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Mare i filla afronten des de fa set-
manes el patiment de ser expul-
sades de casa, l’angoixa del des-
nonament i la sensació d’haver
de lluitar contra tots els ele-
ments per tirar endavant. Així
viuen el dia a dia Rahma i Su-
kaina, dues veïnes de Granollers
a les quals van expulsar de casa
a finals d’octubre. “Ens van fer
fora del pis en qüestió d’hores.
Estàvem al carrer amb les nos-
tres coses sense saber on anar ni
on deixar-ho tot”, relata Sukai-
na, la filla de Rahma a Línia Va-
llès. La jove recorda que des de
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Granollers no els van donar
cap alternativa, més enllà de dir

que havien de buscar-se un ho-
tel o pensió i més endavant con-
siderarien com ajudar-les. 

Amb aquest escenari, l’única
opció de les afectades va ser
anar a viure amb una compan-
ya de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, que es va oferir
per acollir la família. Després van
aconseguir llogar un local adap-
tat a Canovelles que abans s’u-

tilitzava per carregar i descarre-
gar mercaderies. La llar impro-
visada no té cap mena de certi-
ficat d’habitabilitat i encara hi

viuen per un preu de 350 euros
al mes. Sukaina descriu l’indret
dient que “hi ha una espècie de
sala d’estar, una habitació, un la-
vabo i una mena de cuina”. La
Generalitat els ha assignat un pis
de la mesa d’emergència, tot i
que a la pràctica encara no els hi
han donat.

“NO HO DESITJO A NINGÚ”
El record del passat 29 d’octubre,
quan les van fer fora de casa, en-
cara es manté inesborrable: “És
una experiència horrible que no
desitjo a ningú”, comenta Sukai-
na, revivint el fatídic dia. En
aquest sentit, assegura amarga-
ment que “va ser una barreja
d’indignació, ràbia i angoixa”.
Segons relata la jove, mai no ha-
via vist “que fessin fora així algú”,
colpida sobretot per la rapidesa a
l’hora d’expulsar-les. La situació,

però, venia de lluny, perquè feia
cinc anys que ocupaven la seva
antiga llar esperant un lloguer so-
cial que mai no va arribar. De fet,
es van aturar tres desnonaments
abans del definitiu amb la insis-
tència del seu propietari, BBVA.

Actualment la Sukaina està
estudiant per ser hostessa amb
l’esperança d’aconseguir una
feina digna i estalviar per poder
sortir de la situació extrema en
la qual viuen. La jove assegura
que el seu somni és “tenir una hi-
poteca amb la seguretat que su-
posa” per a les dues. “Ara mateix
estic a l’atur i buscant feina, tot
i que vaig poder treballar a l’es-
tiu. La meva mare només té uns
ingressos d’uns 400 euros al
mes”, explica. 

El camí de supervivència i
cap a una vida millor, però, no
l’han fet soles. La seva estreta re-

lació amb la PAH, que les va aju-
dar en el moment de més ne-
cessitat, ha convertit Sukaina
en una ferma defensora de la pla-
taforma i forma part de l’entitat.
“Hi ha gent que se’n va quan ja
no necessita ajuda, però jo sen-
to que he de seguir amb ells. Han
estat al meu costat i quan vius
això t’adones del que fan. Com a
mínim cal ser-hi per ajudar i do-
nar suport”, explica. 

La situació d’emergència en
l’habitatge, sovint pal·liada per la
tasca dels activistes, continua
causant estralls. De fet, dimarts
estava programat un desnona-
ment al carrer Julià Centelles de
Granollers que finalment es va
aturar. La Rahma i la Sukaina
són el rostre a la vegada de la tra-
gèdia humana dels desnona-
ments i de l’esperança sorgida
d’aquesta lluita compartida.

Després del desnonament
Una imatge del local adaptat de Canovelles en el qual estan vivint la Rahma i la seva filla Sukaina mentre esperen un habitatge. Foto cedida

Van ser expulsades en
poques hores i sense
cap lloc on anar ni
ajudes institucionals

» Línia Vallès parla amb la Sukaina, desnonada juntament amb la seva mare a finals d’octubre
» La jove relata la seva vida actual en un local de Canovelles sense condicions habitables

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL



Opinió

| 4

líniavallès.cat 22 de novembre del 2019

Dipòsit Legal: B 22581-2001
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Alex Suárez (Vallès), Pau Massip

(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau

Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera

(Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas Pro-

ducció gràfica: Eduardo Corria Dept. Co-

mercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa

Bertran Controller: Mauro Favieri Distribu-

ció: Yennil Viteri, Daniel Manuel, Andrés

Meca i Wiliam Hernández.

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin

La lupa

per Marta Barón (Dones d’Ara Mollet ERC)

Un pas endavant!

Que el Dia Internacional per a l’elimina-
ció de la violència contra les dones sigui
necessari per denunciar tota mena de vio-
lències vers les dones és un clar indica-
dor de la manca de voluntat política per
erradicar aquest llast de la societat, que
obliga a no defallir i a seguir lluitant: per
totes les que hi som, per les que vindran
i, més que mai, pels milers de dones as-
sassinades que ja no hi són.

La violència contra les
dones no és un fet aïllat, és
una estructura global que
no fa distincions, que es
dona a tots els països i en to-
tes les societats. És per això
que s’ha d'atacar el sistema
des de l'arrel  per acabar amb aquesta di-
nàmica intrínseca que discrimina, opri-
meix, explota i domina les dones pel sim-
ple fet de ser-ho. Es necessita el com-
promís individual de tothom, d’homes
i dones que creguin per sobre de tot en
la igualtat entre persones, més enllà del
gènere al qual pertanyen.

Avis i àvies, mares i pares, germans

i germanes, fills i filles... S’ha de fer un pas
endavant. Ha arribat l'hora de posicionar-
se en la lluita del feminisme, en contra de
la violència de gènere i a favor de la igu-
altat. A casa, a les escoles,  a la feina, a les
reunions amb amics... S’ha de donar ex-
emple  de respecte i destruir tant els es-
tereotips de gènere com els prejudicis en
què se sostenen.

Cal fer un món molt més just, molt
més equilibrat i equitatiu, on cap perso-
na es cregui amb el dret d'opinar sobre el
cos de l'altre, la capacitat o manera de do-
nar vida, la forma de vestir, d'actuar... Tot-
hom ha de gaudir de la llibertat de viure
com vulgui, amb les seves preferències i
segons les seves decisions i vivències, amb
respecte i dignitat.

Ser feminista és lluitar contra els tò-
tems del patriarcat, lluitar contra l'o-
pressió de gènere, l’explotació i la domi-
nació. És una lluita contra l’opressió sis-
temàtica de les dones que afecta també
el benestar dels  homes, i és per això que
correspon a tothom.

Penso que cal ser crítics i revisar els
comportaments i actituds, perquè és en

les coses més quotidianes on
trobem més micromasclis-
mes; un masclisme que per la
seva menor intensitat passa
de puntetes, un masclisme
quotidià que s’assumeix com
a “normal”  i que acaba sent
acceptat per tothom.

En el context actual, la lluita no ha de
ser només per donar més drets a les do-
nes, sinó per construir una nova societat
on es respectin els actuals, on les dones pu-
guin ser lliures i autònomes. Cal qüestio-
nar tot allò que es dona per fet i fer un pas
endavant; perquè per cada individu que
s'allibera, mor una mica més el patriarcat.

NI UNA MENYS.

La violència contra les dones no és un fet
aïllat, és una estructura global que no fa  

distincions: passa a tots els països i societats

Els semàfors

PAH Granollers
Els activistes de la PAH Granollers han
ajudat la Rahma i la seva filla Sukaina
durant tot el procés de desnonament
que han patit. Una de les membres de
l’entitat va acollir la família abans que

es traslladessin a un local de Canovelles. 
pàgina 3

Audiència Nacional
L’Audiència Nacional ha decidit mante-

nir en presó preventiva quatre CDRs,
entre els quals hi ha un veí de Sant Fost,
acusats de terrorisme. La decisió arriba
l’endemà que la mateixa Audiència de-

clarés nul·les les ordres de presó.
pàgina 16

Aj. de Mollet
L’Ajuntament de Mollet pagarà els sala-

ris dels treballadors d’Expertus, l’em-
presa encarregada de netejar els edificis
municipals. La companyia està en situa-

ció d’impagament i la plantilla encara
no ha cobrat el sou del mes d’octubre.

pàgina 10
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Treva a Sant Fost entre l’alcalde 
i Gestión Responsable pels menors1

2
Front comú de diverses entitats per 
la participació als Plens de Mollet

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

Concentració a Montornès per protestar 
per la mort d’un treballador

Mollet a 30 km/h

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.

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.

Qui ens pot donar informació
que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.

Resumint: es tracta de fer una
informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.

Safata d’entrada

Un estranger i la independència
per Bengt Sjöberg

Els meus antecedents: Soc suec,
tinc 57 anys i soc comandament
intermedi en l'àrea de noves
tecnologies. Em considero una
persona curiosa i gran coneixe-
dor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de va-
cances per primera vegada l'any
2002. Em va semblar estrany
que hi hagués cartells en dos
idiomes. Abans només havia
sentit parlar de l'euskera. Em va
encantar el lloc i la gent i hi vaig
tornar, fins que vaig comprar un
apartament el 2009. Ara passo
tot el meu temps lliure allà amb
la família. Ens hi estem almenys
7 setmanes a l'any. 

Em va portar uns anys fins
que vaig descobrir el moviment
independentista. Primer vaig
pensar que només tenia a veure
amb no voler pagar tants im-
postos. Al voltant del 2010, vaig
llegir més història i vaig comen-
çar a aprendre més. Cap al 2014
vaig passar del desinterès a la
neutralitat. El que va succeir
abans del primer referèndum
no oficial i les converses amb el
meu principal amic català van
canviar el meu punt de vista a fa-
vor de la independència. El 2016,
el meu amic em va dir que Es-
panya era com Turquia. Jo no
vaig estar d'acord, en realitat
vaig pensar que era un comentari
absurd, però vaig haver de donar-
li la raó el juliol de 2017. Van tan-
car llocs web, hi va haver ràtzies
i més coses que li van donar la

raó. Ja havia canviat la meva opi-
nió sobre la independència. 

El meu apartament està a
Sant Carles de la Ràpita, que va
ser un dels llocs que es van pren-
dre com a exemple en el judici per
mostrar la brutalitat policial.
Vaig veure aquesta brutalitat po-
licial per internet a través de la te-
levisió catalana, perquè havia
retornat a Suècia un dia abans del
referèndum. Tota la meva famí-
lia veia la brutalitat policial es-
panyola com un atac personal i
un insult cap a nosaltres. Només
podem imaginar-nos com ens
hauríem sentit si això passés a
casa nostra. Les ferides han de ser
molt més profundes i doloroses
quan es tracta del teu lloc natal i
no “només” d'un lloc de vacances. 

Segueixo molt el tema cata-
là. A Twitter sovint discuteixo
amb nacionalistes espanyols que
diuen que els catalans són nazis
i altres insults horribles. Això no
és veritat. Tots els catalans que
hem conegut han estat molt
amables amb nosaltres, estra-
ngers estranys que no parlen ca-
talà, però que només parlen una
mica de castellà (amb molts er-
rors). Igual que altres bones per-
sones, et tractaran amb respec-
te si les respectes. Així que aques-
ta és una llarga història, però no-
més volia dir-vos per què és im-
portant per a mi i per què inten-
to fer tot el possible per ajudar el
poble català a aconseguir la lli-
bertat i la independència.
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HOMOFÒBIA4La setmana pas-
sada es va celebrar el judici a l’a-
nomenat projecte Pilla-pilla,
que sota la falsa aparença de vo-
ler perseguir pederastes, va ve-
xar públicament tres homose-
xuals a Granollers i les Fran-
queses a finals del 2013. Di-
vendres va quedar vist per sen-
tència, la qual es farà pública el
pròxim 10 de desembre i supo-
sarà tot un referent pel que fa als
delictes relacionats amb l’ho-
mofòbia. Així ho demostra el fet
que per primer cop entitats de
tot l’estat s’integressin com a
acusació popular sota la Co-
missió Unitària 28 de Juny.

Per aquest motiu, Línia Va-
llès s’ha posat en contacte amb
Eugeni Rodríguez, president de
l’Observatori contra l’homofò-
bia. “Volem justícia”, clama Ro-
dríguez, fent referència a la im-
portància del veredicte per a la
comunitat LGBTI.  En aquest
sentit, assegura que “ha de que-
dar absolutament clar per a

aquesta mena de manades d’ul-
tres que no poden atacar ningú
per la seva llibertat i condició se-
xual”. D’altra banda, l’activista
destaca que fan una valoració
“molt positiva” i que estan “molt
contents” per com s’ha celebrat
el judici. 

“Per a nosaltres era molt im-
portant que les víctimes esti-

guessin protegides i tranquil·les”,
fet que es va complir amb es-
creix, segons explica. De la ma-
teixa manera, els integrants de
l’acusació popular valoraven
molt el fet que els afectats no ha-
guessin de tornar a trobar-se
amb els agressors. Rodríguez
assegura que “tant jutjats com
Fiscalia han estat molt bé i s’ha
fet un procediment molt co-
rrecte”.

Sobre el que va passar portes
endins del jutjat penal número
2 de Granollers, el president
destaca que en cap moment es va
haver de cridar a l’ordre ni hi va
haver cap falta de respecte du-
rant la celebració del judici. “Les
víctimes s’han pogut explicar i ho
han fet molt bé. S’han deixat
molt clars els fets i els delictes
contra la integritat moral, l’abús
de superioritat i el delicte d’odi
per homofòbia”, resumeix Ro-
dríguez. “Tenien un objectiu
clar: vexar membres de la co-
munitat LGBTI”, conclou. 

I és que els membres del
projecte Pilla-pilla es feien pas-
sar per joves de 16 anys que
contactaven amb homes gais
per tenir una cita. En el moment
de la trobada, es presentaven
desenes de membres i gravaven
un vídeo, on humiliaven el ter-
cer i l’obligaven a admetre que
era pedòfil. Després el compar-
tien a través de les xarxes socials.

Una de les poques crítiques
de l’activista, però, és que “hau-
ria estat millor investigar el fil
ideològic del grup”, fent refe-
rència a les possibles relacions
amb altres organitzacions simi-
lars, com és el cas de la banda
homòfoba i neonazi russa Oc-
cupy Pedophilia.

En tot cas, fa una valoració
positiva del judici, del qual se
n’espera la sentència per part de
moltes entitats LGBTI tant ca-
talanes, com estatals i europees
que estan a l’expectativa d’un ve-
redicte contundent contra
aquest tipus de delictes.

Membres de l’acusació popular arribant als jutjats. Foto: Eduard Batlles/ACN

Eugeni Rodríguez: “Volem
justícia amb el cas Pilla-pilla”
» El president de l’Observatori contra l’homofòbia valora 

a Línia Vallès el judici positivament, a l’espera de la sentència

1,3 milions d’euros per
millorar la neteja a la ciutat

SERVEIS4El govern municipal
presentarà en el Ple de la set-
mana que ve 1,3 milions d’euros
més en el servei de neteja de la
ciutat dins dels pressupostos
per al 2020. La partida, que
previsiblement s’aprovarà sen-
se cap obstacle per la majoria ab-
soluta del PSC a l’Ajuntament,
contempla una millor recollida
de brossa i un manteniment
més adequat dels espais públics
del municipi. Des de l’Ajunta-
ment asseguren que aquesta in-
versió addicional s’ha acceptat
per la sensació que calia millo-

rar la prestació del consistori en
aquest sector concret. 

PRESSUPOST SIMILAR
Pel que fa al global del pressu-
post per a l’any que ve, serà
molt similar al de 2019. De
fet, passarà de 90.713.842 eu-
ros a 90.723.885 euros, el que
suposa un 0,01% d’augment.
D’altra banda, alguns dels pro-
jectes on es destinaran més
recursos són les rampes mecà-
niques a la Font Verda, la mi-
llora del Palau d’Esports i l’a-
dequació de Roca Umbert.

Granollers arriba al 25N amb
una nit dedicada al feminisme
REIVINDICACIÓ4El món femi-
nista espera amb ànsia i ganes de
lluita una resposta multitudinà-
ria de la societat dilluns pel dia
internacional contra la violència
masclista. La jornada reivindi-
cativa a Granollers començarà
diumenge a la nit, amb la 3a
Marxa Nocturna Feminista. Des
de les set del vespre a la plaça Jo-
sep Barangé (rebatejada plaça
del Cony pels organitzadors),
començaran a concentrar-se ma-
nifestants per reclamar la fi de la
violència masclista i una socie-
tat on regni la igualtat entre ho-

mes i dones. L’esdeveniment
aplegarà activistes de tot el Va-
llès Oriental, que s’uniran a la ca-
pital de la comarca com a punt
neuràlgic de la protesta femi-
nista. El lema de la campanya és
clar i contundent: juntes i orga-
nitzades som més fortes.

Les entitats involucrades
també han cridat a assistir a la
manifestació de dilluns a la tar-
da en els Jardinets de Gràcia
de Barcelona. S’espera que
aquest 25N sigui una jornada
que segueixi l’impacte social
del 8 de març.

Condol | Mor Felip Rovira, president del Rotary Club
Felip Rovira, president del Rotary Club de Granollers, va morir dimarts inespe-
radament. Rovira era especialment estimat entre els cercles empresarials i so-

cials relacionats amb els actes solidaris, dels quals s’encarregava al Rotary Club.

“Tenien un objectiu
clar: vexar membres 
de la comunitat LGBTI”,
explica Rodríguez
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Música i robòtica es barregen
en un concert pioner

HUMOR4El monologuista Da-
vid Guapo actua avui a les nou
de la nit al Teatre Auditori de
Granollers amb l’objectiu de
contagiar amb el seu caracte-
rístic humor irreverent al pú-
blic. L’espectacle #quenonos-
frunjanlafiesta1 és tot un exem-
ple de les qualitats que l’han
convertit en una de les cares
més conegudes en el panorama
humorístic estatal. Després de
participar en programes tan
exitosos com el Hormiguero i
Tu cara me suena, cada show
de Guapo omple sales i inunda
de riure les butaques. I és que
la seva fórmula de barrejar ac-
tuació, música, improvisació i
sarcasme s’han convertit en tot
un referent que portarà a la sala
granollerina.

D’altra banda, demà el te-
atre tindrà un canvi de regis-
tre total i acollirà la repre-
sentació d’Amor Oscuro, una
història de por i silenci de la
mà de l’inesborrable Federico
García Lorca que es va publi-
car pòstumament. 

David Guapo
porta el riure més
irreverent al TAG

INNOVACIÓ4L’Orquestra de
Cambra de Granollers i dos ro-
bots. Això és tot el que es ne-
cessita per al projecte Robot Or-
questra, que combinarà la tec-
nologia, la música i la ceràmica
aquest diumenge a la tarda al Te-
atre Auditori de Granollers. La
proposta és clara i impactant;
dos braços robotitzats entraran
en acció a l’escenari per crear,
per primera vegada en la histò-
ria de la música, una peça de ce-
ràmica en directe en funció de la
música que vagi sonant. El pro-
cés de gravat es durà a terme
amb eines metàl·liques i les tec-
nologies utilitzades seran, d’una

banda l’anomenada robòtica
col·laborativa i anàlisi del so, i de
l’altra el disseny generatiu que
afectarà la música en la ceràmi-
ca en temps real. 

FENT SONAR ELS ELEMENTS
A la part humana, els músics
s’encarregaran de fer sonar com-
posicions relacionades amb els
elements més essencials del pla-
neta Terra, en forma d’home-
natge a la fascinació que sempre
han sentit els músics amb els fe-
nomens de la natural i la lluita
d’aquests elements. Per això, la
principal protagonista serà la
Simfonia 59 del foc de Joseph

Haydn, una obra plena de con-
trastos i passió. D’altra banda,
també tocaran la peça Les Ele-
ments, de Jean-Féry Rebel, la
Música Aquàtica de Telemann i
les Danses romaneses de Béla
Bártok.

Aquesta col·laboració fusio-
narà  així la tecnologia robòtica
més puntera amb l’artesania de
la ceràmica per materialitzar la
música interpretada per l’Or-
questra de Cambra de Granollers
en aquell mateix moment. Pas-
sat el concert, la peça resultant
de la combinació entre música i
robòtica s’exposarà al Teatre
Auditori de Granollers.Dos robots crearan una obra mentre sona la música. Foto: ACN/Pau Cortina



22 de novembre del 2019

Mollet

| 10

líniavallès.cat

POLÍTICA4La constatació del
pacte entre PSC i Podem a l’A-
juntament ha aixecat crítiques
per part de l’oposició. Línia
Vallès ha parlat amb els porta-
veus dels diversos partits perquè
valorin l’anunci. Oriol López,
d’Ara Mollet ERC, assegura que
l’acord és la “crònica d’un pac-
te anunciat” que s’havia estat
preparant “des de molt abans de
les eleccions, amb el trenca-
ment entre Podem i Mollet En
Comú”. 

Segons López, la voluntat
d’entrar al govern per part dels
ara socis de Monràs explica “el
boicot al pacte del canvi”, que va
evitar una majoria alternativa als
socialistes després de les elec-
cions municipals que haguessin
evitat l’alcaldia del PSC a Mollet.
En aquest sentit, acusa el grup
lila de permetre que continuïn 32

anys de governs socialistes. A
més, assegura que tenen “serio-
sos dubtes” que el pacte suposi
canviar. “És millor que Podem
estigui dins perquè quedi tot
clar”, sentencia López.

Els antics companys de files
de Podem, Mollet En Comú,
coincideixen amb l’anàlisi de
López. “Aquest anunci s’ha pre-
sentat com si fos fruit del treball
d’aquestes darreres setmanes,
quan és molt clar que és un
acord tancat des del moment en

què trenquen el grup de Can-
viem”, assenyalen. A més, creuen
que “serà un govern de conti-
nuisme” i que “de moment ha
comportat més restriccions en la
participació dels grups de l’opo-
sició, de les entitats i de la ciu-
tadania en general”. També han
aprofitat per criticar el “trenca-
ment” de Podem abans de les
eleccions municipals i  la cons-
titució “de forma irregular” del
grup propi de Podem “amb la
col·laboració del PSC”.

CS DESCONFIA DEL PACTE
D’altra banda, des de Ciutadans,
Iván Garrido explica que afron-
ten amb “prudència” aquest nou
govern i que desconeixen con-
cretament fins a quin punt arri-
ba l’abast del pacte més enllà dels
punts generals que van anunciar
fa uns dies. Garrido explica que
“no és el mateix buscar acords
amb el PSC, que són molt més
propers ideològicament que amb
Podem”. A més, Garrido té cer-

ta “desconfiança” en la tasca del
nou soci al govern. Diu que ja se
sap “el que està fent Podem a
Barcelona”, que el líder de Cs tit-
lla de “ciutat caòtica”.

Per la seva part, Joan Daví,
portaveu del grup municipal de
Junts per Catalunya, destaca
que li sembla “estrany” que no
hagin donat un càrrec de l’àrea
econòmica a Xavier Buzón. “És
un home de números i ja tenia
experiència a l’Ajuntament de
l’Hospitalet en matèria econò-
mica”, explica Daví. També coin-
cideix en el fet que no els ha es-
tranyat el pacte i assegura que
l’acord “ja estava preparat des de
feia molts mesos”.

Tot i aquestes crítiques des
de l’oposició, tot sembla apun-
tar que el pacte durarà tot el
mandat i reforçarà l’alcaldia de
Josep Monràs. L’entrada dels
dos regidors de Podem al go-
vern, amb Xavier Buzón con-
vertint-se en segon tinent d’al-
calde, així ho demostren.

La reunió amb els regidors del PSC i Podem. Foto: Twitter (@MireiaDMollet)

Creuen que el pacte PSC-Podem
estava preparat feia mesos

» L’oposició assegura que l’acord entre els dos partits estava tancat
des d’abans de les eleccions i va influir en la reelecció de Monràs

Reclamen un pla de transició
a l’estació de Mollet-Sant Fost

ACCESSIBILITAT4La Platafor-
ma en defensa de la Sanitat Pú-
blica del Baix Vallès i Adimo han
demanat aquesta setmana a
Renfe un pla de transició men-
tre durin les obres a l’estació de
Mollet Sant Fost. Concretament,
reclamen que “mentre no es so-
lucioni el problema d'accessibi-
litat a l'estació, s’estableixi un Pla
de Transició per tal que les per-
sones amb mobilitat reduïda
puguin creuar les vies pel pas ha-
bilitat amb total seguretat i vi-
gilància”. Una proposta que fan
és “disposar d'un responsable

per l’acompanyament i ajuda
de tota aquella persona que pre-
cisi aquest servei”. Segons ex-
pliquen, així “es garantiria la
seguretat dels usuaris i també
l'estalvi de temps d'haver de fer
transbord a La Llagosta per a po-
der accedir a un tren en direcció
Granollers”.

De moment, fa uns dies va
acabar la primera fase de les
obres, que consistia a instal·lar
els torns nous per picar bitllets.
Les màquines estan adaptades
perquè hi puguin passar cadires
de rodes sense problema.

L’Ajuntament pagarà els sous
als treballadors d’Expertus

RESCAT4L’alcalde, Josep Mon-
ràs, va anunciar ahir que l’A-
juntament pagarà les nòmines
dels treballadors de l’empresa
encarregada de la neteja dels edi-
ficis municipals a Mollet, Ex-
pertus, que estan en situació
d’impagament. El consistori es
farà càrrec immediatament dels
salaris que haurien d’haver co-
brat a l’octubre i el corresponent
al novembre. El mateix Monràs
va assegurar que la setmana
que ve, si no hi ha cap imprevist,
la plantilla cobraria el que li co-
rrespon. L’alcalde també va ex-

plicar que l’Ajuntament pagarà
cada mes als treballadors fins
que canviï la concessió i una
alta empresa es faci càrrec del
servei que donava Expertus al
municipi.

CONTRA LES CORDES
Pel que fa a la situació d’Exper-
tus, aquesta mateixa setmana
s’ha presentat en preconcurs de
creditors i ha reconegut un deu-
te de 60 milions d’euros. La
companyia dona feina a 8.000
empleats i no pot fer front als pa-
gaments ordinaris.

Veïns | Jornada pel barri de l’Estació del Nord
L’Associació de Veïns del Barri de l’Estació del Nord i Atzarola celebraran

aquest diumenge una jornada de barri on es pintarà un mural participatiu a la
plaça de l’Estatut per reclamar el reivindicat Pla Integral de barri.

Oriol López assegura
que l’acord explica 
“el boicot al pacte
del canvi”
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Impulsen un pla per a la
formació i la inserció laboral

EMPRESA4L’Ajuntament, UGT,
CCOO i l’Agrupació d’Indus-
trials del Baix Vallès es van reu-
nir dilluns per acordar la creació
d’un Pla Formatiu per impulsar
la formació professional i la in-
serció laboral al territori. L’al-
calde, Josep Monràs, i els re-
presentants dels respectius pro-
tagonistes de la trobada van de-
cidir que cal elaborar un full de
ruta en aquest sentit, en el marc
del Consell Econòmic i Social
que es va crear el maig passat. 

L’objectiu és que es marquin
unes polítiques de formació pro-
fessional basades en les neces-
sitats empresarials, establir el
perfil de qualificació de la po-
blació i orientar l’oferta laboral
perquè hi hagi més llocs de fei-
na. Una de les característiques
d’aquest pla és que va més enllà

de Mollet, i busca influir en tota
la zona del Baix Vallès. A més,
treballarà amb tot el sistema de
formació professionalitzadora
com són la Formació Ocupacio-
nal, la Formació Continua i la
Formació Professional reglada.

En la reunió també es van
tractar altres temes que afecten
el desenvolupament econòmic i
l’ocupació de la ciutat, com és la
redacció del nou planejament ur-
banístic, les actuacions de mi-
llora, el recull del pla de millora
dels Polígons d’Activitat Eco-
nòmica (PAE) i els criteris per fer
el pressupost municipal del
2020.

També es va decidir crear dos
grups de treball per seguir l’ela-
boració del pla i impulsar el
desenvolupament econòmic del
Baix Vallès.

ACTIVISME4La recent Plata-
forma per a un Mollet Demo-
cràtic i Participatiu -tal com s’ha
batejat públicament- es va reu-
nir oficialment per primer cop
dimecres al vespre, com va avan-
çar Línia Vallès en l’anterior
edició. En la trobada es van pro-
posar les primeres accions de
protesta per reclamar que es re-
tirin les restriccions de les enti-
tats a l’hora de participar en els
Plens de l’Ajuntament. Així ho
confirma un dels seus integrants
a aquest periòdic, que també
ha avançat que en el pròxim Ple
de dilluns la plataforma farà
una acció de protesta amb car-
tells durant la sessió.

Tanmateix, un dels principals
motius de la trobada va ser re-
dactar el seu manifest oficial. “El
tenim molt avançat i possible-
ment estarà llest aquest mateix
cap de setmana”, explica el
membre de la plataforma. Tam-
bé ha assegurat que el contingut
del text “estarà dividit en tres
parts”. La primera es dedicarà a
“exposar la situació actual” en la
qual es troben. Després es de-
fensarà “com s’entén la partici-
pació des de la plataforma” i fi-
nalment es tancarà amb “pro-
postes concretes” per recuperar
l’espai a l’Ajuntament.

La mentalitat dels partici-
pants de Mollet Democràtic,
però, és anar molt més enllà del
que passa dins del consistori. Al-
gunes idees que van sorgir du-
rant la reunió van ser “fer plens
alternatius per a les entitats i la
ciutadania a la mateixa plaça de
l’Ajuntament” i “constituir ob-
servatoris de participació”, tot
amb l’objectiu de “crear poder
popular”.

REUNIÓ AMB MONRÀS?
D’altra banda, també s’ha valo-
rat demanar una reunió oficial

amb l’alcalde, Josep Monràs,
per abordar cara a cara la situa-
ció i demanar-li que torni a ce-
lebrar els Plens com abans d’a-
plicar les restriccions.

En tot cas, la plataforma tor-
na a trobar-se dimecres vinent
en assemblea per presentar ofi-
cialment el manifest i donar-se
a conèixer de forma definitiva.
Mentrestant, asseguren que “al-
tres entitats estan valorant entrar
al grup”. Actualment apunten
que Mollet Democràtic ha acon-
seguit agrupar dotze col·lectius
d’àmbits totalment diferents.

Un cartell de protesta de l’entitat. Foto: Twitter (@defensanitatBV)

Mollet Democràtic prepara les
primeres accions de protesta
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Parets

Parets analitza la lesbofòbia
amb un documental

SOCIETAT4El Casal de Joves
de Cal Jardiner acull avui a les sis
de la tarda la presentació i pro-
jecció de Lesbofòbia: un docu-
mental i deu respostes. L’obra
recorre deu testimonis de dones
lesbianes que aporten les seves
experiències vitals amb l’objec-
tiu de visibilitzar la violència
masclista cap a aquest col·lectiu,
així com per analitzar els pro-
blemes de fons i les estratègies
per acabar amb aquesta xacra. El
documental es pregunta algunes
qüestions fonamentals, com qui-
nes situacions de violència viuen

avui dia les lesbianes, de quina
manera s’enfronten a elles o
quina realitat sosté que encara
segueixin passant.

Després de la projecció hi
haurà un col·loqui inclusiu que
comptarà amb un intèrpret en
la llengua de signes. Es debatrà
sobre els temes presentats a la
cinta i les situacions viscudes
que es relaten en el documen-
tal. El film està produït per
l’ONG Creación Positiva i diri-
git per Inés Tarradellas, i es va
estrenar el passat 26 d’abril
(Dia de l’Orgull Lèsbic).

EQUIPAMENTS4Una delegació
del govern municipal va anun-
ciar dimarts en l’acte de pre-
sentació de les obres per a la
nova comissaria de la Policia
Local que els treballs comença-
ran el gener de l’any que ve. A
més, es va avançar que l’espai
per al cos policial comptarà amb
un espai de 305 m² dins d’un to-
tal de 560 m² al sector Iveco. La
resta acollirà les oficines del
Servei Local d'Ocupació de Pa-
rets, de Promoció Econòmica i
Empresa, el Jutjat de Pau, la Re-
gidoria de Barri i una sala poli-
valent per entitats.

La presentació va comptar
amb la presència de l’alcalde,
Jordi Seguer; la primera tinent

d’alcalde, Casandra Garcia; la re-
gidora d’Urbanisme, Rosa Mar-
tí; i la de Barris, Neus Jordà. Du-
rant l’acte, Seguer va preveure
que la comissaria podrà estar
operativa per als agents des-
prés del pròxim estiu.

En principi, els treballs hau-
ran d’estar enllestits entre dos i
tres mesos, tot i que la darrera

fase d’instal·lació d’aparells i
antenes de comunicació poli-
cial portaran més temps i fina-
litzaran després de les tasques
més voluminoses.

D’altra banda, les obres de
l’equipament tindran un cost
total d’uns 800.000 euros, i
aniran a càrrec de la construc-
tora Barnasfalt.

Les instal·lacions seran al sector Iveco. Foto: Policia Local

Les obres de la nova comissaria
començaran el gener

Obres | Avança el reasfaltat del carrer de la Impremta
L’Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que ja ha finalitzat la primera fase
de reasfaltat i instal·lació de senyals al carrer de la Impremta. D’altra banda,

s’ha habilitat la nova rampa d'accés de la Sala Basart Cooperativa.

305
metres quadrats tindrà
de superfície la nova
comissaria de la Policia
Local de Parets
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Demanen subvencions 
per reformar el barri antic

MARTORELLES4L’Ajuntament
de Martorelles ha demanat dues
subvencions a través del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (PUOSC) de la Generalitat
per a la reforma integral del ba-
rri antic i la millora de l'accessi-
bilitat de l’edifici del consistori.
En total, les subvencions de-
manades a través del PUOSC su-
men un import de 370.000 eu-
ros. La restauració de la zona an-
tiga tindrà una ajuda de 250.000
euros d’un projecte que costarà
1.200.000 euros en tota, i afec-
tarà carrers com Mercè Rodo-

reda, Sol i Núria. L’altra sub-
venció demanada arribarà als
120.000 euros amb l’objectiu
de fer més accessible l’Ajunta-
ment i formarà part d’una pro-
posta d’1.250.000 euros. 

ESPERANT FINS AL MAIG
La Generalitat, però, no infor-
marà fins al maig de l’any que ve
si finalment atorga aquesta aju-
da a la vila de Martorelles. De fet,
el Govern ha recuperat enguany
el PUOSC després de no obrir-se
la convocatòria que anava des
del 2015 fins al 2019.  

SANT FOST4Alexis Codina, veí
de Sant Fost i membre del CDR
detingut el passat 23 de setem-
bre durant l’Operació Judes,
continuarà en presó provisional.
Així ho va dictar dimecres el jut-
ge de l’Audiència Nacional, Ma-
nuel García Castellón, decisió
que també afecta tres altres
CDRs acusats de terrorisme. 

García Castellón ho va deci-
dir en la vista de mesures cau-
telars, argumentant que “per-
sisteixen els motius pels quals es
va acordar l’ingrés a presó per
pertinència a organització te-
rrorista, tinença d'explosius i
conspiració per a la comissió

d'estralls”. També va fonamen-
tar la mesura cautelar pel supo-
sat “risc de fuga, de reiteració de-

lictiva i de destrucció de proves”.
La decisió arribava l’endemà
que la mateixa Audiència es po-
sicionés a favor dels advocats
dels empresonats i declarés
nul·les les ordres de presó, ja que
va considerar que es va vulnerar
el dret a defensa dels detinguts
perquè no es va proporcionar in-
formació essencial.

Des d’Alerta Solidària van
qualificar l’actuació de l’òrgan
judicial de “nova maniobra ju-
rídica de l’estat espanyol per
mantenir el segrest”. També
van exigir “l’alliberament de
tots els presos polítics”. Demà
els empresonats compliran dos
mesos en presó provisional a
Soto del Real.

L’Audiència Nacional ha dictat que continui empresonat. Foto: Arxiu

El CDR detingut continuarà 
en presó provisional

Martorelles | Debuta el servei mòbil ReparaTruck
El ReparaTruck, el nou servei mòbil d’autoreparació, estarà demà al mercat de
Carrencà per a tothom que vulgui arreglar electrodomèstics, ordinadors o bici-

cletes. L’objectiu és evitar la proliferació de residus i promoure la reparació. 

Alexis Codina, veí de
Sant Fost, fa gairebé
dos mesos que és a la
presó de Soto del Real
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REIVINDICACIÓ4Entre avui i
dissabte de la setmana que ve, la
vila tornarà a dir, en veu alta, que
rebutja qualsevol mena d’agres-
sió o de violència masclista.

Aquesta mateixa tarda, sen-
se anar més lluny, està previst
que es faci el taller Unfollow a les
violències masclistes, una acti-
vitat pensada per a joves (nois i
noies) que tinguin entre 12 i 16
anys. El Centre Juvenil Satèl·lit
acollirà aquest taller.

Bona part de la programació
dels actes del 25N, però, es faran
demà passat. A partir de les 11
del matí, la plaça de la Repúbli-
ca serà l’escenari de la presen-

tació i la visita al projecte Pro-
movent la cohesió social a tra-

vés de la resiliència i protecció
dels Drets Humans, que ha pre-
parat l’Institut Internacional per
l’Acció No Violenta de Barcelo-
na (NOVACT). Una hora més
tard, el mateix escenari serà el
punt de partida d’una marxa
per recordar les veïnes víctimes
de la violència masclista, mentre
que a quarts d’una del migdia, a

la plaça de Joan Miró, es repre-
sentarà la performance Farta i es
llegirà el manifest institucional.

Dilluns serà el torn per a un
cinefòrum que girarà al voltant
de la pel·lícula Tomates verdes
fritos, mentre que el darrer acte
del 25N d’enguany serà un con-
cert amb Mabel Flores, dissab-
te de la setmana que ve.

El cartell del 25N d’aquest any. Foto: Ajuntament

La vila dirà no a les agressions
masclistes durant una setmana

MontornèsSocietat | Comença a repartir-se el joc ‘Deixeu-nos volar’
Moltes famílies ja han començat a rebre el joc de taula Deixeu-nos volar, un projecte
ideat per l’Espai de Debat Educatiu (EDE). El seu objectiu és que, a través del tauler
i de les peces del joc, es pugui seguir l’evolució dels nens fins que arriben als 18 anys.

ECONOMIA4Gairebé 200 jo-
ves veïns del poble van escollir,
en una assemblea, 15 accions que
formaran part de la inversió del
pressupost participatiu de l’any
que ve. Les excursions de l'Estiu
Jove i el festival La KLACA van
ser les propostes més votades.

De fet, aquesta trobada es va
celebrar per segon any conse-
cutiu, i va servir per decidir en
quines accions i propostes de
lleure juvenil s’invertiran uns
25.000 euros de la partida pres-
supostària de l’any que ve.

Es van diferenciar entre les
propostes per a joves que tinguin
entre 17 i 30 anys, que van triar
una festa jove de Carnaval, el fes-
tival La KLACA o el desenvolu-
pament de la programació del
nou centre juvenil Sputnik.

Per altra banda, per a la fran-
ja d’edat que va entre els 12 i els
16 anys, una sortida al Festival de
Cinema Fantàstic de Sitges, una
festa coreana i japonesa o la
baixada de carretons, que es fa
per Sant Joan, van ser les pro-
postes favorites.

Els joves trien 15 inversions
del pressupost participatiu

PARTICIPACIÓ4L’ampliació del
pavelló municipal ha estat la
proposta guanyadora dels pres-
supostos participatius. Més de
350 veïns s’han decantat per
aquesta possibilitat, que tindrà
una dotació pressupostària d’uns
100.000 euros. D’aquesta ma-
nera, la remodelació de l’equi-
pament esportiu rebrà la quan-
titat més important dels 150.000
euros totals de l’actual edició.

La resta dels diners es desti-

narà a la segona i la tercera pro-
posta més votada. 30.000 euros
serviran per construir una ram-
pa que millorarà l’accessibilitat
a les graderies del camp de fut-
bol municipal i a l’escenari de la
plaça de la Quintana. 

Per últim, la tercera i darre-
ra inversió només es podrà exe-
cutar a la meitat. Es tracta de la
instal·lació de càmeres de vide-
ovigilància a la vila, en les quals
es podran gastar 20.000 euros.

ACORD4L’alcalde, Pere Rodrí-
guez, i el representant de l’As-
sociació d’Empreses dels Polí-
gons Industrials del Circuit, Juan
José Ibáñez, van signar ahir al
matí un nou conveni de col·la-
boració per al desenvolupament
d’accions de suport als polígons.
Amb aquesta unió, consistori i
empresaris construeixen “un
marc de relacions i compromi-
sos” que ha de servir per millo-
rar els polígons industrials de re-
ferència i ajudar a incentivar la

competitivitat de les empreses
que hi ha en aquests recintes.

L’Associació d’Empreses dels
polígons de l’entorn del Circuit

va crear-se amb la finalitat d’a-
judar al desenvolupament de
les empreses associades ubicades
als polígons de referència en
qualsevol dels àmbits de la ges-
tió empresarial, de promoure
les relacions entre empreses i la
cooperació entre aquestes i de
mantenir i potenciar aquesta

organització per afavorir el seu
desenvolupament econòmic.

El consistori, per la seva ban-
da, diu tenir com a prioritat la di-
namització del teixit productiu
local, potenciant la competitivi-
tat de totes les empreses locals
que tenen la seu o que operen en
la zona dels polígons.

L’acte de formalització de l’acord es va celebrar ahir. Foto: Ajuntament

Nou conveni per potenciar 
les empreses dels polígons

Els veïns voten perquè
s’ampliï el pavelló municipal

Homenatge | 19è aniversari de l’assassinat d’Ernest Lluch
Enguany, que es compleixen 19 anys del seu assassinat, Montmeló va tornar a 
recordar la figura del polític socialista vilassarenc Ernest Lluch. Com cada any, 

ahir es va fer una ofrena floral a la placa que hi ha en la plaça que porta el seu nom.

L’Ajuntament vol
impulsar la capacitat
competitiva de 
les empreses locals

Concerts, una sessió 
de cinefòrum i un taller
seran algunes de les
propostes del 25N
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La Llagosta

Bones sensacions 
després de la Fira Medieval

COMERÇ4El consistori fa un
bon balanç de l’edició d’enguany
de la Fira Medieval, que es va ce-
lebrar entre divendres i diumen-
ge de la setmana passada. Segons
han explicat al 08CentVint, du-
rant els tres dies va haver-hi una
bona afluència de visitants en la
cinquantena de paradetes que es
van instal·lar durant tota la tar-
da de divendres i tot el dia de dis-
sabte i diumenge a l’avinguda de
l’Onze de Setembre.

Durant els tres dies, els as-
sistents van poder comprar pro-
ductes d’artesania, d’alimentació
i restauració, de bijuteria o de de-
coració alhora que gaudien d’ac-
tuacions musicals o petites re-
presentacions de teatre.

Fira Medieval es va comple-
mentar amb músics de carrer, ta-
llers infantils, jocs tradicionals i
atraccions de tot tipus amb ca-
vallets que van fer gaudir els
més menuts. 

ECONOMIA4L’Ajuntament ha
rebut un total de 44 propostes en
el marc del projecte de pressu-
postos participatius que s’han im-
pulsat enguany però que seran
una realitat el 2020. El medi am-
bient, la via pública, els equipa-
ments, parcs i jardins, la cultura
o aspectes relacionats amb la
seguretat i salut pública són al-
gunes de les iniciatives que s’han
rebut en aquesta primera edició.

Divendres passat, després de
prop d’un mes de termini habi-

litat per presentar idees, l’Ajun-
tament va fer el recompte i
aquesta setmana ha anunciat
que hi han participat 20 perso-
nes i tres entitats. Des del con-
sistori també han volgut destacar
que la gran majoria de propostes

han estat presentades a través de
la Seu Electrònica del portal web
municipal.

El pròxim pas d’aquests pres-
supostos participatiu arribarà a
finals del mes de gener, quan es
farà una sessió pública amb la
presentació de totes les propos-
tes validades. Entre el 29 de ge-
ner i el 16 de febrer de 2020, els
veïns podran votar al web mu-
nicipal o presencialment a l’OAC.

SATISFACCIÓ EN EL GOVERN
La participació veïnal i de les
entitats en aquesta primera ex-
periència ha satisfet la regidoria
de Participació Ciutadana. Marc
Ruiz ha explicat que “s’ha com-
plert el que ja intuíem, que la ciu-
tadania té ganes de participar en
el dia a dia de la gestió del mu-
nicipi”. L’edil ha aplaudit “la gran
quantitat de propostes presenta-
des i la seva varietat”.

El Ple en el qual es van aprovar les bases. Foto: Ajuntament

44 idees en la primera edició
dels pressupostos participatius

Medi ambient | Treuen 10 sacs de residus de la riera de Caldes
Dissabte passat es va celebrar una nova jornada de neteja de la riera de Caldes en el marc de la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Dies després, el consistori va anunciar que les

persones que van participar-hi van omplir un total de 10 sacs amb tot tipus de deixalles.

A finals de gener del
2020 es presentaran 
les propostes i s’obrirà 
el termini de votacions

Una imatge de la Fira del passat cap de setmana. Foto: 08CentVint
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Santa Perpètua

Comencen a rehabilitar 
la històrica Granja Soldevila

OBRES4Les obres de rehabili-
tació dels espais històrics de la
Granja Soldevila han començat
recentment amb l’objectiu de
transformar l’espai en part del
museu municipal. Des de l’A-
juntament informen que els tre-
balls consisteixen en la restau-
ració i rehabilitació dels espais
del Celler, l’avantsala de la For-
matgeria, la Formatgeria i l’Au-
ditori de la Granja Soldevila. La
idea del consistori és museïtzar
aquests espais, que se sumaran
al projecte del futur museu de la
ciutat, que tindrà com a eix cen-

tral El Vapor Aranyó, també en
plena rehabilitació. Els treballs
han afectat també el passatge del
Mas Granollacs, on s’han supri-
mit els aparcaments durant unes
tres setmanes.

L’empresa Vesta Rehabili-
tación ha estat escollida per en-
carregar-se dels treballs, que
disposen d’un pressupost de
més de 250.000 euros i compten
amb una subvenció addicional
de 200.000 euros provinent de
la Diputació de Barcelona. La
previsió és que les obres acabin
abans que acabi l’any.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha anunciat aquesta setmana
que apostarà per abaixar la ve-
locitat a l’AP-7 amb l’objectiu de
reduir la contaminació a Santa
Perpètua. El consistori portarà la
proposta al nou Pla supramuni-
cipal per la qualitat de l’aire del
Vallès Occidental que treballaran
els municipis de la comarca. 

Segons explica el regidor de
Canvi Climàtic i Transició Ener-
gètica, Sergi Hernández, “aques-
ta infraestructura genera més del
70% de la contaminació” al mu-
nicipi. Hernández defensa que el
projecte serà positiu “des del
punt de vista mediambiental,
de mobilitat per ser tram de
concentració d’accidents, com de
la seguretat i autoprotecció, per
ser una via freqüent de transport
de matèries perilloses”.

La mesura, però, fa temps
que es reclama des de l’Ajunta-
ment. De fet, en el Ple municipal
del desembre de 2016 va apro-
var per unanimitat una propo-
sició sobre la implantació de la
velocitat variable a l’AP-7 i la C-

59 en l’àmbit de protecció espe-
cial de l’ambient atmosfèric.

11.000 KM DE COTXE ELÈCTRIC
D’altra banda, l’Ajuntament ha
anunciat aquesta setmana que  el
cotxe elèctric compartit del pro-
jecte  Som Mobilitat ha donat
servei a 64 persones i ha sumat
un recorregut total d’11.000 km

des del novembre de l’any pas-
sat. L’experiència d’aquesta pri-
mera fase amb el servei ha dut al
consistori a renovar per l’any que
ve el projecte. La cooperativa
sense ànim de lucre va cedir un
total de 1.715 hores als ciutadans
per fer servir el vehicle compar-
tit i aconseguir reduir les emis-
sions contaminants.

La mesura busca també millorar la mobilitat. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Volen limitar la velocitat a l’AP-7
per reduir la contaminació

Indústria | 150 nous empleats per fabricar metros 
Alstom ha anunciat aquesta setmana que la planta de Santa Perpètua donarà

feina a 150 nous empleats per fabricar 42 metros per a TMB. El president de la
companyia a l’estat, Antonio Moreno, diu que seran llocs de feina “de qualitat”.
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El Casal de Joves el Kaliu, 
ple a vessar en la Jam Session
LLIÇÀ DE VALL4Durant la nit de
dissabte passat es va celebrar la
primera Jam Session, anome-
nada Kaliu de Nit, amb la músi-
ca del grup Los Mil Hombres. Se-
gons expliquen des de la regido-
ria de Joventut, encarregada
d’organitzar l’acte, el Casal de Jo-
ves es va omplir de gom a gom.

Les bones sensacions que ha
deixat aquesta proposta musical
en la regidoria farà que, a partir
d’ara, un cop al mes hi hagi no-
ves edicions del Kaliu de Nit

amb altres bandes d’altres estils.
La regidoria ha assegurat que
més endavant es tornarà a prio-
ritzar la contractació de persones
amb diversitat funcional per fer
tasques com les de la cuina. En
aquest primer Kaliu, la Fundació
Viver del Bell-Lloc (una entitat de
Cardedeu que vetlla per la inclu-
sió de joves amb discapacitat
intel·lectual o trastorn mental
sever) va donar-li vida a la cuina,
preparant les tapes i els entrepans
que es van vendre.

NO VIOLÈNCIA4Com passarà
també en moltes altes ciutats i
pobles del país, Lliçà d’Amunt se
sumarà, dilluns que ve, als actes
de commemoració del Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de
la Violència vers les Dones.

La programació es posarà en
marxa a les 10 del matí amb la ce-
lebració d’un taller d’autocura i
empoderament a Can Godanya.
Tothom estarà citat set hores
més tard en el mateix escenari
per fer una marxa cap a l’era de
la biblioteca Ca l’Oliveres on es
plantaran diferents flors amb
missatges reivindicatius contra la
violència de gènere. Després d’a-
questa activitat, l’espai quedarà

rebatejat com El jardí del res-
pecte i la no violència. Des d’a-

quest lloc, a les set de la tarda, es
llegirà el manifest institucional
preparat per al 2019.

El gruix de les propostes,
doncs, es concentraran el mateix
25N, tot i que de cara al dimecres
27 programat una projecció de
curtmetratges contra la violència
masclista. Aquestes petites peces
audiovisuals es podran veure a
partir de les 10 del matí a la bi-
blioteca Ca l’Oliveres.

UN CONCURS PER ALS JOVES
De forma paral·lela, però per tal
de conscienciar els més joves,
l’Ajuntament va impulsar un
concurs pensat perquè els veïns
que tinguin entre 12 i 18 anys
pensin un eslògan contra la vio-
lència masclista.

Durant el 25N es farà públic
quina frase d’algun jove lliçanenc
donarà nom a la campanya local
contra aquesta xacra.

Tallers o la lectura del manifest seran alguns dels actes del dia. Foto: Arxiu

Lliçà d’Amunt es prepara per
viure un 25N carregat d’actes

Lliçà d’Amunt | Homenatge a la gent gran
El poble ha volgut tenir un gest amb els seus veïns més veterans.
Per això, durant aquesta setmana s’han celebrat diferents actes

d’homenatge als veïns i veïnes que tenen més de 90 anys.

Bona part de les
activitats es faran
dilluns, però el 25N
durarà fins dimecres



23 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 22 de novembre del 2019



22 de novembre del 2019

La Garriga | L’Ametlla

| 24

líniavallès.cat

LA GARRIGA4Els alumnes d’e-
ducació infantil i primària de les
escoles de la Garriga estudiaran
aquest curs l’aportació de les
dones en el món de l’art amb un
recull de les artistes més im-
portants i la seva obra. Amb el
programa Activitats Culturals a
les Escoles, l’Ajuntament oferi-
rà tallers artístics on els nens tre-
ballaran la influència femenina
en el sector artístic, que des del
consistori afirmen que “ha estat

–i segueix sent- ignorada i
menystinguda”.

Segons expliquen, s’ha volgut
aplicar la perspectiva de gènere
en aquest programa artístic “des-
prés de detectar un biaix evident
en la programació d’aquests ta-
llers, que s’organitzen cada any”
i que  “fins ara la presència de
dones artistes havia estat molt
minoritària”. Frida Kahlo, Yayoi
Kusama o Sonia Delaunay seran
algunes de les protagonistes.

PROTESTA4Els Mossos d’Es-
quadra van citar a declarar la set-
mana passada 54 veïns de la Ga-
rriga, les Franqueses i l’Ametlla
per tallar la C-17 a l’altura d’a-
quest darrer municipi en el marc
de les protestes contra la sen-
tència al Procés. Segons ha avan-
çat l’advocat Sergi Santacana a El
Món, el cos policial català va con-
tactar amb tots els relacionats
per informar-los que estaven
sent investigats i que calia que
anessin a declarar. 

La concentració per bloque-
jar la carretera va tenir lloc el

passat 16 d’octubre, quan una
multitud de manifestants con-

vocats pel CDR van tallar la C-17,
tal com va passar en moltes al-
tres vies catalanes. Els Mossos,
però, asseguren que alguns dels
protestants van llençar objectes
contra els agents desplegats a la
zona. La investigació precisa-
ment busca esclarir els respon-
sables d’aquest presumpte acte
contra els antiavalots.

De moment, tot apunta que
alguns seran acusats de desor-

dres públics i altres quedaran
en llibertat, ja que no tots els
cridats a declarar van participar
en la protesta en el moment que
es van llençar els objectes als
Mossos. 

Actualment els policies es-
tan elaborant l’atestat, que
s’enviarà al jutjat d’instrucció
perquè decideixi si cal portar-
ho per la via judicial o no ac-
ceptar el tràmit.

Els Mossos han cridat a declarar els manifestants. Foto: Arran

Investiguen 54 veïns 
per tallar la C-17 a l’Ametlla

Les artistes més destacades
arriben a les aules

FEMINISME4Les Franqueses
comença avui un cicle d’actes
que desembocaran dilluns en
el Dia Internacional Conta la
Violència Masclista amb el lema
Violència Zero. Per començar i
com a declaració d’intencions, la
façana de l’Ajuntament estarà
il·luminada de violeta. Avui ma-
teix es celebra la Fira de l’Amor,
que convida a reflexionar sobre
l'amor romàntic a través d'una
fira de festa major amb parade-
tes temàtiques. 

Demà l’acte commemora-
tiu Fem camí sense oblit, un es-
deveniment simbòlic i partici-
patiu en record de les dones i
nens/es víctimes d'assassinats
masclistes durant l'any 2019,
com a mostra de rebuig contra
la violència vers les dones pel fet
de ser dones.

El dilluns, dia assenyalat pels
moviments feministes i que llui-
ten per l’erradicació de la vio-
lència de gènere, estarà centrat
en un taller d’autoprotecció per
a dones. La Sala Polivalent Cen-

tre Cultural de Bellavista. Esta-
rà fet per membres de la Policia
Local amb l’objectiu de donar
nocions d’autodefensa davant
les possibles agressions mas-
clistes. El curs buscarà aug-
mentar l'autoestima i la con-
fiança de les dones davant si-

tuacions de conflicte, violència o
inseguretat ciutadana. També
es treballaran diferents tècniques
bàsiques de defensa personal
en una activitat dividida en tres
parts: nocions bàsiques de se-
guretat, tècniques d'autopro-
tecció i conclusions.

Avui comença el cicle d’actes contra la violència masclista. Foto: Ajuntament

Les Franqueses arriba al 25N
amb un objectiu: violència zero

Canovelles | Les  Franqueses

L’Ametlla | Celebren una conferència sobre Da Vinci
Mireia Puente, llicenciada en geografia i història, presentarà avui a les set de la
tarda la conferència Llums i ombres de Leonardo da Vinci a la Biblioteca Josep

Badia i Moret. La xerrada tractarà les obres del llegendari artista. 

Les Franqueses | Acte de Santa Cecília
L’Escola Municipal de Música Claudi Arimany va cele-
brar ahir Santa Cecília, patrona dels músics, amb un con-
cert a l’auditori de l’escola que es va omplir amb l’acte.

Els Mossos investiguen
el llançament
d’objectes contra els
agents en la protesta

CANOVELLES4La biblioteca
Frederica Montseny va cele-
brar el seu 20è aniversari di-
marts amb un acte festiu dedi-
cat a la tasca de l’equipament a
l’hora d’estendre coneixements
i cultura per Canovelles. El
mag Enric Magoo va ser un
dels protagonistes de l’esdeve-
niment, amb l’espectacle Màgia
entre els llibres dirigit a la ca-
nalla. D’altra banda, també hi
van assistir l’alcalde, Emilio
Cordero, i la regidora de Cul-
tura, Yolanda Sánchez. 

Cordero va destacar que “les
biblioteques públiques com-
pleixen una triple funció: la pre-
servació del coneixement, la di-
fusió de la cultura i la investiga-
ció”. També va defensar la seva
“funció social inqüestionable”, ja
que es tracta d’un “centre cultu-
ral que incideix en el creixe-
ment de les persones i la comu-
nitat a nivell social, comunitari
i cultural”. La biblioteca va obrir
l’any 1999 i s’ha convertit en un
referent a l’hora d’aportar ma-
terial i acollir activitats.

20 anys de la biblioteca
Frederica Montseny
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COMARCA4El Departament de
Territori i Sostenibilitat ha tan-
cat el Pla Específic de Mobilitat
del Vallès, que determina les
infraestructures necessàries per
a la comarca. El projecte s’ha fet
en col·laboració amb ajunta-
ments i entitats de la zona que es
veuran afectats per les propos-
tes del pla. A finals d’aquest
any, s’exposarà públicament en
què consisteixen les mesures
proposades pel document.

La Generalitat
avança en el 
Pla de Mobilitat

COMARCA4Els conductors
perden dos dies a l'any en con-
gestions als accessos a Barcelo-
na. Aquesta és la conclusió d’un
estudi del RACC que ha analit-
zat 400 quilòmetres de corre-
dors de l'entorn metropolità,
presentat aquest dimecres. En
el cas del Vallès Oriental, l’as-
sociació reclama com a part
d’un pla d’emergència en trans-
port públic el desdoblament de
la línia de Rodalies R3.

El RACC demana
millorar l’R3 per
evitar embussos

SANTA EULÀLIA4L’Ajunta-
ment ha anunciat que el muni-
cipi recicla el 90% de la reco-
llida selectiva gràcies al sistema
Porta a Porta. Segons expli-
quen des del consistori, el pri-
mer any d’implantació d’aquest
sistema ha estat un èxit, ja que
abans només s’arribava al 57%.
La iniciativa compta amb un
sistema de xips que registra
quins veïns reciclen millor.

Arriben al 90% 
de recollida
selectiva

COMARCA4El Govern Espanyol
ha començat a transferir gaire-
bé 90.000 euros en projectes
contra la violència de gènere al
Vallès Oriental. Els ajuntaments
de la comarca rebran les ajudes
per fomentar la lluita contra la
xacra social. El consistori que re-
brà més subvenció serà el de
Granollers, amb un total d’11.614
euros. A la cua es situa Taga-
manent, amb 768 euros de su-
port estatal.

90.000 euros
contra la violència
de gènere

VILALBA SASSERRA4L’escola
Trentapasses ha iniciat una
campanya de crowdfunding per
arreglar les instal·lacions del
centre educatiu, situat a Vilal-
ba Sasserra. Segons denuncien,
estan farts que la Generalitat no
els doni els recursos per repa-
rar els problemes de l’equipa-
ment. Per començar, volen un
sistema de drenatge al pati in-
fantil, que s’inunda cada cop
que plou al municipi.

Crowdfunding
per arreglar
l’escola

LA ROCA4L’Associació de
Veïns i la plataforma Todos
por la Torreta ha iniciat re-
centment una campanya de de-
núncia de l’estat del barri. La
peculiaritat de la iniciativa és
que es fa a través de clips de ví-
deo on són els mateixos veïns
de la zona els que expliquen la
deixadesa de l’Ajuntament en
aquest barri de la Roca i criti-
quen la manca d’inversions. 

Denuncien l’estat
del barri de 
la Torreta

DEMANDA4El Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, juntament
amb el del Baix Llobregat i el del
Vallès Occidental, va reclamar un
“finançament just” la setmana
passada en una reunió amb re-
presentants de la Generalitat.
Francesc Colomé va assistir a la
trobada com a president de l’or-
ganisme comarcal, i es va trobar
amb la consellera de la Presi-
dència i portaveu del Govern
de la Generalitat, Meritxell Budó.
Els representants van traslla-
dar al Govern “l’històric greuge
que pateixen” i “les reiterades ve-
gades que s’ha reclamat a la Ge-
neralitat un finançament just”.
Els afectats asseguren que assu-

meixen cada cop més serveis
sense anar acompanyats pels
recursos adequats.

El president del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, Fran-
cesc Colomé, va destacar du-
rant la trobada el fet que els tres
consells comarcals “donen ser-
vei a una població de 2.143.362
persones, la qual cosa repre-
senta el 28% de la població de
Catalunya, i per donar uns ser-
veis de qualitat cal que les ad-
ministracions comarcals esti-
guin suficientment finançades”.

A més, expliquen que “la situa-
ció, que ja des de l’inici de l’e-
xistència dels consells comarcals
ha estat difícil, ha anat empitjo-
rant de forma important en els
darrers anys”. Asseguren que
això es deu a “la rebaixa de les
aportacions en partides claus
com Ensenyament, el Fons de
Cooperació Local o la supressió
del PUOSC (Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya)”.

Durant la reunió van destacar el servei dels Consells Comarcals. Foto: CCVO

El Consell Comarcal reclama un
“finançament just” al Govern

Més de 500 hectàrees
d’oliveres al Vallès Oriental

AGRICULTURA4El president de
la Cooperativa Agrària del Vallès,
Manel Cunill, va presentar la set-
mana passada el projecte In-
ventari i mapeig dels recintes
SIGPAC de l’Olivera Vera del Va-
llès, que xifra les plantacions
d’aquesta especialitat. En total,
a la comarca hi ha gairebé
13.000 exemplars d’oliveres de
la varietat Vera, i la Garriga és el
municipi amb una major su-
perfície de conreus dedicats a

aquest arbre. D’altra banda, hi ha
un total de 566,47 hectàrees
d’olivars al Vallès Oriental.

Les xifres, però, van acom-
panyades d’una crítica de la si-
tuació actual. Segons explica
l’estudi “hi ha un potencial per
incrementar la producció d’oli de
vera gràcies a la superfície exis-
tent, però l’abandonament d’o-
livars o la manca d’una gestió
agronòmica fa que es redueixi
l’ús i explotació”.

Baix Vallès | Recapte de joguines de la Creu Roja
La Creu Roja va donar el tret de sortida dilluns a la Campanya de recollida

de joguines titulada Els seus drets en joc. L’objectiu és que tots els nens puguin
gaudir d’una joguina a través de la recollida solidària a la zona del Baix Vallès. 

Francesc Colomé,
president del Consell
Comarcal, es va reunir
amb Meritxell Budó
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El mes de febrer de l’any que ve
tocarà visitar Txèquia. Dimarts
passat el BM Granollers va co-
nèixer el seu rival de la ronda de
vuitens de final de la Challenge
Cup, que serà el Sokol Poruba
d’Ostrava. Les de Robert Cuesta
afrontaran l’anada de l’elimina-
tòria a domicili (el primer cap de
setmana del mes), mentre que set
dies més tard el Palau d’Esports
dictarà sentència. Les granolle-
rines van accedir a aquesta fase
per la porta gran, guanyant tam-
bé a Minsk (32-33).

De moment, però, la històri-
ca aventura europea queda apar-
cada i l’equip se centrarà en les
dues competicions domèstiques.
La lliga, però, queda aparcada
temporalment, ja que el dia 30
d’aquest mes comença el Mun-

dial del Japó, que s’allargarà fins
al 15 de desembre. Les de Cues-
ta tornaran a jugar a la Divisió
d’Honor el pròxim dissabte 21 de
desembre a la pista de l’Elche.

SEGUIR SUMANT
Les competicions masculines de
clubs, en canvi, continuen, de
manera que el sènior masculí

d’Antonio Rama voldrà donar
continuitat al triomf de la set-
mana passada contra el Bada
Huesca. Els granollerins visita-
ran, demà a les set de la tarda, la
pista de l’Atlético Valladolid. El
conjunt castellà només té un
punt de marge sobre els dos
equips de la zona de descens, el
Puente Genil i el Cangas.

L’aventura continental continua. Foto: BMG

El BMG jugarà els vuitens 
de la Challenge Cup a Txèquia
» L’eliminatòria contra el Sokol Poruba es disputarà el pròxim febrer
» El sènior masculí vol seguir escalant posicions contra el Valladolid

Les Franqueses i Cardedeu
ajunten atletisme i solidaritat
ATLETISME4Un cop més, l’es-
port va ser el vehicle per donar
suport a causes solidàries. I és que
diumenge passat, tant les Fran-
queses com Cardedeu van tornar
a calçar-se les sabatilles i a córrer
per diferents objectius.

A les Franqueses, per exem-
ple, es van superar els 9.000 eu-
ros (rècord històric en la vuitena
edició) en la cursa els 10km de les
Franqueses, que van guanyar
Alberto Casado i Elisabet Martín,
de l’equip Fisiologic.com. Aques-
ta quantitat, com havien anunciat
els organitzadors, es donarà a la

investigació del càncer de ronyó
dels hospitals de la Santa Creu i
Sant Pau. En les seves vuit edi-
cions, la prova ha donat més de
45.000 euros. 

Per la seva banda, els Corri-
gaires (el Col·lectiu d’Atletes de
Cardedeu) va impulsar la terce-
ra edició de la Cursa Solidària,
una prova que tenia com a mis-
sió ajudar els projectes inclusius
per a joves en situació de vulne-
rabilitat que impulsa la Fundació
Reír. Els atletes van poder esco-
llir entre un trail, una marxa po-
pular o una caminada.

Jiujitsu | Un torneig organitzat pel Club Esportiu Pantiquet
El Pavelló Municipal d’Esports Riera Seca de Mollet serà l’escenari, durant tot el dia 
de demà, d’un campionat de jiujitsu organitzat pel Club Esportiu Pantiquet. Aquest 

art marcial d’origen japonès és un dels més antics del món, amb els orígens al segle XV.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Classificats per als vui-
tens de final de la WS
Europe Cup i sumant
un triomf de prestigi

contra l’equip que, fins aquesta
setmana, era el segon classificat.
El CH Caldes d’Eduard Candami
espera tancar demà a Vic una de
les millors setmanes de la tem-
porada amb diferència. Els arle-
quinats voldran confirmar la
seva clara línia ascendent a la ca-
pital d’Osona. 

I és que després de guanyar

també a Nantes (0-4) i saber que
els vuitens de final de la compe-
tició continental també serà con-
tra un conjunt francès (La Ven-
déenne, en una eliminatòria que
es jugarà el mes que ve), els cal-
derins van fer una demostració
d’eficàcia contra la gran sorpre-
sa de la temporada, el CH Igua-
lada, a qui van derrotar a la Tor-
re Roja (5-3).

Tres gols en una arrencada
somiada dimarts passat (un de
Ferran Rosa i dos de Xavi Rovi-

ra) van encarrilar un partit que
Marcos Blanqué semblava sen-
tenciar poc abans del descans
amb un xut de falta directa. Els
de l’Anoia van retallar el seu de-
savantatge poc després, però no
marcarien el segon fins que fal-
taven cinc minuts per al final.
Blanqué, de nou, donaria la tran-
quil·litat definitiva a l’equip amb
el cinquè de la nit, de manera que
el segon gol que va marcar el ca-
pità visitant, Ton Baliu, va ser no-
més una anècdota.

En clara línia ascendent

Els organitzadors mostren els diners recaptats. Foto: Aj. de les Franqueses

El CH Caldes va derrotar el sorprenent Igualada. Foto: Kilian Càtedra
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Indiscutiblement, el
millor partit de la ca-
torzena jornada del
grup 5 de Tercera Di-
visió es jugarà a Gra-

nollers. Demà passat, a les 12 del
migdia, l’ECG de Jose Solivelles
rebrà la visita de la Pobla de Ma-
fumet, l’únic equip que fins ara ha
aconseguit qüestionar l’hegemo-
nia de l’Hospitalet al capdavant
de la classificació.

De fet, amb els números a la
mà, el conjunt blanc rebrà la pit-
jor versió del conjunt pobletà, que
fa un mes que no guanya cap par-
tit. En els dos darrers desplaça-
ments l’equip d’Albert Company
ha tornat amb les mans buides
(en ambdós casos a Barcelona 1-
0 contra l’Europa i 3-0 contra el
Sant Andreu), mentre que els
partits a casa tampoc els ha anat
molt millor, ja que només han po-
gut empatar contra el Banyoles
(sense gols) i diumenge passat
contra el Terrassa (2-2).

L’ECG, mentrestant, és el se-
gon millor equip de la categoria
jugant a casa; només l’Hospitalet,
que ha sumat un punt més que els
de Solivelles, millora les presta-
cions dels blancs com a locals. Per
això, el suport de l’afició ha de ser
clau perquè els granollerins, que
són tercers després dels tres
punts sumats per l’eliminació
del Reus, pugui derrotar el con-

junt del Tarragonès. Els blancs
han tingut uns dies extra per
preparar a consciència el partit.

PUJOL, AMB LA SELECCIÓ
El bon rendiment de l’equip va fer
que el lateral Guillem Pujol for-
més part de la convocatòria de la
selecció que està preparant la
Copa de les Regions de la UEFA
i que va jugar contra el Badalona.

Partidàs al Municipal: 
l’EC Granollers rep la Pobla

La Generalitat homenatja les
sincronistes d’equips vallesans

NATACIÓ4A finals de la setma-
na passada, les nedadores Abril
Conesa, del CN Granollers, i
Txell Mas i Cecilia Jiménez, del
CN les Franqueses, van partici-
par en un acte d’homenatge al
Palau de la Generalitat per part
del president Quim Torra.

Els èxits obtinguts durant el
Mundial de Gwangju (Corea del
Sud) de l’estiu passat van ser la
raó per la qual els esportistes de
les disciplines d’aigua (també hi
havia waterpolistes i nedadors)
van ser convidats al Palau. L’en-
trenadora del CN Granollers,
Muriel Escalé, i els presidents de
les dues entitats, Eduard Escan-
dell del CNG i Josep Maria Mas
del club franquesí, van acompa-

nyar les esportistes durant aques-
ta jornada.

El president de la Generalitat
va presumir del bon moment de
l’esport a Catalunya i va desitjar
a les nedadores bona sort per a
la temporada i per al seu camí
cap als Jocs de Tòquio de l’estiu
de l’any que ve.

BRONZE EN ‘HIGHLIGHT’
Aquest homenatge va servir per
tornar a recordar la medalla de
bronze que l’equip es va penjar
l’estiu passat en la modalitat
hightlight, una de les més atrac-
tives de la natació artística. No-
més les seleccions d’Ucraïna i d’I-
tàlia van millorar els resultats del
combinat espanyol.

El CB Mollet buscarà la
tercera seguida a Barcelona

La millor versió
del CB Mollet ha
aparegut en al-
guns dels darrers

partits, però els de Josep Maria
Marsà necessiten mantenir-la
per continuar escalant posicions
en el grup C-B de la lliga EBA. L’e-
quip encadena dos triomfs en les
darreres jornades (ara mateix el
balanç és de 5-3) i encara té pen-
dent l’enfrontament de la sisena
jornada, al Plana Lledó contra el
líder, el CB Tarragona. 

El conjunt negre buscarà se-
guir amb la seva bona dinàmica
demà passat a la una del migdia
a Barcelona, a la pista d’un CB
Roser que viu un moment de for-

ma radicalment oposat. Els ro-
serencs han perdut els seus últims
tres enfrontaments i han caigut a
les posicions de descens.

EXHIBICIÓ DE CONTUNDÈNCIA
Els de Marsà tindran moltes pos-
sibilitats de guanyar a Barcelona
si tornen a rendir com van fer-ho
dissabte passat a casa, on van pas-
sar com una piconadora per so-
bre de la UE Mataró (95-76).

Un Santi Serratacó inspira-
díssim (8 de 10 en tirs de camp
i 4 de 5 en tirs lliures) va lide-
rar l’ofensiva molletana, que
només va baixar de 23 punts
per parcial en el segon període,
quan es va quedar en 19.

» Els blancs, tercers, reben la gran sorpresa del tram inicial de lliga
» Els de Solivelles han tingut dues setmanes per preparar el matx

Mala jornada per als equips
de Segona Divisió femenina

FUTBOL SALA4Un empat (del
CN Caldes) i una derrota (del
CD la Concòrdia). La novena jor-
nada va ser negativa per als in-
teressos dels dos equips del grup
2 de Segona Divisió.

Les de la Llagosta van veure
com es trencava la seva dinàmi-
ca positiva de dues victòries i dos
empats a la pista del Castelldefels
(2-1), l’equip més en forma de la
categoria. Les de Dani Mosteiro
van encaixar el primer gol quan
només s’havien jugat 29 segons
i van rebre el segon al vuit del pri-
mer temps. Les blavetes van ata-

car de cinc durant bona part de la
segona meitat, però van tenir
premi massa tard, quan només
faltaven tres segons per al final.
El CDLC rebrà l’Intersala Pro-
mises demà a la tarda.

Les calderines, per la seva
banda, van aconseguir el quart
empat de la temporada contra el
Feme Castellón al Bugarai (2-2).
Iris Amaro va avançar l’equip i
després dels gols de les visitants,
Núria Canals va rescatar un punt.
El CNC, onzè, jugarà demà a la
tarda a Saragossa, a la pista de
l’Eurogan Red Stars.

L’equip posarà a prova la seva condició d’invicte jugant a casa. Foto: ECG

Foto: CBM
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translúcid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-
vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-

lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30
de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,

que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En
aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes

d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, 

Comedy Central). Més endavant, va fer les seves primeres
col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-

fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el
2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,

acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La
Vida Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El
2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-
teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després
del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el
Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns

dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartelsneix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-
cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DEMÀ 23 DE NOVEMBRE
10:30 Montse Dulcet serà la responsable de la

sessió Hora menuda 16-36 mesos. Cal ins-
cripció prèvia, places limitades. / Biblioteca
Can Pedrals.

DEMÀ 23 DE NOVEMBRE
12:00 El Club de la Xinxeta Daurada serà el nom

de la pròxima sessió del Club de lectura ju-
venil, pensat per a joves que tinguin entre 14
i 17 anys. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Can
Mulà.

DILLUNS 25 DE NOVEMBRE
18:00 Manel Domènech, enginyer, periodista i

excursionista, serà el responsable de coordinar
la xerrada anomenada Del cim als cims. Vi-
vències d'un vallesà. / Ateneu Gran. Espai de
formació per a gent gran.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
CANOVELLES Demà passat se celebrarà el Dia

dels Drets dels Infants amb la lectura dels drets
dels infants per part de nens i nenes de Ca-
novelles i continuarà amb una xocolatada, ta-
llers i jocs (11:00). / Can Xarlet. 

DILLUNS 25 DE NOVEMBRE
L’AMETLLA Sabates vermelles serà la perfor-

mance que es farà a l’Ametlla dilluns que ve,
en el marc de les activitats pel Dia Interna-
cional per a l'Eliminació de la Violència con-
tra les Dones (15:00). / Plaça de l’Ajuntament.

DEMÀ 23 DE NOVEMBRE
PARETS Nova cita amb la poesia. Josep Masats

serà una de les veus del recital poètic demà
a la tarda, una cita del Niu d'Art Poètic on tam-
bé hi haurà micròfon lliure (18:00). / Sala Ser-
ra - Cooperativa.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
MONTORNÈS La sessió del Cinefòrum d’a-

questa setmana girarà al voltant d’un clàs-
sic: Tomates verdes fritos. Entrada gratuïta
(18:00). / Can Saurina.

DEMÀ 23 DE NOVEMBRE
LA LLAGOSTA Partit de futbol sala corresponent

a la desena jornada del grup 2 de Segona fe-
menina entre el CD la Concòrdia i l’Intersa-
la Promises (20:00). / CEM el Turó.

LA LLAGOSTA Eduard Buch, Gemma
Martínez i Biel Duran són els prota-
gonistes de l’obra de teatre Ovelles. /
Centre Cultural.

La companyia 3 de Teatre
porta ‘Ovelles’ a la Llagosta

Diumenge 24 de novembre a les 20:00

Dimarts que ve es farà una sessió
monogràfica en la qual els responsa-
bles ensenyaran diferents combina-
cions d’esmorzars deliciosos i nutriti-
us. / Centre Cívic de Can Borrell.

Una sessió per aprendre a
preparar esmorzars nutritius
Dimarts 26 de novembre a les 19:00

El hall de consultes externes es con-
vertirà, dilluns que ve, en una unitat
mòbil improvisada que muntarà el
Banc de Sang i Teixits per recollir do-
nacions. / Hospital General.

Nova matinal de donacions
de sang a l’Hospital General
Dilluns 25 de novembre a les 10:00

GRANOLLERS Partit de futbol de la ca-
torzena jornada de Tercera Divisió en-
tre l’EC Granollers i la Pobla de Mafu-
met. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers tanca el 
mes a casa contra la Pobla

Diumenge 24 de novembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S



| 32

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51722 de novembre del 2019


