
teixos protagonistes. En un acte
amb la portaveu socialista, Mi-
reia Dionisio, i l’homòleg de Po-
dem, Xavier Buzón, es va cons-
tatar la bona entesa entre amb-
dues formacions que es va fer ofi-
cial amb la signatura del pacte.

De fet, segons els signants,
des de la creació de la comissió
bilateral l’estiu passat van que-
dar clares les idees de ciutat si-
milars entre els dos partits.
“Creiem que la incorporació de
Podem al govern municipal serà
positiva per a Mollet. Hem cons-
tatat que entre els nostres pro-
jectes hi ha una gran coincidèn-
cia programàtica i ara és temps
de sumar”, assegurava Dionisio.
Per la seva part, Buzón conside-
ra que en cap cas l’acord és un

“repartiment de regidories”, sinó
que tracta d’un compromís “de
polítiques i accions que s’han de
tirar endavant els pròxims anys”.  

Les línies de la coalició gira-
ran entorn d’un govern “trans-
parent i feminista, compromès
amb la igualtat d’oportunitats, la
lluita contra el canvi climàtic, l’o-

cupació, la cultura i l’esport”, se-
gons afirmen els signants.

Amb la constatació d’aquest
acord, la balança del consisto-
ri es queda en una posició molt
favorable al govern, ja que la
suma de PSC i Podem frega la
majoria absoluta amb 12 regi-
dors d’un total de 25.

Els portaveus de PSC i Podem firmant l’acord. Foto: PSC Mollet

Després del flirteig, l’acord:
el PSC i Podem pacten govern
» Els de Buzón fan possible una coalició “d’esquerres i progressista”
» La suma reforça el govern, que ara suma 12 regidors dels 25 totals

Justícia comença el trasllat
dels jutjats a Can Fàbregas

EQUIPAMENTS4El Departa-
ment de Justícia va començar
ahir el trasllat dels jutjats de Mo-
llet a Can Fàbregas. Aquesta
setmana es tanca una etapa his-
tòrica al carrer Anselm Clavé en
l’àmbit judicial a Mollet arran
d’aquest canvi de seu, tal com va
avançar el 9 Nou la setmana pas-
sada. Segons han confirmat fonts
de Justícia a Línia Vallès, el
trasllat continuarà gradualment
fins dilluns, justament després
de les eleccions generals. Llavors

s’haurà traslladat tota la infor-
mació, documentació, personal
i tots els elements necessaris
per dur a terme l’activitat.

Amb aquest trasllat definitiu
s’aconsegueix una demanda his-
tòrica del col·lectiu judicial de la
ciutat, que reclamava des de fa
anys moure la seu de la institu-
ció a Can Fàbrega. Les noves ins-
tal·lacions permetran un treball
molt més eficient per als pro-
fessionals del sector i una mo-
dernització general.

SOCIETAT4Els veïns de Mollet
van alertar dimecres d’un forat
enmig de la calçada a la cruïlla
entre la Rambla de Pompeu Fa-
bra i el carrer del Sol. El tram de
la carretera es va enfonsar quan
un autobús hi va passar per so-
bre, deixant un buit d’un metre
de diàmetre força profund i que
de seguida va cridar l’atenció
dels vianants que passaven per
la vora. 

L’esfondrament va passar
sobre dos quarts de dotze del

matí, en una hora de plena acti-
vitat per la via pública molleta-
na. Al forat s’hi podia veure l’ai-
gua del clavegueram passant
per sota. Per evitar qualsevol ac-
cident davant la delicada situa-
ció, un equip de serveis munici-
pals de l’Ajuntament es va des-
plaçar ràpidament cap a la cruï-
lla. Allà van tallar el trànsit i van
assenyalar l’espai foradat, rode-
jant-lo amb diverses tanques.

Els responsables del mante-
niment de l’espai públic calculen

que el tram malmès en realitat
pot afectar uns quatre metres en
total, més enllà de l’espai visible.
També apunten que les recents
pluges podrien haver afectat
l’estat de l’asfalt en una zona pro-
pera a una entrada de clavegue-
ram, on hi havia una escletxa.

Actualment s’està treballant
per reparar els danys, i l’actua-
ció podria durar uns quants
dies per totes les tasques de sa-
nejament i tornar a asfaltar
necessàries.

Els jutjats passaran del carrer Anselm Clavé a Can Fàbregas. Foto: Arxiu

Ensurt per un forat a la calçada

Acte | Dos anys de la rotllana d’Àvies i avis per la Llibertat
L’entitat Àvies i avis de Mollet per la Llibertat va celebrar dimecres els dos anys de la
rotllana setmanal per demanar la llibertat dels presos polítics catalans. A l’acte hi va

assistir la família de Jordi Cuixart i Margarida Canadell, autora de la iniciativa.  
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Demanen un pla integral 
al barri de l’Estació del Nord

REIVINDICACIÓ4L’Associació
de Veïns del barri de l’Estació del
Nord va celebrar dissabte un
acte lúdic a la placeta sense nom
entre els carrers Ramon Turró i
Onze de Setembre per reivindi-
car un pla integral amb l’objec-
tiu de “millorar i recuperar el ba-
rri”, segons expliquen.  Des de
l’entitat asseguren que la ubica-
ció de l’acte “no va ser casual”, ja
que volien “denunciar el la-
mentable estat de deixadesa i
brutícia que pateix de manera
crònica aquesta placeta”. 

Els mateixos participants de
l’acte van treballar per adequar
l’espai, reutilitzant les deixalles
en elements reivindicatius. Se-
gons l’associació, això “simbo-
litza que la col·laboració i soli-
daritat veïnal poden arribar a
convertir els problemes en so-

lucions”. Més endavant, la co-
mitiva es va desplaçar fins al pe-
tit parc que hi ha a la cruïlla
d’Onze de Setembre amb Joan
Maragall, per tal de “denunciar
l'extrema degradació d’aquest
espai”. La plataforma critica que
el parc s’hagi convertit “en un pi-
picà encobert” perquè està “far-
cit d'excrements animals”, ex-
pliquen. 

EL CALDERÍ TAMBÉ VOL CANVIS
En nom del barri del Calderí,
l’entitat MolletOpina es va reu-
nir dimecres amb els regidors
Francisco Paradas i Mercè Pérez
per a reclamar un seguit de mi-
llores a la zona. Posar tanques al
parc de Can Mulà, treballar en la
il·luminació dels carrers i millo-
rar la neteja dels espais públics
van ser alguns temes tractats.

ACTIVISME4Adimo (Associa-
ció de Persones amb Diversitat
Funcional, Física i Sensorial, de
Mollet i Comarca) i la Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Pú-
blica del Baix Vallès van celebrar
dilluns a la tarda un acte de
protesta a l’estació de Mollet-
Sant Fost per reclamar la ins-
tal·lació d’ascensors i altres mi-
llores d’accessibilitat que acu-
mulen un retard de més de dos
anys. Actualment només hi ha
un pas a nivell que creua les vies
molt precari per a les persones
amb problemes de mobilitat.

Els activistes van arribar a
l’estació amb l’objectiu de re-
partir fulls informatius entre els
usuaris del tren i enviar una
carta a Renfe per exigir l’inici im-
mediat de les obres, però es van
trobar l’oposició de la compan-
yia estatal de trens.

“Denunciem l’actitud de
Renfe. Ens van rebre molt ner-
viosos i poc educats, quan som
gent que només lluitem perquè
tothom tingui accés a l’esta-
ció”, explica Antonio López,
portaveu de la plataforma a Lí-
nia Vallès. Segons detalla, es
van enviar agents de seguretat
de l’estació per impedir l’entra-
da dels activistes a les andanes.
Els nombrosos membres d’A-

dimo en cadira de rodes, però,
van aconseguir esquivar el blo-
queig i finalment es va dur a ter-
me l’acte. 

Després de moments de ten-
sió i negociació, els que protes-
taven van aconseguir respostes
per part de l’entitat ferroviària.
El mateix López es va reunir amb
el responsable de l’estació en
privat, el qual li va explicar la si-
tuació de les obres.

El projecte per a posar en
marxa els ascensors està acabat
i falta l’aprovació de l’Ajunta-
ment. Després s’enviarà a con-

curs perquè una empresa s’en-
carregui de les corresponents
obres. D’altra banda, actual-
ment estan en marxa els treballs
per modernitzar els torns per pi-
car bitllets i fer una entrada ac-
cessible per a les persones amb
mobilitat reduïda. Pròximament
també es treballarà en la remo-
delació de les andanes.

“Estarem vigilant i atents
perquè ho compleixin”, adverteix
López. També afirma que, fi-
nalment, responsables de Ren-
fe els van demanar perdó pel re-
tard de les obres.

Els activistes demanen més accessibilitat. Foto: Twitter (@defensanitatBV)

Protesta per l’accessibilitat 
a l’estació de Mollet-Sant Fost
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Parets

La Ràdio de Parets comença 
a celebrar el 40è aniversari

COMUNICACIÓ4La històrica
RAP 107 FM comença avui a ce-
lebrar els seus 40 anys de vida.
A les cinc de la tarda farà un pro-
grama especial en directe al Sot
d’en Barriques amb la col·labo-
ració de diferents entitats i
agents socials de Parets, que al
llarg de la tarda duran a terme
diferents activitats. 

L’acte festiu inclourà una
xocolatada de la Comissió de
Festes, un taller de pintacares i
un de la Policia Local. També els
Manyacs faran una actuació cas-
tellera per sumar-se a l’efemè-

ride, amb la participació del
grup La Il·lusió no té edat i les
corals de l’Escola Municipal de
Música. Finalment, es farà una
desfilada d’animals per adoptar
de la Protectora d’Animals de
Parets.

DES DE LA DIADA DE 1980
La Ràdio de Parets va nèixer un
11 de setembre de 1980 i es va
convertir en la segona emissora
local de la comarca que entrava
en funcionament. Fins a la prò-
xima Diada de l’any que ve, se ce-
lebrarà un acte mensual.

MEMÒRIA4El grup municipal
d’Ara Parets ERC presentarà
una moció per al reconeixement
públic de les dones deportades
als camps de concentració nazis
en la Junta de Portaveus del
pròxim 21 de novembre. Segons
expliquen des del partit, dema-
nen “la realització de campanyes
de difusió sobre la vida i difi-
cultats de les dones als camps
nazis, així mateix com altres
dones deportades i perseguides
pel feixisme”.

Algunes mesures concretes
que contemplaria la moció se-
rien les de posar noms a carrers
i places d’algunes figures des-
tacades d’aquest col·lectiu, com
Neus Català o Conxita Grangé.
També volen que s’instal·li una
placa on s’expliqui la seva bio-
grafia “seguint els criteris de la
Xarxa d’Espais de Memòria
del Memorial Democràtic”, ex-
pliquen.

UN MURAL ODIAT PER FRANCO
A banda d’aquesta proposta,
l’Ajuntament ha encarregat

aquesta setmana a l'historiador
paretà Carlos Toribio un llibre
sobre el mural de pop art de l’an-
tiga empresa Tipel. Aquesta pe-
culiar i cridanera obra va causar
un gran enrenou en la seva es-
trena l’any 1971, ja que el fran-
quisme la va considerar una
provocació.

Els seus autors, Eduardo
Arranz Bravo i Rafael Bartoloz-

zi van haver de veure com  el Mi-
nisteri d’Obres Públiques i Ur-
banisme va estar a punt de fer-
la retirar perquè l’acusaven de
distreure els conductors i pro-
vocar accidents.

En realitat, es tractava d’u-
na peça artística molt arrisca-
da per a l’època, que omplia de
color els sempre grisos polí-
gons industrials.

El franquisme va criticar el mural de Tipel. Foto: Ajuntament / Enric Bartel

Volen reconèixer les deportades
a camps de concentració nazis

Ajuntament | Parets abandona Vallès Visió
Tal com avançava la darrera edició de Línia Vallès, l’Ajuntament va abandonar
el canal audiovisual Vallès Visió al Ple del 25 d’octubre. Segons el consistori,
això ha permès rebaixar l’IBI i es posarà en marxa d’un canal propi de Parets. 

La RAP 107 es va posar en marxa l’any 1980. Foto: Arxiu
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Demanen revisar les obres 
de La Vinya de Carrencà

MARTORELLES4L’Ajuntament
ha anunciat recentment que les
obres de La Vinya de Carrencà
estan aturades perquè han de-
manat la revisió del projecte a
causa de “discrepàncies detec-
tades” durant els treballs. El
Primer Tinent d’alcalde, Joan
Marc Flores, ha explicat que
“la constructora ha detectat de-
ficiències del projecte (les més
importants d’instal·lacions in-
teriors) i els arquitectes i apa-
relladors han treballat per so-
lucionar-les”. Flores posa com a
exemple que “el projecte diu

que a la Sala cal posar-hi dos
aparells de calefacció, i fruit de
la revisió, ara l’arquitecte diu
que l’òptim és posar-hi tres”. Se-
gons apunta el regidor, “qual-
sevol modificació respecte al
projecte original” requereix fer
una anàlisi pels canvis al pres-
supost. “Ara mateix estem en la
negociació de la part econòmi-
ca”, explica.

D’altra banda, l’Ajuntament
ha anunciat que les obres del Sa-
fareig de Can Sunyer estan pràc-
ticament a punt i estaran aca-
bades en les pròximes setmanes. 

AJUNTAMENT4El Ple Extraor-
dinari celebrat dilluns a l’Ajun-
tament de Sant Fost va tenir com
a protagonista l’aprovació de
les ordenances fiscals per a l’any
que ve. La pujada de l’IBI del
9,52% (del 0,63% al 0,69%) va
ser el gran tema de la sessió, que
s’ha allargat durant la setmana. 

I és que des d’Independents
Units per Sant Fost van denun-
ciar que es tractava de “la major
pujada d’impostos de la història
recent de Sant Fost” en un co-
municat publicat dimecres. La
portaveu del partit, Montserrat
Sanmartí, ha denunciat a Línia
Vallès que es tracta d’una puja-
da “escandalosa” i que els veïns
“ja paguen suficient”. A més,
demana que si el govern vol re-
captar més, “que abaixin els
sous i no apugin l’IBI”.

Per la seva part, l’alcalde
Carles Miquel ha explicat a
aquest mitjà que IUSF “tergi-
versa la realitat”. El batlle criti-
ca que “entre el 2016 i el 2017
també van apujar l’IBI de forma
similar”. Miquel defensa el can-

vi impositiu “per prudència fi-
nancera”, ja que assegura que
l’Ajuntament anteriorment de-
penia massa de fonts de recap-
tació poc fiables, com les multes
de trànsit. “No tenim un IBI alt
si el comparem amb municipis
de l’entorn i similars”, explica.

LES OCUPACIONS PORTEN CUA
Un altre dels temes candents al
consistori és el de les ocupacions
de la setmana passada a cinc ha-
bitatges. L’endemà que l’Ajun-

tament agraís la mobilització
veïnal contra els ocupants, Sant
Fost En Comú Podem -que for-
ma part del govern- va desmar-
car-se’n a través de les xarxes so-
cials denunciant el “gran pro-
blema” dels pisos buits a la vila
i defensant “el dret a l'habitatge
digne reconegut a la constitució”.

En canvi, des d’IUSF han
demanat un Ple Extraordinari
on volen presentar una moció
per establir accions legals con-
tra les ocupacions.

L’oposició va criticar la pujada de l’IBI en el darrer Ple. Foto: Arxiu

Polèmica a Sant Fost per la
pujada de l’IBI i les ocupacions

Sant Fost | Reunió per la Serralada de Marina 
L’alcalde de Sant Fost, Carles Miquel, s’ha reunit aquesta setmana amb Jo-
sep Tarín, delegat d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona per inte-

grar-se al Pla Especial de Protecció del Parc de la Serralada de Marina.



17 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 8 de novembre del 2019



8 de novembre del 2019

Montmeló

| 18

líniavallès.cat

Montornès

SALUT4Per segon any conse-
cutiu, el Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) de Montornès-
Montmeló han estat premiats
com a millor centre de l’Àrea Me-
tropolitana Nord per part de
l’Institut Català de la Salut. En
global, és la quarta vegada que
l’equipament sanitari rep aques-
ta distinció.

Aquesta valoració es fa en
base a un total de 27 indicadors
que mesuren el funcionament
dels equips d’atenció primària
considerant aspectes de la seva
feina com la qualitat assistencial,

el nivell de la prescripció far-
macèutica, la seguretat del pa-
cient i el grau de satisfacció ge-
neral dels usuaris, però també té

en compte condicions del per-
sonal sanitaris, com el compro-
mís i la implicació amb les seves
responsabilitats, la dedicació o el
respecte a les necessitats dels pa-
cients, entre altres aspectes.

L’entrega de reconeixements
als millors centres del 2018 es va
celebrar fa unes setmanes a Lli-

nars, durant la cinquena Jorna-
da de Benchmarking de l’atenció
primària de l'àrea Metropolita-
na Nord, i va reunir més de 300
professionals del sector de la
salut de tota la zona, que a ban-
da de la comarca inclou també el
Vallès Occidental, el Barcelo-
nès Nord i el Maresme.

Els responsables del centre recullen el reconeixement. Foto: Ajuntament

L’equip d’Atenció Primària 
local torna a rebre un premi

Eleccions | Modificacions en els col·legis electorals al poble
Canvis d’escenaris de cara als comicis de demà passat. El teatre Margarita Xirgu, la nova Escola
Palau d’Ametlla i l’edifici de l’antiga Palau d’Ametlla s’incorporen com a col·legis electorals en
substitució de Can Saurina, la sala polivalent de l'Escola Sant Sadurní i el Casal de Cultura.

HALLOWEEN4Aquest any s’ha
complert una dècada d’ençà de la
posada en marxa del Túnel del
Terror, una de les terrorífiques
propostes emmarcades en la ce-
lebració de Halloween i de la fes-
ta de Tots Sants. Segons dades fe-
tes públiques per l’Ajuntament,
més de 200 persones van desfi-
lar per aquesta atracció, que es va
tornar a habilitar al Centre Ju-
venil Satèl·lit, que va tornar a
convertir-se en un sinistre tana-
tori ple d’ànimes atrapades entre
la vida i la mort.

ACTIVITAT PARTICIPATIVA
Des de la seva posada en marxa,
el Túnel del Terror ha estat una
proposta pensada i executada
per part dels veïns. En l’edició
d’enguany, una quarantena de
nens, joves i adults del poble
n’han estat els impulsors.

L’activitat, de fet, és una de les
propostes que van tirar endavant
en els pressupostos participatius
d’aquest 2019. El grup que l’or-
ganitza, de fet, ja ha dit que tor-
narà a presentar aquesta candi-
datura per als de l’any que ve. 

El Túnel del Terror, en plena
forma en el seu 10è aniversari

CULTURA4La cinquena edició
del Drummer Sound, celebrada
diumenge passat i que tenia com
a leitmotiv la lluita contra el càn-
cer infantil, va servir per posar en
marxa un novembre cultural-
ment intens al poble, i que tindrà
la Torreta com a gran escenari.

La programació mensual se-
guirà demà passat amb l’actuació,
a les 12 del migdia, del mag Pere
Rafart, que posarà sobre l’esce-
nari un número d’il·lusionisme

d’autor còmic. Rafart va rebre el
premi de mag de l’any el 2017,
mentre que l’any passat va rebre
el segon premi del mundial FISM
celebrat a Corea del Sud.

Les dues darreres cites que es-
tan marcades en vermell al ca-
lendari són l’espectacle teatral i
musical Wicked, la historia jamás
contada de las brujas del Mago de
Oz (el dissabte 16) i el tribut a
Aladdin anomenat La lámpara
maravillosa (el dissabte 23).

PLE MUNICIPAL4Una de les de-
rivades de l’aprovació de les or-
denances fiscals durant el Ple
del mes passat (celebrat el passat
30 d’octubre, i que van tirar en-
davant gràcies als vots del PSC,
Canviem i ERC) és que el govern
municipal estudiarà aplicar el
sistema de recollida d’escom-
braries porta a porta que funcio-
na en diferents localitats de Ca-
talunya i de l’Estat espanyol.

Aquest sistema de recollida té
avantatges com la reducció dels
costos en l’entrada de residus a la
planta de tractament i també fo-

menta la separació per part dels
veïns. S’implanti o no aquest sis-

tema, el que és segur és que cada
domicili pagarà entre 20 i 25
euros més per l’augment dels
preus públics marcats pel Con-
sorci de Residus.

Altres aspectes que canviaran
les ordenances seran l’aplicació de
taxes a les sales de joc i apostes
que siguin privades,  les bonifi-
cacions (que poden arribar a un
75%) per als veïns que tinguin

cotxes o motos elèctriques o els
canvis en el rebut de la factura de
l’aigua, amb nous trams i rebai-
xes en el preu que podrien arri-
bar fins al 60%. També hi haurà
un augment de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) per als propieta-
ris de pisos que estiguin buits si
el govern municipal considera
que aquests estan fent especula-
ció immobiliària.

Un moment de la sessió plenària del mes d’octubre. Foto: Ajuntament

Estudien aplicar el servei de
recollida de brossa porta a porta

El Drummer Sound enceta
un mes intens a la Torreta

Cultura popular | Els Diables, protagonistes de la Castanyada
L’espectacle de foc i pólvora ideat pels Diables va ser un dels plats forts de la programació

de la Castanyada de dijous passat. La colla va triar com a inspiració la història de Saint
Haïn (d’inspiració haitiana) per crear un show anomenat La nit de les petites bruixes.

És el segon any seguit i
el quart en total que els
professionals del CAP
reben el reconeixement

Aquest sistema 
de recollida redueix
costos i fomenta el
reciclatge de residus
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La Llagosta

Una unitat mòbil ja mesura 
la qualitat de l’aire del poble
MEDI AMBIENT4Una unitat
mòbil de mesura de la qualitat
ambiental de l’aire enviada per
la Diputació està instal·lada, des
de la setmana passada, a la pla-
ça de l'alcalde Sisó Pons. 

Aquest vehicle continuarà
en aquest punt de la Llagosta du-
rant aproximadament un mes i
tres setmanes més (fins a com-
pletar un total de dos mesos)
prenent mostres de diferents
tipus de partícules, com PM10 i

PM2,5, ozó o òxids de nitrogen.
El vehicle també disposa d’una
estació meteorològica completa.

Les dades que es recullin du-
rant aquest període de temps es
podran comparar posteriorment
amb les obtingudes en altres
ocasions al poble, de manera
que es podrà comprovar de for-
ma objectiva la utilitat de les me-
sures de reducció d’emissions i
de la lluita contra la contamina-
ció que s’apliquen a la Llagosta.

FEMINISME4La prevenció i la
sensibilització seran els dos grans
eixos de la programació emmar-
cada en el Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència en-
vers les Dones que se celebrarà al
poble (i arreu del planeta) dilluns
25 d’aquest mes.

De fet, a la Llagosta l’acte
central no se celebrarà el dia 25,
sinó tres dies abans, divendres 22
a dos quarts de sis de la tarda. La
plaça d’Antoni Baqué serà l’es-
cenari dels parlaments i de la lec-
tura del manifest d’aquest 2019,
però durant la jornada també hi
ha previst diferents concerts (a
càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música) i actua-

cions reivindicatives per part
d’entitats com La Carpa, l’Espai

Cultural, Som Tribu i el Grup d’A-
poderament per a Donesdel Cen-
tre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD).

CARPA INSTAL·LADA
I és que la voluntat, tant al poble
com a altres municipis, és vetllar
perquè aquesta lluita no estigui
centrada només el dia 25. En
aquest sentit, ahir es va instal·lar
la carpa de sensibilització a la
cruïlla dels carrers de Vic i de

l’Estació, i està previst que di-
mecres que ve, en el marc del Bi-
bliofòrum, es comenti la pel·lí-
cula Mi  querida cofradía, de
Marta Díaz.

Altres activitats previstes per
als dies previs a aquest 25-N se-
ran els tallers La Llagosta al
bosc de la vida: el paper de les
dones com a cuidadores del
planeta, dijous que ve a Can Pe-
legrí i Parlen les dones, el dia 20
al Casal d’Avis.

El poble tornarà a bolcar-se amb aquesta celebració. Foto: Arxiu

Un 25 de novembre 
per prevenir i sensibilitzar

Serveis | El columbari de l’església de Sant Josep, ja disponible
Després de rebre la benedicció per part del bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, el columbari de
l’església de Sant Josep ja està obert. En el nou recinte hi caben més de mig miler d’urnes i s’ha

col·locat al costat de la nau central del temple per fer més fàcil l’accés de les persones. 

L’acte central de la
campanya se celebrarà
divendres 22 a la plaça
d’Antoni Baqué

El vehicle s’ha instal·lat a la plaça de l'alcalde Sisó Pons. Foto: Ajuntament
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Santa Perpètua

Primer pas per ampliar
l’institut Rovira-Forns

EQUIPAMENTS4La Generali-
tat ha adjudicat aquesta setma-
na el projecte d’ampliació de
l’institut Rovira-Forns a l’em-
presa Construcciones Caler. El
contracte, que té un valor de gai-
rebé un milió d’euros, contem-
pla obres que duraran tot un any
segons les previsions. El projecte
preveu l’amplia ció d’aquest cen-
tre d’educació secundària de
Santa Perpètua amb la nova
construcció d’un edifici en la
planta baixa i dos d’alçada, per
encabir-hi els espais docents
corresponents a vuit aules, dos

departaments, serveis, acces-
sos i un porxo exterior.

En total, la superfície cons-
truïda d’aquesta nova edificació
de l’INS Rovira-Forns és de més
de 500 m². Dins d’aquesta ac-
tuació, s’inclou la urbanització
del perímetre del centre educa-
tiu i dels accessos al nou edifici,
així com les connexions amb
l’edifici existent, segons consta
als plecs del procediment. 

L’Institut Rovira-Forns ha
celebrat precisament aquest
curs els 25 anys d’activitat edu-
cativa a la vila.

POLÍTICA4La campanya d’au-
toinculpacions d’Òmnium va
arribar dimarts a Santa Perpè-
tua. Durant tot el matí desenes
de persones van omplir el jutjat
de pau, a la plaça de Francesc
Macià, per solidaritzar-se amb
els presos polítics catalans des-
prés de la sentència del Procés.
Teresa Mira, presidenta d’Òm-
nium Sabadell -entitat encarre-
gada de l’activitat a la vila per-
petuenca- ha explicat a Línia Va-
llès que el personal dels jutjats
els van tractar “meravellosa-
ment” i que van ser “molt ben
atesos”.

Segons  Mira, entre seixanta
i setanta persones van omplir els
impresos i els van presentar
sense cap problema ni restricció
per part dels professionals judi-
cials, a diferència d’altres mu-
nicipis on es van limitar el nom-
bre de peticions diàries. 

La campanya, que s’està ce-
lebrant a tot Catalunya, parteix
d’una màxima marcada per l’en-
titat: “si manifestar-se, fer ús
de la llibertat d’expressió o votar

és considerat un delicte per l’Es-
tat espanyol, nosaltres també
som autors d’aquest fals delicte”.

RESPONEN A LA SENTÈNCIA
D’altra banda, l’Ajuntament va
donar la seva particular respos-
ta a la sentència amb una de-
claració institucional de Santa
Perpètua en Comú, Esquerra

Republicana i el PSC. L’escrit,
llegit per l’alcaldessa Isabel Gar-
cia en el darrer Ple celebrat la
setmana passada, explica el po-
sicionament d’aquests partits
sobre la sentència: “manifes-
tem clarament que no compar-
tim el seu contingut”. També van
mostrar la seva “solidaritat” amb
els condemnats i els familiars.

Desenes de perpetuencs van sumar-se a la campanya. Foto: Òmnium

Santa Perpètua s’afegeix a la
campanya d’autoinculpacions

Tots Sants | Més de 2.000 visites al cementiri
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua ha anunciat

aquesta setmana que  unes 2.200 persones van visitar el cementiri municipal
per Tots Sants. També es van desplaçar més de 500 vehicles durant la jornada. 

La Generalitat ha adjudicat l’ampliació del centre. Foto: Google Maps
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Alumnes de primària
descobreixen l’Ajuntament

LLIÇÀ DE VALL4Els alumnes
de tercer de primària de l’esco-
la les Llisses van visitar la set-
mana passada l’Ajuntament per
descobrir com funciona i perquè
serveix. L’alcaldessa, Marta Ber-
tran, va rebre els petits i els va
guiar en persona per les diferents
àrees de la institució municipal.
Segons els organitzadors, en tot
moment els alumnes van mos-
trar “molt interès” i van “escol-
tar atentament totes les expli-
cacions”. 

Un cop van seure a l’emble-
màtica Sala de Plens, van poder

fer preguntes a l’alcaldessa sobre
allò que els cridava més l’atenció.
Algunes de les curiositats que
van descobrir van ser quants
habitants té Lliçà de Vall, per què
l’escut de la vila té cinc torres i
anteriorment tres, per què hi
surten uns peixos, o preguntes
més personals com si li agrada
ser alcaldessa.

Amb aquesta activitat en
col·laboració entre el consistori
i el centre educatiu es buscava
reforçar el vincle local dels in-
fants amb el municipi i les se-
ves institucions.

LLIÇÀ D’AMUNT4Benestar So-
cial de la Generalitat ha informat
recentment a la residència Bell
Indret de Lliçà d’Amunt que
haurà de tancar en els pròxims
dies. En una conversa de Línia
Vallès amb un dels treballadors
del centre s’ha confirmat la no-
tícia, malgrat que ahir encara es-
tava en ple funcionament, ate-
nent la gent gran que utilitza els
seus serveis. Segons l’empleat,
encara no se sap la data exacta
de tancament definitiu ni tam-
poc el motiu concret.

Des de Revista del Vallès,
però, han informat que es trac-
taria d’un suposat incompli-
ment de la normativa de sanitat

per part del centre d’atenció per
a ancians. Segons expliquen,

Benestar Social va advertir la set-
mana passada als familiars dels
ancians que viuen a la residèn-
cia que el tancament era immi-
nent i immediat.

Segons el mitjà, la manca
de temps per reaccionar i el fet
que va ser la Generalitat qui va
informar en primera instància
als afectats hauria despertat la

indignació entre els usuaris con-
tra els responsables de Bell In-
dret. De fet, des de les xarxes so-
cials han aparegut veus crítiques
amb el tracte del centre als avis
i els empleats.

El centre actualment acull
uns quaranta ancians que hau-
ran de buscar alternatives de for-
ma inesperada. 

Benestar Social ha advertit al centre que havia de tancar. Foto: Google Maps

La Generalitat ordena 
el tancament d’una residència

Lliçà d’Amunt | Celebren la Nit del Terror
Lliçà d’Amunt viurà dissabte la 13a edició de la Nit del Te-

rror. L’antiga masia de Can Malé acollirà des de la tarda fins
a la matinada tota mena d’activitats terrorífiques per a joves.  

Ahir el centre per a gent
gran encara estava en
funcionament, segons
va informar un empleat
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Canovelles | Les Franqueses

L’AMETLLA4El Jutjat de Guàr-
dia de Granollers va dictar la set-
mana passada llibertat amb cà-
rrecs per al veí de l’Ametlla que
va tenir un accident de cotxe on
va morir un jove que l’acom-
panyava a la C-17. L’home que
conduïa el vehicle va triplicar el
control d’alcoholèmia posterior
als fets i tenia el carnet de con-
duir retirat, segons els Mossos
d’Esquadra. Malgrat que no se li
ha aplicat cap pena de presó, el

jutge va decidir imposar-li me-
sures cautelars com no abando-
nar l’estat espanyol i assistir
cada quinze dies als jutjats.

Els fets van tenir lloc en la
mitjanit del passat 27 d’octubre,
quan el cotxe es va sortir de la ca-
rretera per causes desconegudes
i va tenir un fort impacte que va
ferir greument al passatger. A
continuació se’l va traslladar a
l’hospital de Sant Pau (Barcelo-
na), on va morir. 

LA GARRIGA4L’Audiència de
Tarragona va decidir la setmana
passada reobrir el cas de l’acci-
dent de Freginals, on van morir
tretze estudiants d’Erasmus que
viatjaven en un autobús conduït
per un veí de la Garriga i pro-
pietat de l’empresa molletana
Autocares Alejandro. L’òrgan
judicial va acceptar els recursos
presentats per la Fiscalia i els fa-
miliars de les víctimes, i apunten
que “no es poden descartar els
indicis evidents d'una possible
imprudència greu per part del
conductor de l'autocar”. D’a-
questa forma, ha instat el jutjat
número 3 d’Amposta a tornar a
investigar el cas.

En aquest sentit, els magis-
trats tenen en compte que la
somnolència i la fatiga del con-
ductor –que hauria reduït els
seus descansos en els dies previs
als fets– haurien pogut ser una
causa fonamental del xoc. La
causa contempla tretze supo-

sats homicidis imprudents i le-
sions per part del pilot.

TRAGÈDIA OBERTA
El fatídic accident va tenir lloc la
matinada del 20 de març de
2016, quan l’autocar trasllada-
va un grup de joves estudiants
d’intercanvi per l’AP-7 cap a
Barcelona, després d’haver pas-
sat la nit a les Falles de Valèn-
cia. A l’altura de Freginals, el

conductor va fer un gir brusc cap
a l’esquerra després de topar a
la tanca dreta de la carretera. La
maniobra va provocar que el ve-
hicle bolqués i travessés la mit-
jana fins al carril contrari, on va
topar amb un cotxe que hi cir-
culava. Tretze joves van morir
en el brutal xoc i 23 van resul-
tar ferides, generant una onada
de consternació i demanda de
responsabilitats.

Tretze joves estudiants van morir en l’accident. Foto: ACN / Jordi Marsal

Reobren el cas de l’accident
d’autobús de Freginals

Llibertat amb càrrecs pel xoc 
a la C-17 on va morir un jove

La Garriga | Detenen un presumpte traficant de droga 
La Policia Local de la Garriga va detenir la setmana passada un home acusat
d’haver traficat amb droga. L’individu portava 32 embolcalls de cocaïna en el

moment de la detenció, a banda de diners en efectiu i tres mòbils.

LES FRANQUESES4L’Adminis-
trador d’Infraestructures Ferro-
viàries (Adif) ha anunciat que
posa en marxa el concurs per la
compra de més de 20.000 tra-
vesses de formigó (les peces que
es col·loquen de forma paral·lela
de forma consecutiva entre les
vies del tren) per al tram de
l’R3 entre les Franqueses i Mont-
cada-Ripollet, tot i que també

n’hi haurà per al que separa Ba-
lenyà i Vic. La inversió prevista
per a aquesta adquisició supera
els dos milions d’euros i els re-
quisits a l’empresa que guanyi el
concurs és la de subministra-
ment i la instal·lació en tots els
trams on correspongui.

Un cop la licitació s’hagi ad-

judicat i subministrat, es col·lo-
caran aquestes travesses en els
trams on s’hagin malmès o, di-
rectament, ja no n’hi hagi. Se-
gons han explicat responsables
d’Adif, aquestes renovacions
han de servir per “garantir la re-
gularitat i el confort de les cir-
culacions”, ja que han reclamat
travesses “amb millors estàn-

dards de seguretat i duresa” que
les que hi ha en l’actualitat.

En definitiva, i també se-
gons el punt de vista d’Adif, la
col·locació de les noves travesses
ajudarà que hi hagi menys inci-
dències en el servei d’aquesta lí-
nia, que uneix bona part de la co-
marca amb Barcelona i amb la
Catalunya central.

Les travesses aniran en el tram que va fins a Montcada. Foto: Google Maps

S’invertirà més de 2 milions
per millorar la via de la línia R3

Les Franqueses | Mor Maria Núria Clavería
El passat 31 d’octubre va morir Maria Núria Clavería, antiga
regidora de Convergència i Unió. Clavería va formar part del
plenari municipal en tres legislatures, entre 2003 i 2015.

CANOVELLES4Avui, demà i dis-
sabte de la setmana que ve, el Te-
atre-Auditori Can Palots serà
l’escenari de la quarta edició del
festival ArtMov, que organitzen
l’entitat True Col·lective i el Con-
sell de la Joventut del poble.
Aquest certamen vol ser un punt
de trobada artística i de pensa-
ment creatiu.

El tret de sortida es donarà a
les sis d’aquesta tarda amb el ta-
ller de teatrefòrum obert. Tot
seguit s’inaugurarà la mostra de
l’Associació Cercle Artístic de

Pintors de Canovelles (ACAP) i es
realitzarà l’Acte Secret, on només
s’hi pot accedir amb invitació.

Durant la jornada de demà es
farà la projecció dels curtme-
tratges que s’han presentat al
certamen cinematogràfic, un dels
plats forts del festival. El jurat els
valorarà en funció de la categoria
en la qual competeixen: social,
oficial i popular.

En condicions normals, l’Art-
Mov s’hauria acabat demà passat,
però la convocatòria d’eleccions
fa que l’últim dia sigui el 16.

La 4a edició del festival
ArtMov arrenca avui

Les noves travesses es
col·locaran en el tram
de la línia de Rodalies
que va fins a Montcada
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CARDEDEU4Els veïns de Car-
dedeu s’han sumat aquesta set-
mana a les protestes contra la vi-
sita del monarca espanyol, Felip
VI, a Catalunya. En un acte or-
ganitzat per l’ANC, es va cremar
una carta gegant d’un rei de
bastos amb una porra i un casc
de policia antidisturbis com a
símbol de rebuig tant al cap
d’estat com a les actuacions po-
licials que recentment han des-
pertat un gran rebuig social.

Cremen un rei 
de bastos per la
visita de Felip VI

SANT CELONI4Membres d’A-
nonymous Catalonia van alertar
dimarts que l’exèrcit espanyol es-
tava transportant un comboi de
blindats per l’AP-7 a l’altura de
Sant Celoni. Segons apunten,
els tancs i altres vehicles militars
provenien del País Valencià i es
dirigien cap al nord. Des de les
xarxes socials ho lliguen a la
proximitat de les eleccions ge-
nerals d’aquest diumenge i les
darreres protestes a Catalunya.

Transporten
blindats de
l’exèrcit per l’AP-7

SANT PERE4La 27a edició de la
Vilamagore va ser tot un èxit de
públic a Sant Pere de Vilamajor.
Aquest cap de setmana cente-
nars de veïns i visitants van po-
der gaudir d’un ambient me-
dieval amb el corresponent mer-
cat, activitats per rememorar
l’època dels castells i els cavallers
i tota mena de propostes artís-
tiques i culturals. Més de 400 vo-
luntaris hi van participar.

Èxit de la 27a
Vilamagore
medieval

SANT CELONI4L’Ajuntament
ha anunciat aquesta setmana
que ha multat un veí amb 4.000
euros per l’abocament de mate-
rial a la urbanització Boscos del
Montnegre. Segons expliquen
des del consistori, el passat 26
d'octubre, un camió va abocar di-
verses portes i finestres de fus-
ta amb vidre, alumini, mobles i
vidres trencats, entre altres. Grà-
cies a les càmeres de seguretat
van identificar el propietari.

Multa de 4.000
euros per
abocaments

SANTA EULÀLIA4Més de 300
persones es van reunir a la Fà-
brica aquest diumenge per tor-
nar a celebrar la matança del
porc, on es va treballar la carn
d’un porc de 105 quilos vingut de
l’escorxador. L’animal es va ta-
llar, se li van treure les dife-
rents peces, es va triturar la carn
i es van fer botifarres. A més,
també es va celebrar la trobada
de tractors antics, amb 22 apa-
rells agrícoles.

La Festa del Pagès
rememora la
matança del porc

VALLGORGUINA4Els Mossos
d’Esquadra han anunciat re-
centment que hi ha hagut una
onada de denúncies relacionades
amb el vandalisme contra vehi-
cles al poble. Segons el cos poli-
cial es tracta de “gamberrades”
per part de joves, que acostumen
a trencar els vidres dels vehicles,
els retrovisors o punxar les rodes
d’aquests. La investigació se cen-
tra en tres sospitosos.

Denuncien 
una onada 
de vandalisme

REPRESSIÓ4“No ens esperà-
vem que l’alliberessin, no ens
quadrava”. Amb una barreja de
sorpresa i alegria, l’Eva, la mare
del David –un dels joves valle-
sans empresonats dies enrere
per les protestes a Barcelona
contra la sentència– ha explicat
a Línia Vallès com ha viscut els
dies de presó del seu fill i la seva
posada en llibertat dilluns. “Hem
patit, però també estàvem tran-
quils perquè hi havia notícies so-
bre ell. L’hem rebut amb mol-
tíssima emoció i felicitat”, co-
menta l’Eva. D’altra banda, as-
segura que l’alliberat “està bé i
sencer” tant en l’aspecte físic
com l’emocional. 

També explica que el David
“parla molt del dia de la deten-
ció i l’experiència, sobre com
anaven caminant tranquil·la-
ment i la Brimo els va atra-
par”. En general, l’empresona-
ment ha estat alleujat gràcies a
la resta de detinguts. “Van fer
pinya a la presó amb els altres
nois”, comenta. En definitiva,
diu que ara el que toca és “ani-
mar-lo i cuidar-lo”.

I com el David, l’Àlvaro i la
Xènia també ja són a casa. Els jo-
ves de la comarca han pogut re-
tornar als seus pobles, on van re-
bre una calorosa acollida, tot i
que ells mateixos no van assistir
a les concentracions de suport
per consell dels seus advocats. 

Dilluns es va omplir la plaça
de la Vila de Parets per donar la
benvinguda al David i l’Àlvaro.
La Xènia, per la seva banda, va
poder tornar a Caldes dijous de
la setmana passada, i l’endemà

se li va fer un acte de rebuda.
Després de la presó provisional,
els jutjats van decidir deixar-los
en llibertat amb càrrecs, amb la
condició que no tornin a parti-
cipar en manifestacions convo-
cades a Catalunya.

I és que tant el David com
l’Àlvaro van estar des del 19
d’octubre tancats al centre pe-
nitenciari Joves de la Roca. Pel
que fa a la Xènia, va estar des del
18 d’octubre a la presó per a do-
nes de Wad-Ras (Barcelona).

La rebuda d’en David i l’Àlvaro a Parets. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

La mare del David: “No ens
esperàvem que l’alliberessin”

La comarca es prepara per 
al Gran Recapte d’aliments

SOLIDARITAT4Els dies 22 i 23
de novembre se celebrarà una
nova edició del Gran Recapte,
una campanya massiva de reco-
llida d’aliments impulsada pels
quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya per donar resposta a
la precarietat alimentària. El
Vallès Oriental també se suma-
rà a aquesta proposta solidària,
i per aconseguir recollir una
gran quantitat de menjar els or-
ganitzadors demanen 2.100 vo-

luntaris per als 146 punts de re-
collida.

Malgrat la demanda, però, de
moment hi ha menys de 300
persones inscrites a la comarca,
per la qual cosa es demana una
onada solidària necessària per
assolir els objectius de recapta-
ció. Com sempre, la campanya
buscarà recollir aliments nutri-
tius de llarga durada com oli, llet
i conserves, i sensibilitzar la po-
blació sobre la pobresa.

Laboral | L’atur continua creixent al Vallès Oriental
Les darreres xifres de l’atur del Departament de Treball, referents al passat mes
d’octubre, mostren que hi ha 202 nous registrats a les llistes per trobar feina a
la comarca. D’aquesta forma es manté la mateixa tendència que a Catalunya. 
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Debutava en una cita mundial,
però Iona Lobato va superar, de
llarg, les previsions més opti-
mistes que podia haver-hi al vol-
tant de la seva figura. La jove ka-
rateca franquesina va penjar-se,
el passat divendres 25, la meda-
lla de bronze en la categoria ca-
det kumite de menys de 54 qui-
los en el Campionat del Món
que es va disputar el passat 25
d’octubre a Santiago de Xile.

Lobato va aconseguir ser la
tercera millor de les 38 compe-
tidores i va anar superant rondes
fins que es va quedar a les portes
de la final després d’una derro-
ta per 2-1 contra l’eslovaca Ade-
la Vlasakova (que perdria la final
contra l’egípcia Basmala Has-
san). La franquesina, però, mos-
traria una maduresa i una capa-

citat competitiva extraordinària
refent-se d’aquest cop i pujant al
tercer calaix del podi (compartit
amb la marroquina Sawsane
Benchbab) després de guanyar
per 1-0 l’eslovena Jerca Repic.

D’aquesta manera, la jove
esportista es converteix en l’ú-

nica karateca del seu equip, el
Club Nokachi, que es penja un
metall en un campionat del
món. Lobato ja havia igualat la
fita del seu company Alfredo
Domínguez, el primer esportis-
ta del club que va disputar un
campionat d’aquest nivell.

Lobato (a la dreta del tot) en el podi de la seva categoria. Foto: RFEK

Lobato fa història i es penja 
el bronze al Mundial de Xile
» La karateca es converteix en la primera esportista del Club 

Nokachi de les Franqueses que té metall en un Campionat del món

El mundial de Superbikes
aterrarà al Circuit el 2020

MOTOCICLISME4Mentre el fu-
tur econòmic del Circuit segueix
sent una incògnita, esportiva-
ment se sap que, l’any que ve, la
instal·lació serà l’escenari d’una
nova cita de nivell mundial. Es
tracta del campionat de Super-
bikes, una competició en la qual
els pilots munten motos de sèrie
modificades.

L’acord perquè aquesta cita
tingui Montmeló com a nou es-
cenari durant el 2020 es va pre-
sentar la setmana passada a Bar-
celona, en un acte amb Joan

Fontserè, Gregori Lavilla (direc-
tor executiu de la competició),
l’alcalde del poble, Pere Rodrí-
guez, i dos dels pilots que actu-
alment competeixen en aquest
campionat, la murciana Ana Car-
rasco i el rubinenc Jordi Torres.

Les Superbikes arribaran a
Montmeló el cap de setmana
dels dies 18, 19 i 20 de setembre
de 2020 i durant les primeres 72
hores posteriors a l’anunci es
van posar a la venda una entra-
da per als tres dies a un preu es-
pecial de 49 euros.

Bàsquet | Setmana de contrastos per al CB Mollet
De l’alegria a la derrota. El CB Mollet va passar de l’alegria per la classificació per a la Final a
Quatre de la Lliga Catalana EBA (85-63 contra el SESE) a perdre a Palma (72-66) en poc més
de 48 hores. Els de Josep Maria Marsà voldran tornar a guanyar a l’EBA demà contra el JAC.

Pau Arriaga
LES FRANQUESES

Demà passat serà un
dia històric a Grano-
llers. I és que a dos
quarts de vuit del ves-

pre, el sènior femení del BMG
s’estrenarà en competició euro-
pea (la Challenge Cup) en la ter-
cera ronda prèvia d’aquest cam-
pionat contra el BNTU Minsk.

El conjunt de Robert Cuesta
voldrà aconseguir un bon resul-
tat contra les subcampiones de
Bielorrússia per afrontar amb
garanties el partit de tornada, que

es jugarà a Minsk el dissabte de
la setmana que ve. L’equip que
superi aquesta eliminatòria ac-
cedirà als encreuaments, que ja
seran els vuitens de final de la
competició.

En l’últim partit abans de
l’estrena, abans-d’ahir, les gra-
nollerines van perdre en l’últim
segon contra el Super Amara
Bera Bera (29-30). El BMG va ar-
ribar a tenir una pilota per posar-
se per davant en els instants fi-
nals, però no va tenir encert.

LA VICTÒRIA S’ESCAPA A IRÚN
El sènior masculí, per la seva ban-
da, va tornar a mostrar dues ca-
res dimarts passat a la pista del
Bidasoa. Els d’Antonio Rama
van portar la iniciativa durant
bona part del matx, però van
encaixar un parcial de 6-1 que va
decantar el marcador a favor del
conjunt d’Irún (28-26).

El BMG descansarà el cap de
setmana i tornarà a l’ASOBAL el
dimecres de la setmana que ve,
rebent el Bada Huesca.

Comença la Challenge Cup

La foto de família després de la presentació de l’acord. Foto: Circuit
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L’EC Granollers de
Jose Solivelles bus-
carà guanyar un altre
partit a casa (seria
tot just la tercera vic-

tòria al Municipal del carrer Gi-
rona) després que s’hagi acabat la
seva bona dinàmica recent. L’e-
quip blanc rebrà, demà passat a
les 12 del migdia (en plena jor-
nada electoral) la UE Castellde-
fels en el partit de la dotzena jor-
nada de la temporada i buscarà
retallar distàncies sobre el play-
off, que ara és a tres punts.

El conjunt de Miki Carrillo,
que no havia començat la lliga
amb bon peu, arribarà a la ciutat
amb la moral alta després d’ha-
ver superat un dels equips de la
zona alta, el Terrassa (1-0). De fet,
abans del partit jugat als Canyars,
els del Vallès Occidental eren
quarts, posició que ara ocupa la
Unió Atlètica Horta.

Javier Vela, un dels assis-
tents de Solivelles, no podrà seu-

re a la banqueta del Municipal de
Granollers en aquest enfronta-
ment contra l’equip groc, ja que
va ser expulsat a Barcelona.

VENT, PROTESTES I DERROTA
L’enfrontament, doncs, arriba
després d’un partit marcat pel
vent contra l’Horta (3-2). El matx,
però, es va posar de cara per als
de Solivelles al minut 9, amb
una diana de Víctor Morales,

però Marc Río (en un gol en el
qual els granollerins van demanar
falta prèvia) i Luis Gaudioso, cap
a la mitja hora de joc, van donar
l’avantatge als locals. Adrià Recort
sentenciaria el partit al 71, fent es-
tèril el 3-2 que Albert Ruiz mar-
caria des del punt de penal pas-
sat el minut 80.

L’ECG també va reclamar un
penal abans del descans, però l’àr-
bitre no el va xiular.

L’EC Granollers vol recuperar el
somriure contra el Castelldefels

El CH Caldes sua per derrotar
el Calafell a la Torre Roja

El CH Caldes va acon-
seguir, dissabte passat,
la segona victòria de la
temporada a l’OK Liga

contra un incòmode Club Patí Ca-
lafell (4-2). D’aquesta manera, els
d’Eduard Candami tornaven a su-
mar tres punts com a locals, cosa
que no passava des del 28 de se-
tembre (5-3 contra el Voltregà).

El partit va començar a de-
cantar-se a favor dels arlequinats
quan només faltaven dos mi-
nuts per al descans. Cristian Ro-
dríguez, només començar el se-
gon temps, va ampliar la renda
del conjunt calderí, mentre que
els altres dos gols (el 3-1 i el 4-1,
respectivament) portarien la fir-
ma de Xavi Rovira. El Caldes va

saber patir quan tocava, a la pri-
mera part, i gestionar i superar
els moments de tensió de la se-
gona meitat.

El següent repte de la com-
petició domèstica per al conjunt
de Caldes serà demà passat,
quan l’equip viatjarà a la pista del
quart classificat, el Lleida Llista
Blava, que suma 11 punts, tres
més que el Caldes.

COMPTE ENRERE PER A EUROPA
Un cop superat aquest matx con-
tra l’equip del Segrià, l’equip se
centrarà en la tornada de l’eli-
minatòria de la WS League con-
tra el Nantes. Els calderins ho te-
nen tot de cara, ja que defensaran
el 6-1 aconseguit a la Torre Roja.

Victòria i empat dels equips
femenins de Segona Divisió

FUTBOL SALA4Tres punts més
per al CN Caldes i un per al CD la
Concòrdia. La setena jornada
del grup 2 de Segona Divisió va
ser, de nou, un cap de setmana en
el qual els dos equips de la co-
marca van puntuar.

Les calderines van aconseguir
el millor resultat de la tempora-
da després d’apallissar l’Hispànic
de Torrent (7-0). El Bugarai va
poder celebrar, per fi, un triomf
del CNC, que fins ara havia em-
patat dos partits i havia patit una
clara derrota contra el Castell-
defels. Aquests tres punts ser-
veixen perquè les de Caldes facin
un salt fins al setè lloc, posició
que hauran de defensar demà a

la tarda en una complicada visi-
ta a la pista del tercer classificat,
l’FSF Joventut Elx.

Les de la Llagosta, per la
seva banda, van encadenar la ter-
cera jornada seguida sumant (i
el segon empat lluny del Turó) a
Saragossa contra l’FSF César
Augusta (4-4). El punt, però, té
un regust agredolç, ja que el
conjunt de Dani Mosteiro va ar-
ribar a dominar el marcador per
2-4 a la segona part, però les lo-
cals van aconseguir l’empat. Les
blavetes, doncs, voldran tornar a
guanyar davant l’afició i, per
fer-ho, hauran de superar el
Futsal Aliança Mataró demà a
dos quarts de la tarda al Turó.

» Els de Jose Solivelles es mantenen a tres punts de les posicions
de ‘play-off’ malgrat la derrota de diumenge passat a Barcelona

Mingote explica el seu repte
3x2x8000 en un nou llibre

ALPINISME4A pulmón, seis oc-
homiles sin oxígeno en 367 días
és el llibre en el qual Sergi Min-
gote detalla el seu anterior repte
esportiu solidari, el 3x2x8000,
que va completar a mitjans del
passat mes de juliol. 

Editat per Ediciones Desnivel
(una de les firmes més presti-
gioses de literatura especialitza-
da en esports de muntanya), el lli-
bre és la visió subjectiva del pa-
retà, que va aconseguir fer el
cim de vuit de les muntanyes més
altes del planeta sense fer servir
oxigen artificial en un any.

Mingote va fer la presentació
d’aquesta obra un cop acabat un
altre dels seus projectes solidaris,
un trekkingpel Nepal, i segons ha
assegurat serà un dels elements
que incorporarà a les conferències
que ofereix (i que seguirà fent) de
forma periòdica arreu de Cata-
lunya i de l’Estat espanyol.

La Librería Desnivel, alma
materde l’editorial, és a Madrid,
de manera que per poder com-
prar-lo en format físic cal anar al
seu portal web (www.libreria-
desnivel.com). El preu de venda
del títol és de 19,48 euros.

L’equip ha puntuat en tots els partits a casa. Foto: ECG
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,
nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-
ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional

Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest
mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest

sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-
vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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AVUI 8 DE NOVEMBRE
20:30 A partir de dos quarts de nou d’aquest ves-

pre, els Castellers de Granollers faran un as-
saig general de cara a la Diada. / La Troca. Cen-
tre de Cultura Popular i Tradicional.

AVUI 8 DE NOVEMBRE
Tot el dia Avui serà el darrer dia en el qual es

podrà visitar una exposició que recorda la fi-
gura de Tomasa Cuevas i que s’emmarca en
les activitats del cicle Història en femení. / CIRD
Joana Barcala.

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
18:30 Ferran Jiménez, de la Tramolla, serà el res-

ponsable de coordinar la sessió del club de lec-
tura de la setmana que ve, centrat en l’obra
Freshwater, de Virginia Woolf. / Biblioteca de
Can Mulà.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
LES FRANQUESES Demà passat se celebrarà la

28a edició de la Caminada Popular de Llero-
na, una jornada de 15 quilòmetres oberta a
tothom (07:00). / El punt de sortida seran les
Antigues Escoles de Llerona. 

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
SANT FOST La Diputació de Barcelona i Contrafoc

han preparat una sessió de primers auxilis ano-
menada Taller d'autoprotecció i suport vital i
DEA. Cal inscripció prèvia, places limitades
(16:00). / La Llera.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
PARETS La companyia del Mag Stigman s’en-

carregarà de l’espectacle anomenat Rialles:
Més que màgia. Les entrades ja es poden com-
prar (18:00). / Teatre Can Rajoler.

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
LA LLAGOSTA Mi querida cofradía, de Marta Díaz

de Lope, serà la pel·lícula seleccionada en el
Cinefòrum emmarcat en el Dia Internacional
de lluita per a l'eliminacio de les violències
masclistes (16:00). / Can Pelegrí.

DEMÀ 9 DE NOVEMBRE
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la vui-

tena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el CB Mollet i el JAC Sants (20:00). / Pa-
velló Plana Lledó.

MARTORELLES Javi Lucas s’encarre-
garà d’una sessió de mindfulness di-
mecres de la setmana que ve. / Bi-
blioteca de Martorelles.

Sessió de ‘mindfulness’ a
Martorelles amb Javi Lucas

Dimecres 13 de novembre a les 18:30

Entre les 9 del matí i la 1 del migdia i
les 4 de la tarda i les 8 del vespre, el
Banc de Sang i Teixits instal·larà una
de les seves unitats mòbils a la ciutat.
/ INS Gallecs.

Nova oportunitat per a fer
donacions per al Banc de Sang

Dimecres 13 de novembre

La companyia Giramàgic s’encarre-
garà de coordinar l’espectacle de
clown i màgia anomenat Hai, la pes-
cadora de somnis. / Casa de Cultura Sant
Francesc.

‘Hai, la pescadora de somnis’,
un espectacle de clown i màgia
Diumenge 10 de novembre a les 17:30

GRANOLLERS Partit de futbol de la
dotzena jornada de Tercera Divisió
entre l’EC Granollers i la UE Castell-
defels. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers comença el mes
a casa contra el Castelldefels

Diumenge 10 de novembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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