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VALLÈS ORIENTAL4Esquerra Republicana do-
mina el Vallès Oriental. Com a mínim, això mos-
tra el resultat de les eleccions generals de diumenge
passat, que van suposar el triomf republicà amb el
23,3% dels vots. Com va passar en els darrers co-
micis del 28 d’abril, ERC va superar de forma ajus-
tada el PSC. Els socialistes es van endur el 20,4%
dels sufragis comarcals. Ambdues forces, però, van
retrocedir respecte del 28A –Esquerra en 2 punts
i el PSC en 3–. Pel que fa als municipis, ERC va ser
el partit més votant a 31 localitats, seguit del PSC
(6) i JxCat (2). Tot i que no va ser primer enlloc i
va perdre suports en comparació amb l’abril, En
Comú Podem es va mantenir ferm amb un 15% de
les paperetes. 
Qui sí que va pujar va ser Junts per Catalunya,

que es va situar amb el 12,6% dels vots. El PP i la
CUP van tenir un empat tècnic (6,3%), tot i que els
populars van vèncer els cupaires en nombre de vots.
Una altra de les grans notícies de la jornada va ser
l’ascens de l’extrema dreta de Vox, que va obtenir
el 6,1% dels sufragis. I, com va passar a escala es-
tatal, Ciutadans es va estavellar estrepitosament,
retenint només un 5,8% dels suports.
Tot això en unes eleccions que van estar mar-

cades per la caiguda de la participació, que es va
situar en un 73% al conjunt de la comarca, sis punts
menys que el 28A.

ERC
s’imposa
» Els republicans són
primera força comarcal
i guanyen a 31 dels 
39 municipis 

» El PSC manté la 
segona posició i 
guanya a 6 viles, mentre 
que JxCat ho fa en dues

1. Aiguafreda 
2. Bigues i Riells
3. Caldes de Montbui 
4. Campins 
5. Canovelles
6. Cànoves i Samalús
7. Cardedeu
8. Figaró-Montmany
9. Fogars de Montclús
10. Granollers
11. Gualba
12. L'Ametlla
13. La Garriga
14. La Llagosta
15. La Roca
16. Les Franqueses 
17. Lliçà d'Amunt
18. Lliçà de Vall
19. Llinars 
20. Martorelles
21. Mollet
22. Montmeló

23. Montornès
24. Montseny
25. Parets
26. Sant Antoni de Vilamajor 
27. Sant Celoni 
28. Sant Esteve de Palautordera
29. Sant Feliu de Codines
30. Sant Fost de Campsentelles 
31. Sant Pere de Vilamajor
32. Sta. Eulàlia de Ronçana
33. Sta. Mª de Martorelles
34. Sta. Mª de Palautordera
35. Tagamanent
36. Vallgorguina
37. Vallromanes
38. Vilalba Sasserra
39. Vilanova

ERC
PSC

JxCAT

Participació 

73%
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RESULTATS 10N4El 10N va ser
una jornada on es van barrejar
vells costums i novetats –que no
ho són tant–, sobretot pel que fa
a l’anàlisi municipi a municipi.
La tradició es va mantenir a
Granollers, on el PSC va mante-
nir una hegemonia que no es
trenca ni en les eleccions gene-
rals ni en les municipals. La ca-
pital va tornar a ser un baluard
vermell, on els socialistes van
aconseguir el 22,9% dels vots,
7.310 en total. Esquerra Repu-
blicana els va trepitjar els talons,
amb un 21,9%. Concretament,
els republicans es van quedar a
només 320 paperetes d’atrapar
el PSC. Com a la comarca, però,
ambdues forces van retrocedir
respecte del 28 d’abril. 

Per la seva part, JxCat va fer
un bon paper com a tercer par-
tit i va passar del 12,1% al 13,5%
dels suports. Els juntistes van su-
perar En Comú Podem, que va
caure fins al 13,2%. El PP (7%),
Ciutadans (6,3%), Vox (5,9%) i
la CUP (5,7%) van seguir-los de
lluny.
On els socialistes van guan-

yar més còmodament va ser a
Mollet, on van aconseguir una
àmplia victòria amb el 28,6%
dels sufragis, tot i perdre més de
3 punts respecte del 28A. En
Comú Podem (19,2%) i ERC
(18,1%) es van quedar força lluny
de competir per la primera po-
sició. Com va passar en altres vi-
les, Ciutadans va reduir-se a
gairebé la meitat i es va quedar

en el 6,87% dels vots. El PP i Vox
van acompanyar-los amb el 6,7%
i el 6,6%, respectivament.

PARETS TORNA AL 1936
On va canviar la situació va ser
a Parets i a les Franqueses, que
van veure com ERC avançava el
PSC al capdavant de les llistes
més votades. En el cas paretà,
des del 1936 els republicans no
guanyaven unes eleccions gene-
rals. La pugna va decantar-se a
favor d’Esquerra amb el 23,8%
dels suports, mentre el PSC es va
haver de conformar amb el 23%. 
A les Franqueses, de forma

similar, ERC va aconseguir un
22,5% dels vots i els socialistes el
21,3%. Així, els independentistes
van superar els vermells.

El PSC manté els seus feus
» Malgrat la victòria comarcal d’ERC, els socialistes conserven l’hegemonia a Granollers i Mollet
» Els republicans avancen el PSC a les Franqueses i Parets, que el 28A s’havien tenyit de vermell

@oriolmollet: Content. Esquerra Repub-
licana guanya a Catalunya i l’indepen-
dentisme en surt reforçat. EH Bildu puja i
entra BNG. Ara toca tsunami.

La reacció a la xarxa

@alexsastre83: La castanya de Ciutadans
és monumental, còsmica, estratosfèrica. El
partit de l’odi, el que hem hagut d’aguan-
tar d’aquesta gent. Merescudíssim fracàs.

@Ossiega: A nadie le gusta Vox, pero si
mañana seguís quemando contenedores
en Catalunya, le abriréis las puertas del
Parlament en las próximas elecciones.

@MarcCandela: A Martorelles l'indepen-
dentisme és l'única opció que puja, mentre
que l'unionisme i els equidistants perden
territori. Persistirem fins a la victòria.

@JordiSeguer:Moltíssimes gràcies a tots
i a totes pels vostres suports. Victòria
històrica que no es produïa a Parets des
de 1936.

@CasyGarcia: ¿De verdad eran necesarias
estas elecciones? ¿De verdad era nece-
sario dar esta gran oportunidad al Partido
Popular y sobretodo a Vox?

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, votant. ERC va superar els socialistes. Foto: Twitter (@JordiSeguer)
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 
A Espanya, 1.911.186 per-

sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 
Com es produeix aquesta ansietat?

Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 
Les primeres etapes de la vida poden

jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.
La finalitat de l'ansietat és assenya-

lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

Els semàfors

Granollers
La ciutat ha estat escollida seu europea
del programa Mayors for Peace, dedicat
a promoure la cultura de la pau a través
de les actuacions municipals. La capital
del Vallès Oriental es converteix així en
un símbol internacional del pacifisme.

pàgina 10

Encendraires
Els Encendraires de les Franqueses ce-
lebren demà els seus 25 anys amb un
acte que durarà des de la tarda fins a la
nit i omplirà de foc i festa la vila. D’a-
questa forma, fan un homenatge a la
històrica i arrelada colla de diables.

pàgina 26

Expertus
Els treballadors de l’empresa de neteja
municipal de Mollet, Expertus, han de-
nunciat la companyia per impagaments.
Segons denuncien, no han cobrat el mes
d’octubre ni rebran el sou de novembre.

L’Ajuntament ha exigit que pagui.
pàgina 14
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Una infermera impulsa un taller 
de maquillatge per a dones amb càncer1

2
Protesta per la mala accessibilitat 
a l’estació de Mollet-Sant Fost

La Generalitat ordena el tancament 
d’una residència a Lliçà d'Amunt

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

Debut històric a Europa 
del sènior femení del BMG

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 
És ben obvi que hi ha hagut

un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 
Pel que fa a la repetició d'e-

leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 
I així estem a Catalunya des-

prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició

Mollet a 30 km/h
per Mollet pel Futur

La DGT implantarà uns criteris on
tots els carrers de Mollet del Va-
llès seran a 30km/h, sense ex-
cepció. 30 km/h! Tot un luxe en
seguretat vial i reducció d'emis-
sions, sobretot per un punt negre
en qualitat de l’aire. L'Ajunta-
ment de Mollet del Vallès avança
la seva implantació a la ciutat per
no haver executat el pla de mo-
bilitat de l'any 2014. Paper mullat.
L'increment de Vehicles de Mo-
bilitat Personal ha posat sobre la
taula les mancances de Mollet del
Vallès en la mobilitat del futur.
No tot és perfecte amb un

Mollet a 30 km/h. Ara alguns cot-
xes i motos no respecten la velo-
citat màxima: millorarem aques-
ta situació? Potser accentuarem
aquesta negligència. Per reduir la
velocitat dels vehicles s'ha de fer
físicament, amb "entrebancs"
que dificultin superar el màxim
permès si el que desitgem és se-
guretat. No s'entén com no és ele-
vat el pas de vianants Jaume I
amb Rambles si és una artèria de
vianants de la ciutat, tampoc els
de Vincia a plaça Prat de la Riba.
Mollet ha de donar prioritat a la
gent que hi viu, al vianant, a ve-
hicles eficients, poc contami-
nants i a baixes velocitats. Mollet
és on vivim, no és un circuit de
cotxes. Hem d'enfocar aquesta
modificació de la ciutat com un
primer pas per una millora subs-
tancial de les nostres vides, tin-
guem cotxe o no. No podem
creure que canviant els senyals l'1

de gener de 2020 a 30 km/h ja es-
tarà tot fet. Necessitem cons-
cienciació, limitacions físiques
de velocitat, millorar el transport
públic a Mollet i reduir les places
d'aparcament de cotxes dins de la
ciutat, afegint places d'aparca-
ment segures per a Vehicles de
Mobilitat Personal i bicicletes.
S'han d'organitzar aparcaments
dissuasius als afores (Can Prat,
zona antiga Disco Teatre, ronda
de la Farinera, etc.), organitzar
aparcaments a les estacions de
tren perquè el títol de transport
públic tingui prioritat per aparcar
un vehicle i realitzar aparcaments
segurs de prou capacitat per a bi-
cicletes i VMPs. No ens podem
permetre tenir 41.000 aparca-
ments per a cotxes dins de la ciu-
tat. Només hem de fer una ulla-
da a la imatge per satèl·lit per
comparar el que ocupen 8.000
vehicles a l'aparcament Semap a
la Llagosta. El 65% de l'espai pú-
blic el dediquem al cotxe i hem
malbaratat la qualitat del nostre
aire. És necessari peatonalitzar i
fer zones de baixes emissions tal
com es va acordar en l’Àmbit 40,
del qual forma part Mollet. Una
primera proposta: peatonalitzar
avinguda Llibertat.
No ens podem oblidar tam-

poc d'un Mollet accessible i con-
nectat amb les poblacions dels vol-
tants, per anar caminant o amb
bicicleta, sense barreres arqui-
tectòniques. Actualment aquest
privilegi només el té el cotxe.
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HOMOFÒBIA4El jutjat penal
número 2 de Granollers ha co-
mençat a celebrar aquesta set-
mana el judici al Projecte pilla-
pilla, que sota la falsa aparença
de voler perseguir pederastes, va
vexar públicament tres homo-
sexuals a Granollers i les Fran-
queses a finals del 2013. Ahir va
ser el torn de les víctimes del
grup, que van denunciar el cal-
vari que van viure després de ser
assenyalats públicament en ví-
deos penjats a les xarxes so-
cials. 
Els afectats van explicar el

“terrible” nivell d’exposició pú-
blica de la seva intimitat que van
patir després de “caure en una
trampa planificada” per perse-
guir homosexuals amb l’excusa
de combatre la pederàstia. 
A la sessió també va declarar

el president de l’Observatori
contra l’Homofòbia, Eugeni Ro-
dríguez, el qual va recordar “mo-
ments molt durs i de por” i la si-

tuació “alarmant i anguniosa”
que va patir el col·lectiu amb els
actes del grup jutjat. 
El líder del grup dels acu-

sats –per al qual la fiscalia de-
mana 21 anys de presó– va de-
clarar dilluns, quan va explicar
que el seu objectiu era perseguir
la pederàstia i endurir les penes
de presó contra els autors d’a-

quests delictes. A més, també va
negar tenir vincles amb organit-
zacions neonazis o la possible ins-
piració de la banda russa homò-
foba Occupy Pedofilya, conegu-
da per dur a terme actes similars. 
Demà serà l’última sessió

del judici, a l’expectativa d’un ve-
redicte molt esperat per la co-
munitat LGBTI. 

Ahir van parlar les víctimes del cas. Foto: Twitter (@eugenirodriguez)

Les víctimes del ‘Pilla-pilla’
denuncien el calvari viscut

» Aquesta setmana s’han jutjat els homòfobs, que amb l’excusa 
de perseguir pederastes vexaven públicament homosexuals

Granollers estudia canvis 
en la gestió de l’aigua

SERVEIS4L’Ajuntament ha ini-
ciat recentment els tràmits per
fer una consulta participativa a
tècnics, companyies i entitats
especialitzades per estudiar un
nou model de gestió de l’aigua.
Segons expliquen des del con-
sistori, l’objectiu d’aquesta crida
seria trobar el tipus de gestió
més adequada i òptima per als
recursos i necessitats de la ciu-
tat. De fet, la concessió de l’A-
juntament a Sorea acaba l’any
2021, motiu pel qual s’ha iniciat

aquest estudi. El tipus de con-
tracte, l’anàlisi d’instal·lacions o
la forma de subministrar el re-
curs són alguns dels apartats que
la consulta busca esclarir.

L’ACA TAMBÉ HI TREBALLA
D’altra banda, l’Agència Catala-
na de l’Aigua ha iniciat un pro-
cés de participació ciutadana
sobre la gestió de l’aigua entre els
anys 2022 i 2027. L’ACA té pre-
vist fer debats participatius a
Granollers sobre el tema. 

REFERENTS4Granollers serà la
seu europea de Mayors for Pea-
ce. El programa internacional
dedicat a promoure la cultura
pacífica a través de les actuacions
municipals ha escollit aquesta
setmana en una reunió de la co-
missió de l’òrgan a Hannover
que la capital del Vallès Oriental
representi la institució a escala
europea. A més, l’alcalde, Josep
Mayoral, va ser escollit president
de la secció continental d’a-
questa iniciativa. 

D’altra banda, també es va
marcar el full de ruta per a l’e-
tapa 2021-2024, que estarà mar-
cada per l’eliminació de les ar-
mes nuclears seguint el camí
marcat pels Hibakusha (super-
vivents de la bomba atòmica) i el
treball per fer de les ciutats es-
pais per a la convivència i l’en-
tesa entre persones.

MAYORAL, A L’ONU
A més d’aquesta participació en
el projecte Mayors for Peace,

Mayoral també va formar part
d’una sessió de treball de les Na-
cions Unides a Ginebra la set-
mana passada. 
Allà va defensar la tasca

que fan els governs munici-
pals per mantenir la pau dins la
societat. El batlle va destacar la
importància de construir co-
munitats respectuoses i tole-
rants a partir del treball a nivell
local, que serveix com a teixit
social molt més ferm i estable
que altres mesures.

L’Ajuntament farà una consulta sobre la gestió de l’aigua. Foto: ACN

Granollers, símbol de la pau

Votació | Volen que Felip VI sigui persona non grata
Més de 600 persones van votar dissabte perquè Felip VI sigui declarada 

persona non grata a Granollers. En un acte participatiu de Tsunami Democrà-
tic, 649 granollerins van rebutjar el monarca, 11 no i un va votar en blanc. 
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Amma, la líder espiritual de les
abraçades, arriba a Granollers

MÚSICA4L’emblemàtica banda
de rock català Sau torna als es-
cenaris 30 anys després de la
seva fundació amb Sau30, un
concert per als més nostàlgics
que es farà demà a la nit al Te-
atre Auditori Granollers. La for-
mació estarà liderada per Pep
Sala, que farà de pianista, gui-
tarrista i cantant. A més, l’ho-
menatge comptarà amb totes les
persones que han format part
del grup, tant de la banda com
de l’equip tècnic, amb l’absència
del cantant Carles Sabater, gran
icona del grup i mort sobtada-
ment el 13 de febrer de 1999 des-
prés d’un concert.
L’espai cultural granollerí

servirà d’escenari per escoltar els
grans èxits d’aquesta mítica
banda, una de les més exitoses
de la història del rock català. A
més de Sala, la refundació del
grup comptarà amb la veu de
Jonathan Argüelles, que com-
partirà amb el mateix Sala el tre-
ball vocal de l’espectacle.

Sau torna
després de 30
anys de record

SÍMBOL4Sri Mata Amritanan-
damayi Devi, més coneguda
arreu del món com a Amma (és
a dir, mare) arribarà demà a Gra-
nollers per meditar i reflexionar
amb milers de seguidors  que ve-
neren aquesta líder espiritual
hindú. Amma es caracteritza
per les abraçades, tota una de-
claració d’intencions que acos-
tuma a repartir com a forma d’a-
mor universal. Segons explica, ha
abraçat més de 39 milions de
persones a tot el planeta. 
Fins al dimarts el Palau d’Es-

ports s’omplirà amb la gira eu-
ropea d’aquesta gurú que és
tot un símbol internacional de

la lluita contra les desigualtats,
en favor de la pau al planeta i la
fraternitat entre persones. El lli-
gam d’Amma amb Granollers és
força estret, ja que pràctica-
ment ha vingut cada any ha
vingut a la capital comarcal des
del 2010. A més, és l’única ciu-
tat de l’estat que visitarà en la
seva gira europea.

NASCUDA PER ABRAÇAR
Amma va néixer l’any 1953 a Ke-
rala (Índia), on va passar la in-
fància amb la seva humil famí-
lia de pescadors. Amb 14 anys va
començar a abraçar gent de for-
ma totalment espontània com a

consol i símbol d’amistat. Aques-
ta tendra acció, però, estava to-
talment prohibida a la societat
índia per l’estricta jerarquia de
castes.
Des de llavors ha dedicat

completament la seva vida a la
tasca solidària i l’entrega als
altres, fet que l’ha convertit
pràcticament en una figura re-
ligiosa i profètica per a milions
de persones. La seva ONG,
Abraçant el Món, es dedica de
forma altruista i totalment gra-
tuïta a educar analfabets, oferir
atenció mèdica, impartir for-
mació professional i atorgar
microcrèdits per a dones. Amma és un símbol mundial de la lluita per la pau i la igualtat. Foto: Amma
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Un grup d’entitats de la ciutat
s’ha unit sota el nom de Mollet
Democràtic per recuperar el dret
a la participació que, asseguren,
s’ha perdut des de les recents res-
triccions per debatre i fer pro-
postes en la celebració dels Plens
a l’Ajuntament. Fonts properes a
aquest moviment han avançat a
Línia Vallès la creació d’aquest
grup, així com que s’està treba-
llant en un manifest i que volen
atraure més entitats a la causa.
Dimecres vinent faran la pre-
sentació oberta al Casal Cultural.
Protesten per la limitació a l’ho-
ra de presentar propostes, que
ara mateix denuncien que han de
ser presentades a través dels
grups municipals i acceptades
prèviament pel govern.
De moment, es tracta d’un

moviment molt transversal, ja
que engloba entitats d’àmbits
molt diferents. En aquest sentit,
hi ha activistes de grups com la

PAH, Mollet pel Futur, Espai
Gos Mollet, la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès, Atzarola, Mollet Fe-
minista i Aturem la Guerra, en-
tre moltes altres. De fet, la set-
mana passada es van reunir al

Casal Cultural per celebrar una
primera assemblea, on van do-
nar el tret de sortida a les pri-
meres propostes i iniciatives de
Mollet Democràtic.

“RETROCÉS DE DRETS”
“Hi ha hagut un retrocés de
drets participatius a l’Ajunta-
ment, i volem recuperar-los i
ampliar-los”, explica a aquest
mitjà un dels implicats. Un altre
dels membres remarca que l’e-
quip de l’alcalde Josep Monràs
ha caigut en una “deriva autori-
tària” i que ha utilitzat el regla-
ment “perquè les entitats no
puguin participar als Plens i no
debatre”.
Entre altres, s’ha parlat de fer

accions de protesta pública als
pròxims Plens, de forma similar
a la que van fer algunes entitats
en sessions recents, portant car-
tells que deien “Monràs no ens
callaràs” i “Llibertat d’expressió
als Plens i al carrer”.
Demanen certes mesures

concretes, a banda de tornar a la
forma de fer els Plens prèvia als
canvis normatius. Per exemple,

estan estudiant sistemes d’altres
ajuntaments, com el de Barce-
lona, on es poden fer consultes
ciutadanes. També consideren
interessant recuperar els consells
de participació per a temes con-
crets, com la salut o la dona.
Actualment Mollet Demo-

cràtic compta amb dos grups de
treball, un centrat en l’elabora-
ció d’un manifest unitari per
constatar les idees de l’organit-
zació i l’altre per a captar més en-
titats i incloure-les dins del mo-
viment.

SEGUINT EL TRIBUNAL SUPREM
Des de l’Ajuntament van defen-
sar els canvis en la forma de fer
els Plens arran d’una sentència
del Tribunal Suprem, en la qual
es deia que només poden votar
propostes de competències mu-
nicipals i les entitats han d’estar
registrades oficialment en una
base de dades perquè puguin
presentar les seves propostes. En
qualsevol cas, la mesura no ha fet
més que tensar la corda entre el
consistori i aquests grups, ara al
bloc de Mollet Democràtic.

El grup demana més participació als Plens. Foto: Twitter (@antoniolopez55)

Front comú de diverses entitats
per la participació als Plens

Inauguren els esperats 
nous jutjats de Mollet

EQUIPAMENTS4Els nous jutjats
de Mollet, situats a Can Fàbre-
gas, ja estan en marxa. Van co-
mençar a funcionar dilluns des-
prés que s’hagués traslladat l’e-
quip administratiu des de l’an-
tiga seu al carrer Anselm Clavé
fins a la nova ubicació, on comp-
ten amb un espai de  2.800 m².
Ahir mateix es va fer la inaugu-
ració oficial, amb una comitiva
política encapçalada per l’alcal-
de, Josep Monràs, i la conselle-
ra de Justícia, Ester Capella.
Monràs va destacar que l’equi-
pament ha estat “una reivindi-

cació històrica” i va agrair al
personal que treballa en el sec-
tor judicial “la seva dedicació i
esforç”, ja que “han permès que
Mollet tingui uns serveis judicials
de primera”.

MONRÀS, PREOCUPAT
D’altra banda, Monràs es va
mostrar preocupat per la possi-
bilitat que el jutjat de violència
ver les dones s’acabi agrupant a
Granollers i es deixi de prestar
aquest servei a Mollet. El batlle
va destacar la utilitat del mateix
per al Baix Vallès. 

Els treballadors denuncien
Expertus per impagament

LABORAL4Els treballadors de
l’empresa de neteja municipal
Expertus van denunciar dime-
cres la companyia per impaga-
ments. Segons denuncien,  no
han cobrat el mes d’octubre i
l’empresa els ha comunicat que
tampoc tindran el sou de no-
vembre. La plantilla, però, ha
descartat fer vaga perquè asse-
guren que perjudicaria l’Ajun-
tament i beneficiaria l'empresa.
Des de la CGT han denunciat
que la plantilla es troba “en una
situació de doble vulnerabilitat,
a causa de la precarietat asso-

ciada a aquesta forma poc en-
coberta de privatització del sec-
tor públic, amb licitacions opa-
ques i gens transparents”. 
L’empresa assegura que té

problemes de liquiditat per les
irregularitats d’un dels direc-
tius de la firma.

L’AJUNTAMENT ES MULLA
Per la seva part, l’Ajuntament ha
reclamat a Expertus que “com-
pleixi amb el contracte i faci
efectius els pagaments” o si no
iniciarà els procedimentsneces-
saris perquè ho faci.

Gallecs | Torna la tradicional fira de l’espelta
Gallecs acollirà diumenge la tradicional fira de l’espelta. Tallers per fer galetes,

jocs per als més petits i tradició agrícola es barrejaran per posar en valor el
preuat cereal que és un dels productes estrella d’aquesta zona rural.

S’hi han sumat entitats
feministes, animalistes
i ecologistes, entre
moltes altres

Alex Suárez
MOLLET

» Sota el nom de Mollet Democràtic volen recuperar el nivell de
participació al plenari que, denuncien, l’Ajuntament ha restringit
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Mollet rebutja la sentència 
en un Ple dividit

PROCÉS4L’Ajuntament es va
posicionar en contra de la sen-
tència del Procés al Ple Extraor-
dinari celebrat dimecres. La mo-
ció, que denuncia l’atac que su-
posa la decisió judicial als drets
de manifestació, llibertat d’ex-
pressió i dissidència política, va
ser aprovada amb els vots a fa-
vor d’Ara Mollet ERC, Junts per
Catalunya i Mollet En Comú.
D’altra banda, el text reclama la
posada en llibertat dels líders po-
lítics i socials catalans empre-
sonats i demana diàleg per so-
lucionar el conflicte entre l’estat
i el moviment independentista.
Una de les sorpreses de la vo-

tació va ser Podem, que es va
abstenir, tot i que la moció estava
extreta directament del comu-
nicat a escala catalana d’En
Comú Podem. Els de Xavier Bu-

zón van explicar que, tot i estar
d’acord amb el que es diu a la
moció, la resta de grups no van
fer un text conjunt amb el seu
partit i per tant no van votar-hi
a favor. La decisió va despertar
les crítiques dels impulsors de la
declaració institucional.
Per la seva part, el PSC va

votar-hi en contra, ja que el text
“no fa autocrítica del Govern de
la Generalitat” i suposa “allun-
yar del diàleg” les posicions
enfrontades. En canvi, el grup
de Ciutadans ni tan sols es va
presentar al Ple. Segons va ex-
plicar a Twitter Iván Garrido,
portaveu de Cs al consistori, “el
Ple ha de respectar la separació
de poders i deixar treballar el
poder judicial”. A més, va afe-
gir que condemnen “l’ús parti-
dista de les institucions”.

GOVERN4L’alcalde, Josep Mon-
ràs, va presentar dimecres el
nou cartipàs del govern munici-
pal, en el qual es van incorporar
els dos regidors de Podem: Xa-
vier Buzón i Núria Muñoz. Des-
prés del pacte firmat entre so-
cialistes i morats fa uns dies,
només calia esperar perquè es fes
oficial l’entrada del nou grup a l’e-
quip de Monràs.
Xavier Buzón, portaveu de

Podem al consistori, serà el se-
gon tinent d’alcalde i treballarà
en dedicació exclusiva. A més,
s’encarregarà de la nova àrea de
Modernització i Qualitat de Ser-
veis i s’ocuparà personalment de
l’Administració Digital i Pro-
moció Cívica. 
A banda d’aquesta àrea, el

govern estarà format per les
seccions de Governança, Eco-

nomia i Serveis Territorials; Ser-
veis Personals i Acció Cívica;
Govern Obert, Desenvolupa-
ment Econòmic i Innovació; i

Drets Socials. Dins d’aquesta
darrera àrea hi haurà Núria Mu-
ñoz, encarregada dels apartats de
Solidaritat, Habitatge, Infància
i Respecte Animal.
Monràs va explicar que la in-

corporació de Podem és “fruit del
treball que s’ha fet durant me-
sos” i que “ té el clar propòsit
d’enfortir el govern municipal te-
nint els molletans i les molleta-
nes en el centre de les actua-
cions”. A més, va afegir que l’a-
cord “enforteix encara més el
projecte social de ciutat”. D’altra
banda, va dir als altres partits

que el nou govern “no és exclo-
ent amb la resta de formacions”
i que seguiran treballant “en la
recerca dels consensos més am-
plis possibles”.
Per la seva part, Buzón va va-

lorar que “la transparència i el
treball col·lectiu ha estat el secret
d’aquest acord” i que serà sobre
on s’establiran “les bases d’a-
quest nou govern”.
En definitiva, una ciutat “so-

cial, amb un projecte cohesio-
nador, cívica, moderna, femi-
nista i amb sensibilitat me-
diambiental”. 

Xavier Buzón i Núria Muñoz (Podem) han entrat al govern. Foto: Ajuntament

Buzón, segon tinent d’alcalde
en el nou cartipàs amb Podem

El Ple va aprovar la moció contra la sentència. Foto: Twitter (@IvanGarridoCs)

Xavier Buzón també
liderarà la nova àrea 
de Modernització 
i Qualitat de Serveis
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Parets

Mor Montserrat Lara,
regidora d’Ara Parets ERC

CONDOL4Ara Parets ERC va
confirmar dimecres la defunció
de la regidora Montserrat Lara,
de 53 anys i integrant del grup
municipal. Lara ha perdut la
vida a causa d’una greu malaltia,
que la va apartar del càrrec a l’A-
juntament el passat 31 d’octubre.
Amb l’arribada dels republicans
a l’alcaldia el juny, Lara va pren-
dre possessió com a regidora de-
legada de Comerç i Gent Gran,
i regidora del barri de Can Rou-
ra, la Sardana i l’Estació. El grup
d’Esquerra explica que “va des-
tacar sempre pel seu tarannà

compromès, actiu i incansable”
i que va ser “una militant exem-
plar”. “Va lluitar per Catalunya,
per Parets, per les esquerres i per
la República. I l’hem vist lluitar
tossudament, amb la mateixa
força, per vèncer la malaltia”,
destaquen des del seu grup.
Des del consistori es van

decretar dimecres i ahir com a
dies de dol oficial, amb la co-
rresponent baixada de les ban-
deres de l’Ajuntament a mig
pal. A més, es va fer un minut de
silenci en tots els actes públics
al municipi.

AJUNTAMENT4El consistori ha
anunciat aquesta setmana que
en els pròxims dies començarà a
instal·lar noves càmeres de vi-
deovigilància per lluitar contra
l’incivisme. Concretament, amb
la mesura el govern municipal
busca reduir especialment els
abocaments no permesos que es
produeixen en alguns indrets
del municipi.
Segons expliquen des de l’A-

juntament, inicialment, i com a
prova pilot, els dispositius es
posaran al carrer Jaume Urgell
amb Enric Ballera, en el barri del
Cerdanet. Aquesta és una de les
zones on els abocaments són

més freqüents, segons la insti-
tució. D’aquesta forma, “les cà-
meres permetran detectar i san-

cionar els infractors o infracto-
res”, expliquen. Si es comprova
l’eficàcia del sistema, s’instal·la-
ran noves càmeres en altres es-
pais on els actes incívics o els ves-
saments il·legals es fan de ma-
nera regular.
En aquest sentit, el consis-

tori recorda que l’ordenança
de convivència ciutadana pre-

veu sancions de fins a 3.000 eu-
ros per les persones que llencin
escombraries, runes, mobles i
altres objectes a la via pública,
als marges dels rius o als solars
sense edificar, tant públics com
privats. També es preveuen
sancions similars per no man-
tenir els solars de titularitat
privada en bon estat.

El govern busca així lluitar contra els abocaments. Foto: Ajuntament

Parets aposta per més càmeres
de vigilància contra l’incivisme

Societat | Festa solidària per la fibrosi quística
L’escola Pau Vila celebra avui a les cinc de la tarda una festa solidària amb l’ob-
jectiu de recaptar fons per a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística. Els pares

d’en Jerome, de 4 anys, que pateix la malaltia, són els impulsors de l’acte.

Les càmeres es posaran
com a prova pilot entre
el carrer Jaume Urgell 
i Enric Ballera
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Martorelles apuja la taxa 
de gestió de residus 87 euros
AJUNTAMENT4El consistori va
aprovar la setmana passada les
noves ordenances fiscals de l’any
2020, entre les quals destaca
l’augment en gairebé un 65% de
la taxa per a la prestació del ser-
vei de gestió de residus munici-
pals. Concretament, l’import
passa de 134 a 221 euros, una di-
ferència de 87 euros en total. El
regidor d’Economia i Medi Am-
bient, Joan Marc Flores, va ex-
plicar hi ha un error de percep-
ció entre els veïns, ja que “pen-
sen que amb la taxa paguen el
cost de la recollida dels residus.

La recollida de la selectiva, l’or-
gànica, resta i voluminosos és
només un dels 13 conceptes que
formen la taxa”.  Flores també va
indicar la pujada de preus que ha
fet el Consorci per a la Gestió de
residus del Vallès Oriental, que
és qui presta el servei.
A més, va assegurar que

faran els primers passos cap a
un model “més just” on qui
més residus generi, més pagui.
D’altra banda, l’Ajuntament
també ha impulsat bonifica-
cions per utilitzar la deixalleria
i l’autocompostatge. 

SANT FOST4L’alcalde, Carles
Miquel, i la plataforma veïnal
Gestión Responsable es van reu-
nir la setmana passada per trac-
tar la possible acollida d’un grup
de menors estrangers no acom-
panyats a Sant Fost. L’esperada
trobada es va fer en un ambient
d’entesa i sense la tensió entre
l’alcalde i la plataforma que
s’havia despertat darrerament.
Segons una carta pública de Mi-
quel, va ser “una reunió cordial
i distesa, on ha fluït el diàleg”, tot
i les posicions allunyades d’amb-
dues parts, ja que l’entitat està en
contra que s’obri un centre de
menors a Sant Fost. 

“CAL AJUDAR-LOS”
Des de Gestión Responsable ex-
pliquen en un comunicat que hi
ha una màxima en la qual estan
d’acord amb l’alcalde: “A aquests
nois cal ajudar-los, no podem
mirar cap a una altra banda”.
També assenyalen que els veïns
contraris “no són racistes ni poc
solidaris”, sinó que estan preo-
cupats “pel fracàs que el format

de centres està tenint a nivell na-
cional”. Per això proposen que
els joves estiguin amb famílies
d’acollida, idea que segons ex-
pliquen Miquel hauria vist amb
bons ulls. 
“Ens hem apropat, però no

hem cedit”, explica un dels
membres de la plataforma a Lí-
nia Vallès. També ha confirmat
la bona sintonia a la reunió en-
tre el batlle i l’entitat en la tro-

bada i ha destacat que la seva
principal demanda és que volen
que els informin. “La majoria de
veïns no vol el centre”, explica,
i afegeix que estenen la mà però
es mantenen “en guàrdia”.
El grup es reunirà els prò-

xims dies amb la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància i l’A-
dolescència (DGAIA) per com-
partir la seva posició i estudiar
possibles alternatives.

El govern i la plataforma han apropat posicions sobre els menors. Foto: Arxiu

Treva entre l’alcalde i Gestión
Responsable pels menors

Sant Fost | Robaven càrregues de camions
Els Mossos d’Esquadra han detingut recentment setze individus acusats de

formar part d’un grup criminal que robava càrregues de camions. Sant
Fost va ser un dels municipis on es va escorcollar un domicili relacionat.
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Montornès

LABORAL4La secció local de la
Confederació Nacional del Tre-
ball (CNT) va organitzar, abans-
d’ahir, una concentració davant
l’Ajuntament per protestar per
les condicions laborals després
que un treballador morís després
de quadar-se atrapat en una
premsa hidràulica d’una empre-
sa (la planta de la companyia
Henkel) que hi ha al poble a fi-
nals de la setmana passada.
Des del sindicat expliquen a

Línia Vallès que unes 15 perso-

nes van participar en la concen-
tració, durant la qual es van re-
partir octavetes als assistents. En
aquest text, el sindicat denuncia
“les alarmants dades de sinis-
tralitat laboral”, ja que en tot

aquest 2019 ja s’han hagut de la-
mentar més de 65 morts en llocs
de feina a Catalunya.
El sindicat considera que

aquestes xifres de sinistralitat
són “conseqüència directa de la
precarietat laboral que s’ha ins-
tal·lat en les relacions laborals
fruit de les reformes del 2010

(PSOE) i del 2012 (PP)”. En
aquest sentit, la CNT fa una cri-
da a la resta del moviment sin-
dical i social a mobilitzar-se per
visibilitzar les morts en acci-
dents de treball i a confrontar
“les polítiques neoliberals per de-
fensar unes condicions de treball
dignes i segures”.

La manifestació es va convocar davant l’Ajuntament. Foto: CNT

Concentració per protestar 
per la mort d’un treballador

Refugiats | Arrenca la 3a campanya de sensibilització
Entre demà i l’1 de desembre, la ciutat serà l’escenari d’una sèrie d’activitats 
que  volen consciensciar els veïns sobre les condicions de vida dels refugiats. El
primer acte de la campanya es farà demà a les 12 del migdia a Can Saurina.

CULTURA POPULAR4Avui ha
de ser un gran dia. La segona Ses-
sió d’Estudis Montornesencs serà
el primer acte del Sant Sadurní
d’enguany, les Festes de Tardor
del poble que s’allargaran fins al
dia que comença l’hivern, el 22
del mes que ve.
La programació d’enguany

inclou la tercera edició de la Tro-
bada de bestiari (que servirà per
celebrar el 25è aniversari del
Drac Ceballot) i també una Tro-
bada de Grallers organitzada per
la Colla de Geganters, que durant

aquest 2019 ha celebrat els seus
30 anys de vida.
Teatre, esports (el torneig de

karate, l’Open de tenis o el cros
escolar són algunes de les cites
que se celebraran abans que s’a-
cabi el mes), activitats obertes
com el ral·li fotogràfic o tota
mena de tallers, exhibicions de
cultura popular a càrrec de les di-
ferents colles i entitats del poble
seran algunes de les propostes de
les Festes de Tardor, que es tan-
caran amb la Cronoescalada al
castell de Sant Miquel.

Gairebé un mes i mig 
de festa: torna Sant Sadurní

MEDI AMBIENT4El riu Congost
i el seu entorn és la manera més
ràpida que els veïns del poble i de
localitats pròximes tenen per es-
tar en contacte amb la natura. Per
això, i per difondre la necessitat
de cuidar-la, en el marc del Pro-
grama d'Educació Ambiental,
Comunicació i Formació de l’Ob-
servatori de la Tordera i el Besòs,
s’han organitzat dues activitats
que es faran durant els darrers
caps de setmana d’aquest mes.

La primera d’aquestes serà
Coneguem la qualitat del riu a
partir del mostreig de macroin-
vertebrats, i es farà dissabte de la
setmana que ve a partir de les 10
del matí, dins del terme munici-
pal de Figaró-Montmany.
Una setmana més tard està

previst que es faci Els peixos del
Congost i el seu paper com a
bioindicadors: demostració de
pesca elèctrica. Aquesta activitat
se celebrarà al poble.

MEDI AMBIENT4Des de dilluns
passat, i durant un període apro-
ximat de tres setmanes, està en
marxa un estudi per comprovar
quina concentració de diòxid de
nitrogen (NO2) hi ha al poble.
L’Oficina Tècnica d’Avaluació i
Gestió Ambiental de la Diputa-
ció és l’organisme encarregat
d’aquesta acció.
La metodologia que es fa

servir és la instal·lació d’uns dis-
positius captadors passius, que
s’han instal·lat en una vintena de
punts del poble que s’han dividit
en funció del seu volum de tràn-

sit: baix, moderat o alt, distri-
buïts pels equipaments (com el

camp de futbol), diferents carrers
i els accessos al poble, per obte-
nir xifres més precises.
Els captadors són uns petits

elements que s’afegeixen a ele-
ments del mobiliari urbà, com
els fanals, a una alçada d’entre
2,5 i 3,5 metres. Els tubs que te-

nen porten una membrana im-
pregnada de trietanolamina,
una substància que reacciona
quan entra en contacte amb el
diòxid de nitrogen que hi ha a
l’aire, i que fa que es pugui ana-
litzar de forma posterior en un
laboratori amb facilitat.

S’estudiaran diverses zones amb diferents volum de trànsit. Foto: Generalitat

Tres setmanes per mesurar 
el diòxid de nitrogen a la vila

Recta final de mes farcida
d’activitats al riu Congost

Cultura | Doble visita teatralitzada a Mons Observans
La vila tornarà a viatjar a l’època romana demà passat. El jaciment Mons Observans 

ha preparat, de cara a diumenge, una doble visita teatralitzada i dos tallers per a infants
sobre arqueologia que arrencaran a les 11 del matí i a dos quarts d’una del migdia. 

Segons dades de la
CNT, aquest any ja se
superen els 65 morts 
en accidents laborals

Els dispositius 
s’han instal·lat en
diferents elements 
del mobiliari urbà  
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La Llagosta

El 3 De Teatre farà 
bullir de cultura la vila

ESPECTACLE4Aquesta setmana
s’ha presentat la programació del
cicle 3 De Teatre, que portarà els
dies 21, 23 i 24 de novembre
obres de tota mena de gèneres  a
la Llagosta. Una butaca i un lli-
bre: la història de Can Pelegrí,
donarà el tret de sortida amb una
trama que permetrà conèixer el
passat i els secrets de Can Pele-
grí, i es farà un recorregut pel
centre per descobrir els seus ra-
cons amagats. Un viat ge en el
temps que acabarà amb els in-
fants com a protagonistes de la
seva pròpia història, participant

i esdevenint actors i actrius per
un dia. Amb una barreja d’his-
tòria, pallassos i entreteniment
familiar arribarà Quo no Va-
dis, que explicarà de forma di-
vertida i delirant la caiguda de
l’Imperi Romà.
Els adults, per la seva part,

podran gaudir de l’espectacle
Tenors, una paròdia dels mítics
concerts que durant els anys
noranta van fer arreu del món els
Tres Tenors. El cicle es tancarà
amb Ovelles, on tres germans
han de decidir que fer amb una
insòlita herència.

SOCIETAT4 La Junta de Go-
vern Local de l’Ajuntament ha
aprovat recentment una guia
contra el maltractament a la
gent gran. L’objectiu principal és
conéixer quin tipus de violència
pateixen, detectar-la i intervenir
de forma efectiva. El document,
elaborat per un grup de treball
impulsat pel Consell Comarcal i
en el qual ha participat el con-
sistori llagostenc, ofereix recur-
sos als professionals per abordar
aquestes situacions. 
Serveis socials, hospitals,

àrees bàsiques de salut, cossos de
seguretat, serveis de proximitat
i justíci s’han sumat per fer una
guia completa d’aquest tema
força ocult en la societat. Segons
expliquen des de l’Ajuntament,
“el document vol ser un instru-
ment que permeti als professio-
nals que treballen o estan en
contacte amb les persones grans
detectar, avaluar i intervenir
davant de sospites d’abús, ne-
gligència o vulneració de drets”. 
En aquest sentit, cal recordar

que els ancians poden patir, en-

tre d’altres, maltractament físic,
psicològic, sexual, econòmic,
d’abandonament i de vulneració
de drets, entre altres.

LA CRISI HO HA EMPITJORAT
El consistori apunta que la si-
tuació de crisi ha agreujat el
maltractament econòmic. Cada
vegada es registren més casos de
moviments sospitosos del comp-

te bancari, canvis en el testa-
ment, desaparició de joies i altres
objectes de valor, pèrdua de pa-
trimoni o deteriorament pro-
gressiu del nivell de vida. 
El perill d’agressió als més

grans els posa en una situació
molt vulnerable, ja que pot ve-
nir de cuidadors, familiars,
desconeguts i sovint és difícil
de detectar.

El consistori ha aprovat una guia contra maltractaments. Foto: Ajuntament

La Llagosta, en lluita contra 
el maltractament a la gent gran

Equipaments | Posaran llums al camp de futbol 7
L’Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que instal·larà il·luminació al camp
de futbol 7 del Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert. Les dues torres, de
deu metres d’alçada, serviran perquè es pugui jugar tant de dia com de nit.
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Santa Perpètua

Tot a punt per al dia mundial
contra la violència masclista 

REIVINDICACIÓ4L’Ajuntament
ha presentat aquesta setmana el
programa del Dia Internacional
per l'erradicació de la violència
masclista, que se celebra el prò-
xim 25 de novembre. Tot i això,
els actes començaran dijous
amb la instal·lació d’una carpa
informativa. Des de dimecres es
farà en paral·lel el projecte Za-
patos rojos, de l’artista mexica-
na Elina Chauvet, que visitarà
diferents centres educatius de
secundària per tractar de visi-
bilitzar les víctimes de la vio-
lència masclista.

Tanmateix, el 25N serà la
jornada central amb la lectura
del manifest contra la violèn-
cia masclista a la plaça de la
Vila. A continuació, es farà
l’espectacle Indòmita, de la
companyia Projecte Lilith. Les
activitats es completaran amb
la xerrada, a càrrec de l’advo-
cada Raquel Nieto, Últimes
sentències de les violències se-
xuals sobre les dones i les se-
ves conseqüències, que tindrà
lloc els dies 26 de novembre al
Centre Cívic La Creueta i 28 de
novembre a Can Folguera.

JUDICIAL4L'Ajuntament ha
presentat recentment un recurs
d’apel·lació a l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona per la deci-
sió del jutjat de denegar que el
consistori es pugui personar
com a acusació popular en el cas
d’abusos sexuals denunciats du-
rant la darrera Festa Major. 
Segons explica la regidora d'I-

gualtat i Drets Civils, Sandra Gó-
mez, la posició contrària del jut-
jat  ve motivada per l'oposició del
Ministeri Fiscal. Aquesta es basa
en una doctrina del Constitucio-
nal que requereix que hi hagi
una habilitació legal per tal que
una institució com l’Ajuntament
pugui personar-se com a acusa-
ció popular en una causa criminal. 
D’altra banda, Gómez asse-

gura que en aquest cas no hi ha
cap llei que habiliti per exercir
d’acusació popular. “Creiem que
s'ha realitzat una interpretació
restrictiva de l'exercici de l'acu-
sació popular i hem decidit pre-
sentar el recurs”, afirma. Tam-
bé afegeix que “són uns fets
molt greus que van succeir al

nostre municipi durant la Festa
Major”. A més, reafirma el su-
port del consistori a les afecta-
des. “Vam assegurar que seríem
al seu costat fins al final i així vo-
lem que sigui”, conclou.

UNA FESTA MAJOR TACADA
Els fets van passar durant la
matinada de l’1 de setembre al

parc de la Ribera, mentre se
celebraven els Deskoncerts
de la Festa Major. La Policia
Local va detenir dos joves,
veïns de Santa Perpètua, acu-
sats d’abús sexual. Els dos in-
dividus haurien abordat cinc
noies menors d'edat i les hau-
rien petonejat i tocat contra la
seva voluntat.

Els fets van passar durant els Deskoncerts. Foto: Deskoncerts

Insisteixen a ser acusació en el
cas d’abusos de la Festa Major

Solidaritat | En marxa Cap infant sense joguines
L’Ajuntament ha tornat a posar en marxa recentment la campanya Cap infant
sense joguines. La iniciativa té per objectiu que cap nen i nena del municipi es

quedi sense regal la Nit de Reis a través de la solidaritat dels perpetuencs.
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Troben Virginia Pérez, la jove
desapareguda a Lliçà d’Amunt
SUCCESSOS4La millor notícia
que es podia rebre. Pocs minuts
abans de les tres de la tarda de
divendres passat els Mossos van
anunciar que havien trobat, sana
i estàlvia, Virginia Pérez Berro-
cal, una jove de 14 anys de Lliçà
d’Amunt que havia desaparegut
el passat 21 d’octubre. 
Tant la Policial Local com

els voluntaris de Protecció Civil
van posar en marxa un operatiu
per trobar-la, enganxant cartells
amb una imatge recent de la

noia (que també van publicar a
les xarxes socials), demanant la
col·laboració dels veïns del poble
i de localitats properes, oferint
una descripció amb la roba que
duia l’últim dia que se l’havia vist
i posant a disposició de tothom el
telèfon de la Policial Local.
Afortunadament, gairebé tres

setmanes després de la seva de-
saparició, els Mossos van confir-
mar que l’havien trobat i van
mostrar el seu agraïment a la
col·laboració ciutadana.

LLIÇÀ D’AMUNT4La diputada
de Desenvolupament econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputa-
ció, Eva Menor, va visitar el po-
ble abans-d’ahir al matí. La re-
presentant de la Diputació va re-
unir-se amb la plana major del
govern local, amb el batlle Ignasi
Simón al capdavant.
Després de la rebuda insti-

tucional, Simón, Menor i alguns
dels regidors d’aquesta legisla-
tura van mantenir una reunió de
treball en la qual es van abordar

qüestions com el desenvolupa-
ment urbanístic del centre urbà,
un dels projectes més ambicio-
sos que Lliçà d’Amunt encara en
un futur immediat. 
L’objectiu dels representants

del govern local en aquesta tro-

bada era aconseguir la compli-
citat de la Diputació i establir
una línia de treball conjunt amb
aquest ens, principalment en
els àmbits territorial i econòmic,
que servís també per donar un
impuls en la dinamització del tei-
xit comercial del poble.
Després de signar el Llibre

d’Honor del poble, fet habitual

per part de polítics i personali-
tats que visiten la vila, va donar-
se per finalitzada la trobada.
Unes hores més tard, amb una
piulada des del seu compte de
Twitter personal, Menor (que
també és alcaldessa de Badia del
Vallès) va destacar que el pro-
jecte “millorarà molt la vida dels
ciutadans de Lliçà d’Amunt”.

Un moment de la trobada amb Menor. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Reunió amb la Diputació per
tractar la reforma del centre 

Lliçà de Vall | Música de nivell al Kaliu de Nit
La banda Mil Hombres s’encarregarà d’amenitzar la primera sessió
de les Jam Sessions al Kaliu de Nit. L’actuació musical es posarà
en marxa demà a les 11 de la nit, tot i que l’espai obrirà a les vuit.

Es va parlar sobre el
desenvolupament del
centre del poble o la
dinamització comercial 

Els Mossos la van localitzar després de tres setmanes. Foto: Arxiu
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Canovelles | Les Franqueses

CANOVELLES4La companyia
d’il·luminació Luxiona ha pre-
sentat recentment un Expedient
de Regulació d’Ocupació (ERO)
per acomiadar 52 dels 97 treba-
lladors de la seva planta de Ca-
novelles, més de la meitat de la
plantilla. Des de l’empresa ex-
pliquen que la decisió de fer
fora de forma massiva el gran
nombre d’empleats és necessà-
ria per motius econòmics i pro-
ductius. 
Per la seva part, CCOO d’In-

dústria es va reunir la setmana
passada amb la direcció de la
companyia, que els va notificar

l’ERO. El sindicat explica que
“rebutja” l’expedient i que està
analitzant la documentació re-

lacionada amb l’acomiadament
massiu. 
D’altra banda, CCOO asse-

gura que “Luxiona és una de les
principals empreses del sector de
la il·luminació, amb un marcat
caràcter internacional” i que
“encara no fa un any que Sher-

pa Capital, gestora de fons de ca-
pital privat, va adquirir la ma-
joria de l’accionariat de Luxio-
na”. De fet, la companyia té fà-
briques a Espanya, Xina, Mèxic,
Polònia i el Perú, i ha participat
en projectes a l’aeroport del Prat
i la Sagrada Família.

Luxiona vol fer fora més de la meitat de la plantilla. Foto: Google Maps

Luxiona anuncia un ERO 
per acomiadar 52 treballadors

Les Franqueses | Festa de la mongeta
Llerona celebrarà el pròxim 24 de novembre la festa de la
mongeta del ganxet. Els cuiners Marc Ribas i Ada Parella-
da seran els convidats de luxe de l’esdeveniment culinari.

LES FRANQUESES4Els Encen-
draires de les Franqueses cele-
braran demà el seu 25è aniver-
sari amb una tarda infernal a la
plaça de l’Ajuntament. La his-
tòrica colla de diables omplirà la
vila de música, menjar, premis
i, sobretot, molt de foc. A les cinc
de la tarda començaran els actes
amb un taller pels més petits,
que donarà pas al vessant mu-
sical de les gralles i els tabals.
Després es vendran els tiquets
per a la botifarrada solidària, en
la qual tot el que es recapti s’en-

viarà a la Marató de TV3. Però
serà a les nou de la nit quan co-
menci a incendiar-se la festa,
amb els balls de lluïment l’exhi-
bició de les diferents seccions de
la colla, fent figures amb foc,
balls amb el cabró i la carreti-
llada conjunta. Després hi hau-
rà música i gresca fins a la mit-
janit.
D’aquesta forma es farà un

homenatge a la idea nascuda
l’any 1993 en el Centre Munici-
pal de Joves i des de llavors ha
crescut contínuament.

Els Encendraires fan 25 anys
amb foc, festa i solidaritat

CCOO rebutja l’ERO i la
companyia diu que és
necessari per motius
econòmics  i productius

SUCCESSOS4Dos dies després
dels fets, dimarts passat, l’A-
juntament de l’Ametlla va eme-
tre un comunicat condemnant
els tres episodis de crema de
contenidors que es van viure a
diferents punts del poble durant
la nit de diumenge passat.
En el text, el govern munici-

pal expressa la seva “més enèr-
gica condemna a aquests actes
de vandalisme”, que considera
“fets puntuals i aïllats”. El con-

sistori també assegura que la Po-
licia Local investiga i treballa per
identificar l’autor o els autors i
que ja treballa per tornar a col·lo-
car-ne de nous en els punts on
eren els que van cremar.
Durant la nit de diumenge,

els Bombers van haver d’inter-
venir, en tres ocasions, per apa-
gar focs al carrer del Bruc, al car-
rer d’Anselm Clavé i, en última
instància, a tocar del Pavelló
poliesportiu municipal.

LA GARRIGA4Els increments i
les noves bonificacions en l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) va
ser un dels punts que es van tirar
endavant durant la darrera ses-
sió plenària, celebrada durant la
setmana passada.
Pel que fa a les bonificacions,

es va donar llum verda a crear-ne
i que s’apliquin als propietaris de
pisos que els posin a la borsa de
lloguer pública, tot i que també hi
haurà avantatges fiscals per als
habitatges on s’hi facin “activitats
d’especial interès”. Paral·lela-
ment, durant el Ple es va aprovar

una pujada del 0,03% als domi-
cilis, tot i que també s’augmentarà

l’import que paguen oficines,
edificis comercials, indústries,
edificis destinats a l’oci i l’hosta-
leria i equipaments esportius.
Aquests canvis van tirar en-

davant gràcies als vuit vots a fa-
vor del govern local, tot i que dos
regidors del PSC es van abstenir

i els representants de Junts per la
Garriga i Cs van votar en contra.
El plenari també va aprovar la

modificació de l’ordenança fiscal
de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques, de nou amb els vuit
vots del govern local i les absten-
cions dels altres nou regidors.

Un moment de la sessió plenària de la setmana passada. Foto: Ajuntament

Les modificacions de l’IBI 
generen divisió a l’últim Ple

El govern de l’Ametlla rebutja
la crema de contenidors

L’Ametlla | Alerta per l’excés de velocitat dels cotxes
L’Ajuntament de l’Ametlla ha alertat que, darrerament, està detectant molts
casos d’excés de velocitat de cotxes en diferents punts del poble. En aquest
sentit, el consistori ha volgut tornar a demanar prudència als conductors.

L’abstenció dels
regidors del PSC 
va permetre que 
els canvis s’aprovessin
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El BM Granollers es jugarà, a
partir de demà a les 12 del mig-
dia, seguir fent història a Europa,
classificant-se per als vuitens de
final de la Challenge Cup. L’equip
de Robert Cuesta defensarà els
cinc gols que va aconseguir di-
umenge passat al Palau d’Es-
ports (34-29), de manera que
saltarà al Palace of Sports Olimp,
la pista en la qual juga el BNTU
BelAZ Minsk amb aquesta dis-
tància de cinc dianes.
La diferència és minsa i fa que

l’equip hagi de plantejar el matx
amb totes les precaucions tenint
en compte que, al final del primer
temps, gaudien d’un +9 (20-11),
però la reacció de les visitants du-
rant la segona meitat va fer que
aquesta distància es retallés gai-
rebé fins a la meitat. Kaba Gas-

sama i Ona Vegué, autores de 9
i 11 gols cadascuna, van liderar l’o-
fensiva granollerina en un Palau
d’Esports entregat a les seves.

REACCIÓ AL PALAU D’ESPORTS
L’últim partit que s’ha jugat al Pa-
lau d’Esports, però, ha estat el del
primer equip masculí, que abans-

d’ahir va derrotar el Bada Hues-
ca en el partit de la desena jor-
nada de l’ASOBAL (29-25).
El brasiler Oswaldo dos San-

tos, amb vuit gols de 12 xuts, va
ser el millor jugador del conjunt
d’Antonio Rama i del partit. Ivan
Popovic i Ian Terrafeta també van
contribuir decisivament.

La banqueta celebra un gol durant el partit d’anada. Foto: BMG

El BM Granollers defensa cinc
gols de renda a Bielorússia

» L’equip va arribar a tenir una distància de nou gols durant l’anada
» El sènior masculí recupera sensacions derrotant el Bada Huesca

CD la Concòrdia i CN Caldes, 
cara i creu a Segona Divisió

FUTBOL SALA4Si la bona notí-
cia per al futbol sala de la comarca
en les primeres jornades de lliga
havia estat el CN Caldes, des de
fa unes setmanes cal parlar tam-
bé del bon moment que torna a
viure el CD la Concòrdia. 
I és que les blavetes encade-

nen dues victòries (al Turó) i
dos empats (a domicili) que han
fet que l’equip deixi enrere l’ini-
ci de curs dubitatiu que havia pro-
tagonitzat i han avançat el con-
junt calderí en la classificació. El
conjunt de Dani Mosteiro, que ha
empatat els quatre partits que ha

jugat lluny del Turó, es veurà les
cares aquest dissabte contra el
Castelldefels, un conjunt que ha
guanyat els darrers quatre partits.
Les calderines, per la seva

banda, segueixen immerses en un
petit sotrac de resultats i dissab-
te passat van encaixar la derrota
més contundent de la tempora-
da dissabte passat a la pista de
l’FSF Joventut Elx (6-0). El CNC
només ha guanyat un partit des
de finals de setembre i voldrà tor-
nar a somriure demà a les quatre
de la tarda al Bugarai, on rebrà la
visita del Feme Castellón.

Waterpolo | El CN Granollers torna a la Primera Divisió
Després de descansar el cap de setmana passat per la configuració de la Primera
Divisió, el CN Granollers afrontarà demà a un quart de cinc de la tarda el partit 
de la sisena jornada amb un enfrontament contra el cuer, el Club Natació Helios.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

ATLETISME4Demà passat, per
tercera vegada, Cardedeu corre-
rà per una bona causa. I és que
aquest diumenge se celebrarà
la tercera edició de la Cursa So-
lidària, una prova que servirà per
ajudar els projectes inclusius
per a joves en situació de vulne-
rabilitat que impulsa la Funda-
ció Reír. Un any més, el Col·lec-
tiu d’Atletes de Cardedeu “Cor-
rigaires” organitzarà la prova.
En total, es proposen tres

modalitats de participació. Els

més experimentats poden córrer
el trail de 18 quilòmetres, la
meitat dels quals transcorre per

corriols i un altre 45% per pistes
forestals. Una altra opció és par-

ticipar en la marxa popular, de 12
quilòmetres, amb un 45% del re-
corregut per pistes forestals,
mentre que la tercera i darrera
possibilitat és la marxa adapta-
da de vuit quilòmetres, amb un
recorregut pensat per a tothom
que es pot fer corrent, cami-
nant, amb la família i fins i tot
amb animals. 
La cursa també accepta do-

nacions al Dorsal 0, i la sortida
tindrà lloc a les 10 del matí al parc
de Pompeu Fabra.

Córrer per una bona causa

Les llagostenques han encadenat quatre bons resultats. Foto: CDLC

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: CSC

El Col·lectiu d’Atletes
de Cardedeu, els
Corrigaires, impulsen
la 3a edició de la prova



29 | 

Esports

L’EC Granollers de
Jose Solivelles afron-
ta, aquest cap de set-
mana, una ‘aturada’
de la competició amb

una bona notícia: el seu pròxim
partit està guanyat. I és que l’e-
quip blanc, que va guanyar el seu
darrer partit al Municipal de
Granollers diumenge passat con-
tra el Castelldefels (4-1), hauria de
visitar el Reus Deportiu, però
l’eliminació del conjunt del Baix
Camp fa que tots els que haurien
de ser els seus rivals tinguin el
partit guanyat.
Els granollerins van tornar a

exhibir el seu millor nivell a casa
i van superar clarament el conjunt
del Baix Llobregat i segueixen re-
tallant distàncies amb els equips
de la zona alta (l’últim cap de set-
mana, la Pobla i el Sant Andreu
van perdre). Malgrat el resultat
contundent, el partit contra el
conjunt de Toni Carrillo no va
quedar sentenciat del tot fins al

minut 72, quan Albert Ruiz va
marcar el seu segon gol del par-
tit (transformant un penal). Ñito
Martín i Ruiz havien avançat l’e-
quip en dues ocasions en els mi-
nuts 16 i 47. El visitant David Sil-
va va donar unes esperances
minses al seu equip amb el 3-1 al
minut 86, però Oriol Molins va
sentenciar al temps afegit.

RICKY, MÉS A PROP DE TORNAR
Esportivament, però, una de les
grans per al club va arribar abans-
d’ahir. Amb una piulada, l’ECG va
anunciar que el capità Ricky Al-
cántara ha rebut l’alta mèdica
després de superar el trenca-
ment de lligaments que va patir
el curs passat. El seu retorn a la
competició, doncs, està pròxim.

El millor EC Granollers derrota
clarament la UE Castelldefels 

L’Eurocaldes es juga l’accés
als vuitens de la WS Euro Cup

L’OK Liga queda tem-
poralment aparcada
per al CH Caldes, que
canvia el focus aquest

cap de setmana per centrar-se en
la competició europea. El conjunt
d’Eduard Candami defensarà,
demà, la seva renda de cinc gols
a Nantes, de manera que només
una catàstrofe apartaria els ar-
lequinats dels vuitens de final de
la WS Europe Cup.
El conjunt arlequinat haurà

de repetir la recepta aplicada en
el partit d’anada (6-1 fa gairebé
un mes) per no donar cap opció
de victòria al conjunt bretó.
El Follonica, el Dornbirn, el

Juventude Viana, el Braga, el
Wolfurt, el Lyon, el Girona, l’I-

gualada, la Vendéene, l’Scan-
diano, el Trissino, el Coutras i el
Barcelos són els altres equips que
afronten la segona volta d’a-
questa ronda de l’Euro Cup amb
avantatge del primer partit.

DIMARTS, CONTRA L’IGUALADA
En la competició domèstica, l’e-
quip va sumar la tercera victòria
en el desplaçament a la pista del
Lleida Llista Blava (1-5, en la que
va ser el primer partit guanyat
lluny de la Torre Roja), mentre
que dimarts de la setmana que
ve, a les nou de la nit, els calde-
rins rebran el sorprenent Igua-
lada HC (actualment, el segon
classificat) en el partit de la no-
vena jornada de l’OK Liga.

Test de nivell: el CB Mollet 
rep la visita de la UE Mataró

El CB Mollet viurà
un nou episodi en
la seva particular
escalada de posi-

cions en la lliga EBA al Plana Lle-
dó contra la UE Mataró. El con-
junt de Josep Maria Marsà rebrà
l’equip de la capital del Maresme,
actualment tercer classificat del
grup C-B de la categoria, en un
dels xocs més destacats d’aques-
ta novena jornada demà a partir
de les vuit del vespre. 

PER LA MÍNIMA
El Mollet voldrà sumar la sego-
na victòria seguida davant l’afi-
ció, encara que espera no haver
de patir tant com dissabte passat

contra el JAC Sants (68-67).
L’enfrontament contra els bar-
celonins va tenir un nom propi:
el de Javi Rodríguez, que amb 23
punts i 15 rebots (set d’ells en
atac) va convertir-se en el millor
del partit i el segon de la jorna-
da gràcies al seu 31 de valoració.
Els de Marsà van necessitar

posar-se el mono de feina per re-
muntar el 13-20 amb el qual es va
tancar el primer parcial. Entre el
segon i el tercer quart, el CBM va
aconseguir retallar mínimament
el marcador, de manera que el
Plana Lledó va viure un nou úl-
tim quart d’infart que, una vega-
da més, va acabar amb el triomf
quedant-se a Mollet.

» Els de Jose Solivelles sumaran tres punts en la jornada d’aquest 
cap de setmana perquè els tocava jugar contra el Reus Deportiu

Tot a punt per a la 8a edició
dels 10 km de les Franqueses
ATLETISME4Una de les proves
atlètiques per excel·lència de l’oest
de la comarca arribarà, demà
passat, a la seva vuitena edició. Es
tracta dels 10km de les Franque-
ses, que enguany canvia de re-
corregut, ja que fins ara feia que
els atletes fessin dues voltes a un
circuit, mentre que enguany se’n
planteja un de nou, homologat per
la Federació Catalana d’Atletisme,
que portarà els participants pel
Nou Parc del Falgar. Tot i això, la
sortida i la meta de la prova es
col·locaran a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall. 

Com és habitual, l’organit-
zació (el club A4elkm) posarà a
disposició dels atletes que ho
vulguin llebres que els ajudin a
millorar la seva marca.

CONTRA EL CÀNCER
Un any més, però, la prova re-
força el seu caràcter de ser molt
més que una cursa i destinarà els
seus beneficis a la investigació del
càncer de ronyó. En les set edi-
cions anteriors, la cursa ha acon-
seguit més de 35.000 euros que
s’han lliurat a l’hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

L’equip no ha perdut cap partit al Municipal del carrer Girona. Foto: ECG

Fo
to

: K
ili

an
 C

àt
ed

ra

Foto: CBM



| 30

La nostàlgia és l’ingredient principal del
llibre que Rosa Maria Sardà publica
aquest novembre: Un incident sense
importància. Amb una carta a la seva
mare, que va morir molt jove, l’autora
dona el tret de sortida a un conjunt de
relats que recuperen records i perso-
natges de la seva infància, com la Ma-
ria i el Pep, els seus peculiars avis.

Llibres

Un incident sense importància
Rosa Maria Sardà

Una de les obres més aclamades del
dramaturg britànic Jez Butterworth,
Jerusalem, arriba a Barcelona sota la di-
recció de Julio Manrique. El protago-
nista, interpretat per Pere Arquillué, és
el complex antiheroi Johnny 'el Gall’
Byron, l’home més odiat i estimat alhora
de la localitat rural anglesa on viu. 

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Jerusalem
Jez Butterworth

Sergio Dalma celebra els seus 30 anys de
carrera musical amb un disc que s’ha es-
trenat aquest novembre. En el nou àl-
bum, el cantant sabadellenc ofereix una
recopilació dels seus grans èxits, com Bai-
lar pegadoso Galilea, però també inclou
tres cançons inèdites. Entre aquestes,
destaca Donna, el tema de Dalma amb
Andrés Ceballos, líder del grup Dvicio.

Música

Netflix estrena la tercera temporada de The
Crown, la sèrie que repassa el regnat d’I-
sabel II durant el segle XX. La novetat d’a-
questa entrega és el canvi de repartiment
per ajustar-se a l’edat dels personatges.
Així, entre les noves incorporacions hi ha
les actrius Olivia Colman, que encarnarà
la reina d’Anglaterra, i Helena Bonham Car-
ter, que serà la princesa Margarida.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

30... y tanto
Sergio Dalma

BCN Witch Market 2019
El festival màgic de Barcelona tornarà amb força el cap
de setmana del 23 i el 24 de novembre. Durant aquests
dos dies, els fans de Harry Potter podran gaudir de ta-
llers, classes de màgia, conferències i concursos en un

entorn que els farà sentir com si fossin alumnes de
Hogwarts: l’edifici històric de la Universitat de Barcelo-
na, ubicat a la Gran Via. La d’enguany és la quarta edició
d’aquesta proposta d’oci que demostra que el món fic-
tici creat per J. K. Rowling continua viu, malgrat que la

saga de llibres i pel·lícules hagi arribat a la seva fi.

Nascut a Vitòria el 1960, Karra Elejalde és un dels ac-
tors bascs més coneguts a l’estat espanyol. El seu de-
but al món del cinema va ser l’any 1987 amb la pel·lí-
cula A los cuatro vientos i, des d’aleshores, s’ha mantin-
gut sempre en actiu. Entre la seva filmografia, desta-
quen También la lluvia (2010) i Ocho apellidos vascos

(2014), els llargmetratges amb què ha aconseguit dos
premis Goya a millor actor de repartiment. Ara, des-
prés de l’estrena de Mientras dure la guerra (2019), el

seu nom comença a sonar entre els candidats a endur-
se el Goya a millor actor, tot i que caldrà esperar al 2 de
desembre per conèixer els nominats als guardons. De
totes maneres, el mateix Elejalde creu que el premi
serà per a Antonio Banderas. Ho ha dit en una entre-

vista que li ha fet recentment La Vanguardia, aprofitant
la seva participació en el 15è sopar benèfic de la fun-

dació Esport Solidari Internacional a Barcelona.  

K A R R A  E L E J A L D EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor de renom

Ha protagonitzat pel·lícules exitoses i té dos premis Goya

Famosos

Assistir a un acte benèfic a Barcelona
Va participar en el sopar d’Esport Solidari Internacional

Continuen aclamant el seu últim paper
El públic el felicita pel seu Unamuno a ‘Mientras dure la guerra’

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Pokémon 
L’estrena, aquest novembre, de ‘Pokémon Espasa’ i ‘Pokémon Escut’
marca l’arribada de la vuitena generació d’aquests éssers animats.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DEMÀ 16 DE NOVEMBRE
21:00 SAU30 serà una oportunitat única per re-

viure els grans èxtis d’una banda essencial del
rock de casa nostra. / Teatre Auditori de
Granollers.

AVUI 15 DE NOVEMBRE
18:00 En el marc de la Setmana Europea de la

Prevenció de Residus, aquesta tarda es farà
una xerrada sobre la higiene personal, la ne-
teja de la llar i la cosmètica residu zero. / Cen-
tre Cívic de Can Pantiquet.

DILLUNS 18 DE NOVEMBRE
18:00 Oriol Fort, humanitòleg i gestor cultural,

serà el responsable de coordinar la xerrada
anomenada L'Himne de Mollet: identitat i
valors. / Ateneu Gran. Espai de formació
per a gent gran.

AVUI, DEMÀ I DIUMENGE
LA LLAGOSTA Entre avui i diumenge se celebrarà

una nova Fira Medieval, amb parades amb
productes artesanals i tradicionals, jocs in-
fantils i espectacles de carrer (Tot el dia). / Pas-
seig de l'avinguda de l'Onze de Setembre. 

DIMARTS 19 DE NOVEMBRE
LA GARRIGA Pol Guardis serà l’encarregat de pro-

nunciar la conferència anomenada El retorn
de l’ós als Pirineus. Qüestió de país. Organit-
zat per l’Aulade la Universitat a l’Abast de la
FUMH (18:30). / Teatre de la Garriga.

A PARTIR DE DEMÀ
MONTORNÈS Demà es farà l’acte d’inaugura-

ció de l’exposició No més vides a la deriva, en
el marc de la tercera campanya de sensibi-
lització Persones Refugiades, Avui (12:00). /
Can Saurina.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
LES FRANQUESES Durant la tarda de dijous que

ve hi haurà diferents jocs de taula perquè pu-
gui gaudir-ne tota la família (17:30). / Boti-
ga de joguines Homoludicus.

DEMÀ 16 DE NOVEMBRE
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la no-

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

PARETS Jordi Casanovas posarà sobre
l’escenari la seva obra anomenada
La dansa de la venjança. / Teatre Can
Rajoler.

‘La dansa de la venjança’, de 
Jordi Casanovas, arriba a Parets
Diumenge 17 de novembre a les 18:30

Margot Robbie, Brad Pitt i Leonardo Di-
Caprio protagonitzen Once upon a
time... in Hollywood, la novena pel·lí-
cula del director Quentin Tarantino. /
Sala Fiveller.

La darrera pel·lícula de
Taratino, a la Sala Fiveller
Demà 16 de novembre a les 18:00

El Banc de Sang i Teixits fa una nova
crida a la solidaritat dels veïns de la ciu-
tat i de la resta de la comarca, ja que
les reserves són més baixes del que se-
ria aconsellable. / Plaça de Can Trullàs.

El Banc de Sang fa una crida
per recaptar donacions

Avui 15 de novembre

MOLLET Partit de futbol de l’11a jor-
nada del grup 1 de Primera Catalana
entre el CF Mollet i el Girona B. / Mu-
nicipal Germans Gonzalvo.

El CF Mollet, a punt per rebre
la visita del filial del Girona FC
Diumenge 17 de novembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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