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Centenars de dones van clamar
com una sola veu per acabar amb
la xacra de la violència masclis-
ta amb torxes a la mà. A conti-
nuació, van cremar  un recull de
papers, testimonis escrits de la
seva angoixa, el patiment, la im-
potència i la ràbia de les seves ex-
periències vitals amb els asset-
jaments, els abusos i les agres-
sions que cada dia viuen en carn
pròpia. Al capdavant de la po-
blada i sorollosa columna, un
missatge clar: “Juntes i orga-
nitzades som més fortes”. 

Aquest va ser un dels actes
més impactants i destacats a la
comarca per commemorar el
25N, el Dia internacional contra
la violència de gènere. Va tenir
lloc diumenge a la nit a Grano-
llers, en la tercera marxa de tor-
xes feminista, impulsada per di-
verses entitats liderades per En-
davant Vallès Oriental.

A cada municipi la ciutadania
es va bolcar als carrers per dei-
xar clar que ja n’hi ha prou i que
cal lluitar de forma conjunta.
Amb aquesta idea es va concen-
trar una multitud davant de l’A-
juntament de Mollet. Allà va
quedar clara una cosa: la joven-
tut està mobilitzada i conscien-
ciada, tal com van demostrar els
estudiants dels instituts de la ciu-
tat. A més, dins del consistori es
va aprovar que Mollet fos de-
clarada ciutat feminista durant
el Ple que se celebrava el mateix
dilluns.

Les entitats també van tenir
el seu lloc, en especial Mollet Fe-
minista, FemRevol i Atzarola,
que van organitzar una perfor-
mancededicada a les víctimes de
la violència de gènere. L’acte va
combinar la denúncia del siste-

ma judicial mentre s’omplia el
carrer d’aigua amb tint vermell
i papers per simular la justícia ta-
cada de sang.

Una altra de les escenes més
colpidores a la comarca va tenir
lloc al carrer Major de Montor-
nès, on es van col·locar cadires
buides en record a cadascuna de
les dones que han mort en mans
d’homes durant aquest any. La
macabra estampa va omplir el
carrer amb els buits que han dei-
xat les desaparegudes, amb el
seu nom i una breu frase expli-
cant què va suposar la seva mort.
Una prova més que les 52 dones
assassinades per violència mas-
clista a l’estat espanyol aquest
2019 han deixat una empremta
inesborrable

EXIGEIXEN COMPROMÍS
La xacra de la violència masclista
és complexa i molt arrelada a la

nostra societat. Els municipis
sovint no lluiten correctament
per erradicar-la, i tal com expli-
ca a Línia Vallès Ivet Muñoz,
membre de Mollet Feminista,
“no només es tracta de posar-se
el llaç lila i fer un acte en un dia
simbòlic com si fos una celebra-
ció: cal assumir compromisos se-
riosos”. Per això, demana un
“treball constant” per part de les
institucions. Muñoz fa referèn-

cia a certs casos que s’han trobat
des de l’entitat, de dones que as-
seguren haver rebut un “tracte
denigrant” en certs serveis pú-

blics i municipals quan van acu-
dir-hi buscant ajuda contra la
violència de gènere. 

Algunes de les mesures que
reclama el col·lectiu feminista
són “campanyes molt més po-
tents, formar la seguretat pri-
vada dels espais d’oci nocturn i
eliminar la publicitat sexista”.
Muñoz, d’altra banda, remarca
que és “molt positiu” que els jo-
ves s’involucrin i fa una crida als
nois perquè siguin “agents ac-
tius i treballin en grup la mas-
culinitat”.

En aquest sentit també es po-
siciona Patrícia Herrero, mem-
bre de FemRevol, entitat amb
presència al Baix Vallès. La fe-
minista explica a aquest mitjà
que “el primer pas és que s’en-
tenguin administració i col·lec-
tius feministes”. A més, consi-
dera que els ajuntaments so-
vint “només reaccionen en pers-

pectiva de gènere el 8 de març i
el 25 de novembre” i que cauen
en “manifestos i concentracions
per a la foto al periòdic o Insta-
gram, sense que hi hagi canvis
reals”. Per això proposa mesures
no tan vistoses però més efecti-
ves com que “quan les entitats
demanin subvencions es tingui
en compte si els seus projectes
tenen perspectiva de gènere”.

D’altra banda, assegura que
la lluita contra el masclisme “no
és fàcil ni els resultats són im-
mediats”. En aquest sentit, des-
taca que no volen “més presó ni
les condemnes més altes, sinó
que es facin polítiques de pre-
venció i formació”. Herrero posa
un exemple pràctic: “Si em vio-
len, arribo a Mossos o a l’hospi-
tal i em tracten com algú més,
sense una atenció psicològica
especialitzada, tenim un pro-
blema”. Un problema greu.

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

Tacades de sang i ràbia
» El Vallès Oriental es bolca als carrers amb el Dia internacional contra la violència masclista
» La impactant Marxa de Torxes feminista va donar el tret de sortida dels actes a Granollers

Les participants de la marxa feminista de Granollers van cremar papers amb experiències masclistes viscudes en carn pròpia. Foto: Twitter (@CUPGranollers)

Les entitats diuen a 
les institucions que 
“no només es tracta 
de posar-se el llaç lila”

En portada
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motiu "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

Els semàfors

TAG
El Teatre Auditori de Granollers ha pre-
sentat el projecte ‘Un matí d’orquestra’,
un curs de musicoteràpia per a persones
amb discapacitat intel·lectual, trastorns
mentals, Alzheimer o Parkinson. Ja hi
ha més de 300 participants inscrits.

pàgina 11

Aj. de Parets
Parets tindrà carrers amb els noms de
Neus Català i Conxita Grangé, supervi-
vents dels camps de concentració nazis.
D’aquesta forma, la vila farà un home-
natge a dos símbols de la lluita antifei-
xista, que han perdut la vida enguany.

pàgina 16

Renfe
Renfe ha presentat a l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, el projecte de reforma
per l’accessibilitat de l’Estació Mollet-

Sant Fost. Tot i que finalment es posarà
en marxa, fa més de dos anys que enti-

tats i veïns reclamaven les obres. 
pàgina 14
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Partidàs al Municipal: 
l’EC Granollers rep la Pobla1

2
Mollet Democràtic prepara 
les primeres accions de protesta

Creuen que el pacte PSC-Podem 
de Mollet estava preparat feia mesos

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

El CDR de Sant Fost detingut 
continuarà en presó provisional

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#155Digital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump
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Entrevista

Amb vuit anys vas marxar
del Marroc per anar a viu-
re a Vic. Has apreciat una

evolució de la nostra societat
en termes de feminisme durant
aquest temps?
Vam créixer amb la idea que el fe-
minisme ja havia complert els seus
objectius. Era una imatge engan-
yosa que no ens permetia veure la
realitat de la discriminació de les
dones en molts àmbits. La gene-
ració que va batallar durant els anys
setanta tenia molt clar que s’havia
de treballar per canviar moltes co-
ses. En el nostre cas, el canvi ha es-
tat acabar de prendre’n conscièn-
cia. Les dones que estàvem vivint
en la pròpia pell discriminacions
molt evidents no podíem evitar te-
nir una inquietud feminista.

En una entrevista a El Mundoex-
pliques que ser feminista et va
portar a perdre la fe. Com va ser
aquest procés?
Quan tens inquietuds en relació
amb el teu lloc al món com a
dona, et qüestiones els elements
que fan que siguis una persona
considerada de segona. Analitzes
el context cultural i social en què
has nascut i has de fer una con-
frontació feminista amb la matei-
xa religió, perquè té elements que
són clarament discriminatoris cap
a les dones. Llavors és molt difícil
no qüestionar-te la religió sencera. 

Amb vint anys et van obligar a
casar-te, però al cap d’un temps
et vas revelar i vas trencar la re-
lació amb la teva família. Com ha
canviat la teva vida des d’ales-
hores?
Van ser uns anys molt durs perquè
vaig sentir molta soledat. Vaig
marxar de Vic i vaig anar a viure a
Granollers i després a Barcelona.
Així vaig escapar una mica del

control social. L’escriptura i haver
guanyat el premi Ramon Llull
l’any 2008 em va permetre tenir
una vida millor. Ha sigut un reco-
rregut llarg, però ara considero
que m’he desprès de moltes de les
coses que em condicionaven com
a dona. 

En una altra entrevista vas dir:
“Vaig pagar un preu molt alt
per expressar el què pensava”. El
pagament d’aquest preu t’està
condicionant la vida?
En aquests moments no, perquè el
preu ja el vaig pagar. Estic en un en-
torn on les meves idees no són ata-
cades, i tinc la possibilitat d’es-
criure i parlar públicament. Tenint
aquest privilegi, i sabent que hi ha
dones en situacions semblants a les
que jo vaig viure, no estaria tran-
quil·la fent veure que aquesta re-
alitat no té res a veure amb mi. 

També has comentat en més
d’una ocasió que ara s’està ve-
nent un islam ortodox. Per què
creus que passa això?
Les organitzacions que tenen el po-
der de difondre els seus missatges
en molts casos són molt conser-
vadores, fins i tot reaccionàries i fo-
namentalistes. L’islam que es de-
fensa no és divers i obert, sinó
que és un corrent que ens diu
que hem de tornar a una altra
època de la història per ser bones
musulmanes. Hi ha creients que no
tenen coneixement dels seus orí-
gens. És més important que mai
una educació crítica, en què les fa-
mílies musulmanes puguin apren-
dre de quina realitat venen.  

Utilitzes força l’expressió bones
musulmanes. Què és ser una

bona musulmana, segons el teu
punt de vista?
Jo no ho sé. Hauríem de deixar que
cadascú expressés i sentís la fe a la
seva manera. El problema és que
ara tenim uns discursos públics que
defineixen com s’han de compor-
tar les dones, què han de fer amb
les seves vides, amb la seva lliber-
tat i, sobretot, amb els seus cossos.
Encara no podem parlar d’una re-
alitat en què puguem apel·lar a al-
gun tipus de llibertat o elecció. Avui
dia, la majoria de dones musul-
manes estan sotmeses a unes
pressions tremendes i tenen uns
rols marcats que quasi sempre ve-
nen determinats per estructures li-
derades per homes i amb una vi-
sió molt masclista. 

Has explicat en diverses oca-
sions que al Marroc les dones ca-
sades porten el hijab per dife-
renciar-se de les que no ho estan.
Per què creus que aquí noies
cada vegada més joves porten el
mocador?
Perquè no tenen el coneixement
del context d’origen, i reivindi-
quen d’una forma identitària ele-
ments que són relativament re-
cents. El hijab és una manera de ta-
par-se molt recent. Fins i tot està en
discussió teològicament. A més,
instàncies polítiques han donat a
entendre que la dona que és re-
presentativa a nivell polític és la que
porta mocador. Qui diu que la
teva identitat s’hagi de demos-
trar amb un tros de tela? Per què tu
ho has de fer i els teus germans no?
Són preguntes molt bàsiques que
aquestes noies no s’estan fent.
Ningú confronta les teories que cir-
culen lliurement. Ho fem només les
que ens declarem feministes sen-
se cap restricció. Fan falta més es-
pais de debat tranquil i seriós per
confrontar aquestes idees. S’es-
tan escampant, sense cap mena de
resistència, coses absolutament
falses sobre l’islam, que van en con-
tra de les lluites feministes de les
dones musulmanes.  

Una dona pot ser feminista i
musulmana a la vegada?
Jo suposo que sí. En el meu cas no
va ser possible, però jo no nego a
ningú el dret a fer compatible les
seves creences amb el feminisme.
L’important és separar les dues
esferes i defensar els teus drets sen-
se haver-los de justificar pel que di-
guin els textos sagrats. S’ha de
defensar la llibertat de pensament
fins i tot si ets creient. 

Parlant de l’actualitat política,
creus que Vox ha buscat un cop
d’afecte escollint Ignacio Garri-
ga com a cap de llista per Bar-
celona?
Aquest cas demostra que el fet de
ser d’una manera no et legitima ne-
cessàriament per parlar en nom de
les persones que comparteixen la
teva mateixa característica. És el cas
d’una persona que nega comple-
tament la discriminació que exis-
teix. Aquí hi ha també un element
de classe molt important a tenir en
compte. El fet de ser de casa bona
et blanqueja bastant. 

Com a filòloga i escriptora, fins
a quin punt creus que la litera-
tura ha col·laborat a elaborar
un esperit crític?
Crec que la lectura t’obra finestres de
mons que no coneixes, altres reali-
tats i formes d’expressar el malestar.

Evidentment, un dels malestars més
importants que apareix en la litera-
tura des del segle XX és el que fa re-
ferència a les dones. L’escriptura
també et fa posar en pràctica tot el
que estàs intentant entendre tu
mateixa. Per a mi és un camí de co-
neixement del món en què visc.  

El passat dia 8 de novembre vas
presentar el teu nou llibre Sem-
pre han parlat per nosaltres a la
llibreria La Gralla de Granollers.
Com va rebre la ciutat la teva
nova obra literària?
Bé. Aquell dia van venir molts co-
neguts i amics de l’època en què
vaig viure a Granollers. Em vaig sen-
tir molt ben acollida i agraeixo l’in-
terès que va despertar el llibre.
Sempre dic que l'aliança entre do-
nes de diferents procedències no-
més pot ser productiva.

Què destacaries d’aquesta nova
obra en relació amb les altres? 
És un assaig, un text que expressa
un punt de vista molt clar. No és
tant una novel·la on es pot veure
part de la meva inquietud, sinó que
m’expresso més directament.

Com definiries tu el feminisme?
Crec que és una forma de pensar
el món i les relacions entre les
persones. Jo associo el feminisme
amb la llibertat, la justícia i la pau.

Najat El Hachmi / Escriptora i filòloga

Després de presentar el seu nou llibre Sempre han parlat per nosaltres a la 
llibreria La Gralla de Granollers el mes que es commemora el Dia internacional
contra la violència de gènere, Najat El Hachmi atén Línia Vallès per parlar 

del procés que l’ha portat a construir un esperit crític i feminista.

Perfil | Donant veu al feminisme amb la literatura
Najat El Hachmi (Marroc, 1979) és llicenciada en Filosofia àrab per la UB. Guanyadora del Premi
Ramon Llull de novel·la l’any 2008 i del Premi Sant Joan de narrativa el 2015, transmet a les seves

obres la realitat de les dones marroquines i com ha desenvolupat ella un esperit feminista.  

“L’aliança entre 
dones de diferents
procedències només
pot ser productiva”

“Qui diu que la teva 
identitat s’hagi de

demostrar amb una tela?

Lola Surribas
GRANOLLERS
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SEGURETAT4Els joves consi-
deren que la plaça del Peix i el ca-
rrer de la Constància són els
més insegurs durant les nits de
Festa Major. D’altra banda, des-
taquen com a indrets més tran-
quils la plaça Perpinyà, la Ma-
luquer i Salvador, la de la Por-
xada i la de l’Església. 

Aquesta és una de les prin-
cipals conclusions de l’estudi
publicat recentment per l’Ajun-
tament sobre la percepció de
seguretat els dies de Festa Ma-
jor. L’anàlisi es basa en la reco-
pilació de dades a través d’una
parada del Punt G, on els joves
anaven voluntàriament a as-
senyalar en un mapa els llocs que
percebien més perillosos i els
més segurs. D’altra banda, es van
crear tres grups d’anàlisis dividits
entre entitats i colles directament
lligades a la Festa Major, pro-
fessionals de l’Ajuntament i un
tercer grup de dones. 

En aquest sentit, una de les
característiques més destaca-
des de l’estudi és que hi van
participar un 80% de noies i un
20% de nois. Segons els autors,

això és un clar indicador que “les
dones joves tenen un interès
molt més gran que els homes jo-
ves a explicitar quina és la seva
percepció sobre la seguretat a
l’espai públic”.

L’anàlisi femenina de les zo-

nes insegures apunta que en els
punts assenyalats “els elements
físics de l’espai condicionen la
percepció de seguretat”. Això
passa especialment al carrer de
la Concòrdia, on les participants
de la investigació van destacar
que “és estret, no es veu la sor-
tida, hi ha molts portals i racons
amagats, i és difícil que algú et
senti si necessites ajuda en una
situació de risc”. A la plaça del
Peix també assenyalen com a
factor determinant l’arquitec-
tura. Les joves expliquen que és
una plaça molt tancada i pràcti-
cament sense sortides; es tracta
d’un lloc fosc, amagat i invisible. 

En canvi, pel que fa a la Por-
xada, com a epicentre d’activitats
es considera un indret princi-
palment segur pel fet que hi ha
moltes persones. D’altra banda,
això també suposa que és on es
donen més situacions vinculades
a les violències sexuals. Així, es
dona una situació de dualitat per
la seguretat que dona estar en un

espai envoltat de gent i a la ve-
gada en un lloc on es normalit-
zen tocaments i comportaments
intimidatoris. No obstant això,
les noies destaquen la impor-
tància de les barres de la festa, el
Punt G, la policia i l’Ajuntament
per sentir-se més segures.

En un sentit més general,
l’estudi conclou que el fet que hi
hagi persones consumint dro-
gues afecta clarament la percep-
ció d’inseguretat. En aquest cas,
per a les noies és preocupant
perquè relacionen aquesta situa-
ció a la violència sexual, mentre
que per als nois els efectes de les
substàncies poden dur a amena-
ces entre grups i violència física. 

Com a nota final, es destaca
que “la tornada a casa és el mo-
ment que les noies expliquen que
viuen amb més inseguretat pel
fet de trobar-se soles davant de
situacions d’assetjament o d’a-
gressió sexual”. Això les porta a
buscar estratègies, com evitar
certes zones i anar en grup.

En verd els llocs indicats segurs i, en vermell, els insegurs. Foto: Ajuntament

Els joves remarquen els llocs 
més insegurs de la Festa Major
» Un estudi recull els punts més perillosos i també els més segurs
» La plaça del Peix i el carrer de la Constància són els més insegurs

Aproven els pressupostos
amb queixes de l’oposició

AJUNTAMENT4El consistori va
aprovar dimarts els pressupos-
tos per al 2020 amb els que
comptarà Granollers per fer
front als serveis municipals. El
PSC va fer valdre la seva majo-
ria absoluta per imposar la seva
visió pressupostària, que ron-
darà els 90,7 milions d’euros. Els
socialistes van defensar que amb
les partides es consoliden les
polítiques socials, es manté la in-
versió, s’aconsegueix una ciutat
atractiva per a l’activitat econò-
mica i s’assegura el manteni-
ment de la neteja.

Per la seva part, Junts per
Granollers i Ciutadans es van
abstenir, mentre que ERC i Pri-
màries van votar en contra. La
justificació dels republicans -
segona força a la sala de Plens-
va ser, en paraules de la seva por-
taveu, Núria Maynou que són
“uns pressupostos conservadors,
poc valents, que no aspiren a
promoure un canvi substan-
cial”. A més, va criticar durament
la manca de diàleg pràctic, afir-
mant que “la negociació en el seu
sentit més estricte ha brillat per
la seva absència”. 

Estudien què suposaria 
la Zona de Baixes Emissions
CONTAMINACIÓ4La Taula In-
termunicipal per a la qualitat de
l’aire del Vallès Oriental va ce-
lebrar dimecres la primera tro-
bada del mandat a Granollers. El
tema protagonista va ser la Zona
de Baixes Emissions i els efectes
que podria tenir aquesta mesu-
ra si s’apliqués a la comarca, fet
que l’Ajuntament va veure amb
bons ulls fa uns mesos. Durant
la reunió es va anunciar que
des de l’Autoritat  del Transport
Metropolità (ATM) ja s’està tre-
ballant en l’estudi per imple-
mentar aquesta mesura a Gra-

nollers i a altres municipis de la
comarca. D’altra banda, també
es van proposar altres actuacions
per reduir la contaminació al te-
rritori. Entre altres, es va plan-
tejar fer xarxes per a bicis que
uneixin les viles, la necessitat que
la xarxa ferroviària connecti els
dos vallesos o que cal millorar la
recollida de dades sobre la qua-
litat de l’aire.

A la trobada van participar
setze municipis de la comarca,
acompanyats de representants
de la Generalitat i del Consell
Comarcal.

L’estudi destaca que 
les noies tenen més
interès que els nois a
indicar la inseguretat

Evacuats | Desallotgen l’Escola Pia per olor de gasoil 
Els alumnes i professors de l’Escola Pia van haver d’abandonar les classes ahir
per una forta olor de gasoil que va alertar els inquilins del centre educatiu. Els
Bombers van confirmar que la pudor provenia d’un abocament al clavegueram.
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PIONERA4La colla dels Blaus
ha escollit, per primer cop en la
seva història, una dona com a
cap. Es tracta de Jennifer Mo-
reno, que va tenir el destacat ho-
nor de ser l’assenyalada en l’as-
semblea celebrada diumenge a
la Troca de Roca Umbert. A
banda de Moreno, també es van
escollir 14 persones que forma-
ran la nova directiva de la colla.
La jove, de 28 anys, substitueix
així Oriol Barnet, que feia dos
anys que estava al capdavant de
la colla i ja va anunciar després
de la passada Festa Major que
no tornaria a presentar-se com
a cap de l’entitat. A més, la reu-
nió de diumenge va servir per
començar a preparar la pròxima
festivitat de Granollers.

Jennifer Moreno,
primera cap de la
història dels Blaus

HISTÒRIC4El Casino de Gra-
nollers celebrarà l’any que ve el
seu 140è aniversari amb una
gran varietat d’activitats. Els ac-
tes començaran al gener amb la
presentació del llibre Casino de
Granollers Club de Ritme (1880-
2020), Història d’un arrela-
ment a la ciutat. L’obra repas-
sarà la història de l’entitat va-
llesana, en especial en moments
tan durs com la Guerra Civil i la
postguerra, i està escrita pel pe-
riodista especialitzat Paco Mon-
ja. A més, també hi haurà con-
certs amb el 48è cicle de jazz
amb l’actuació del flautista Clau-
di Arimany o una exposició de
fotografies sobre la seva història.
D’aquesta forma, l’entitat conti-
nua reivindicant-se com a sím-
bol de la cultura granollerina, en
especial des que es van posar en
marxa els Debats del Casino.

El Casino 
celebrarà els 
seus 140 anys

MÚSICA4L’Orquestra de Cam-
bra i el Teatre Auditori de Gra-
nollers van presentar la setma-
na passada el projecte Un matí
d’orquestra, que consisteix en un
curs de musicoteràpia per a per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual, que conviuen amb un tras-
torn mental, privades de lliber-
tat o gent gran amb Alzheimer,
Parkinson i els seus acompan-
yants. En total, més de 300 par-
ticipants començaran el curs,
dirigit pel musicoterapeuta Ma-
teu Aregay. La iniciativa, creada
i impulsada per l’entitat Apropa
Cultura, inclou un taller partici-
patiu que permet al grup fer

música amb instruments d’or-
questra, una trobada amb mú-
sics i una audició durant l’assaig
de l’Orquestra de Cambra de
Granollers.

“CARES DE FELICITAT”
La directora del TAG, Tracy Si-
rés, va remarcar durant la pre-
sentació que el Teatre “impulsa
també projectes socials com
aquest, que tenen l’objectiu de
trencar totes les barreres  -eco-
nòmiques, físiques i també psi-
cològiques- que existeixen i fer
que la cultura sigui accessible per
a tothom”. Per la seva part, Sò-
nia Gainza d’Apropa Cultura va

explicar que “després de 7 anys
de funcionament a l’Auditori de
Barcelona, van creure necessa-
ri fer extensiu el projecte a altres
zones del territori”.

També va donar les seves
sensacions Aregay, que condui-
rà el curs i va fer una sessió amb
diversos participants durant la
presentació. Segons el musico-
terapeuta “saps que el projecte
funciona quan veus la cara de les
persones que hi participen. I les
cares d’avui eren d’autèntica fe-
licitat”. D’altra banda, l’expert
afirma que “projectes com
aquest augmenten l’autoestima
i la dignitat de les persones”.Els participants podran tocar amb instruments d’orquestra. Foto: TAG

Musicoteràpia per a 300
persones amb discapacitat
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ENTITATS4El Ple de dilluns va es-
tar marcat per la protesta de la
Plataforma per a un Mollet De-
mocràtic i Participatiu -tal com va
avançarLínia Vallès en l’anterior
edició-, sota la qual s’han unit des-
enes d’entitats de la ciutat per pro-
testar contra les restriccions de
participació als Plens aplicades re-
centment des de l’Ajuntament. 

Unes 40 persones es van
presentar a la sessió per protes-
tar amb cartells on es podia lle-
gir “Monràs, no ens callaràs”,
“aquest Ple és un paripé” o “pe-
rill: regressió democràtica”. Du-
rant el Ple també es va viure un
moment en el qual els concen-
trats van agrair amb un aplau-
diment el suport d’Ara Mollet
ERC i Mollet En Comú a la seva
causa, fet pel qual l’alcalde, Jo-
sep Monràs, va demanar que
aturessin la interrupció.

Antonio López, participant
en la protesta i membre de la pla-
taforma, ha explicat a Línia Va-
llès que “va ser un moment mà-
gic”. López assegura que des de
Mollet Democràtic estan “molt
contents” per l’èxit de la troba-
da. “Pensàvem que hi hauria
menys gent protestant al Ple, no
ens ho esperàvem”, comenta. I és
que a l’acte de manifestació es
van unir representants de la
PAH, Espai Gos Mollet, Mollet
Feminista, Mollet pel Futur, di-
verses associacions de veïns i el
CDR, entre altres col·lectius.

Malgrat la bona valoració
pel que fa a la participació en el
primer acte oficial de la plata-
forma i les bones sensacions, Ló-
pez també guarda paraules ne-
gatives de la jornada. Concreta-
ment, critica el posicionament de

Podem -nou i recent soci de go-
vern del PSC- cap a la platafor-
ma: “Lamentem molt que Po-
dem doni suport a Monràs i que
no es pronunciessin durant la
protesta. Esperàvem un senyal
de canvi al govern amb la seva
entrada”, reflexiona l’activista.

“REGRESSIÓ DEMOCRÀTICA”
Mentrestant, la relació entre la
plataforma i l’alcalde és freda i
distant, i de moment no han
mantingut cap conversa. Per
aquest motiu, durant la trobada
de Mollet Democràtic celebrada
dimarts, es va valorar demanar
una reunió oficial amb Monràs
per tractar el tema de la partici-
pació als Plens. 

D’altra banda, també es va
aprovar el manifest de la plata-
forma, que denuncia “una si-
tuació de regressió democràtica”
a la ciutat i que “el camí per fer
arribar mocions al Ple no està
sent prou transparent”. En
aquest sentit, asseguren que
“mentre que fins ara podíem

presentar mocions i prendre la
paraula per defensar-les, ara
se’ns posa obstacles o directa-
ment es nega la nostra veu”.

Per la seva part, l’Ajunta-
ment defensa la sentència del
Tribunal Suprem, que canvia
els criteris a l’hora d’acceptar i
definir què es debat als Plens i
com. La plataforma, però, vol
“tornar a presentar mocions i
prendre la paraula directament
als Plens, sense necessitat de
ser apadrinades per cap grup
municipal ni haver de constar al
registre”.

En tot cas, Mollet Demo-
cràtic es fixa com a objectiu de
la seva pròxima protesta el Ple
que se celebrarà el pròxim dia
16 de desembre. A més, enca-
ra continuen unint-s’hi noves
entitats, com la recent incor-
poració de l’Associació de Fa-
mílies Nombroses de Mollet.
Caldrà esperar si apropen po-
sicions amb el consistori o con-
tinua el conflicte i el pols entre
col·lectius i govern.

Un moment de l’acció de protesta. Foto: Twitter (@defensanitatBV) 

Mollet Democràtic irromp 
amb una protesta al Ple

» El grup, que aglutina diverses entitats de la ciutat, va fer dilluns 
el seu primer acte oficial de protesta per la participació als Plens

Nova concentració contra
l’empresonament dels CDRs

POLÍTICA4Dissabte es van com-
plir dos mesos de l’empresona-
ment dos membres del CDR
Mollet -entre altres- en el marc
de l’Operació Judes. La data la
van recordar desenes de molle-
tans, que es van concentrar al
parc de Can Mulà, on es van lle-
gir diversos parlaments i van ac-
tuar de Pol Fuentes, Slim Bay Se-
als, Joan Boada, Catflokin i Ba-
jotierra en honor als detinguts.
L’esdeveniment va tenir un toc
festiu amb el dinar de germanor
i el castell inflable per als més pe-
tits. Tanmateix, no es va oblidar

el motiu pel qual es reunien i es
va tenir molt present Germinal
Tomàs, veí de Mollet i Alexis Co-
dina, de Sant Fost. Amb el re-
capte de les activitats es van
destinar més recursos a la caixa
de solidaritat, dedicada a pagar
advocats i viatges a la presó dels
familiars.

Precisament la setmana pas-
sada l’Audiència Nacional va
deixar entreveure que podia alli-
berar part dels investigats, però
finalment els va mantenir en
presó, aixecant el rebuig dels
simpatitzants dels CDRs.

L’Ajuntament ja ha pagat 
el sou a la plantilla d’Expertus
LABORAL4Els treballadors de
l’empresa de neteja dels equi-
paments Municipals, Expertus,
ja han cobrat el que l’empresa els
devia. La plantilla, però, ho va re-
bre ahir directament de l’Ajun-
tament, que tal com es va com-
prometre la setmana passada, ha
pagat les nòmines que tenien
pendents. Expertus devia el mes
d’octubre als empleats, i davant
la situació d’insolvència de la
companyia, el consistori va fer
un pas endavant i va anunciar la
setmana passada que s’encarre-
garia de pagar fins que es trobés

una nova empresa concessionà-
ria per al servei de neteja. El ma-
teix alcalde, Josep Monràs, va
encarregar-se personalment del
tema reunint-se amb el comitè
d’empresa de la companyia i
comprometent-se a pagar els
sous corresponents. 

I és que Expertus es troba
en una situació límit a tot l’es-
tat, amb una plantilla de més de
8.000 treballadors i sense po-
der fer front als pagaments or-
dinaris que li corresponen. Ac-
tualment es troba en precon-
curs de creditors.

Ecologisme | Taula rodona pel Mollet del futur
El grup ecologista Mollet pel Futur celebrarà demà al matí a la Marineta una

jornada dedicada a “imaginar el Mollet del futur”. Es farà una taula rodona amb
altres entitats per debatre i proposar mesures relacionades amb l’ecologisme.
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Presenten un projecte de
suport als mercats municipals
COMERÇ4El diputat de Comerç
de la Diputació de Barcelona,
Óscar Sierra; el coordinador de
l’Àrea de Desenvolupament Eco-
nòmic i Innovació de l’Ajunta-
ment, Raúl Broto; i el President
de CECOT, Antoni Abad, van
presentar dimecres el Programa
Reempresa Mercats Municipals.
L’esdeveniment va tenir lloc al
Mercat Municipal de Mollet, da-
vant de paradistes i comerciants
del sector. Segons expliquen des
de la Diputació, l’objectiu de la
iniciativa és donar major visibi-
litat i promoció a les parades de
mercats municipals disponibles
i facilitar l’intercanvi i la trans-
missió de parades de mercat.
L’organisme explica que aquest
tràmit es farà partir d’un punt de
trobada i de negoci específic per
als mercats municipals.

D’altra banda, Sierra va in-
formar que busquen “facilitar
i millorar la transmissió de
parades i l’ocupació de les pa-
rades disponibles en els mer-
cats municipals, i alhora, vi-
sualitzar els mercats munici-
pals com un espai d’oportuni-
tat per a les persones empre-
nedores en el sector comer-
cial”. En aquest sentit, desta-
quen que els mercats munici-
pals segueixen sent un espai re-
ferencial als nostres municipis
referents com a equipaments
municipals amb valor patri-
monial i històric, i com a fonts
de productes frescos, de pro-
ximitat i de qualitat. A més, do-
nen valor actual a aquests espais
per les noves tendències en con-
sum, que relacionen la nutrició
amb salut i qualitat de vida.

ACCESSIBILITAT4Directius de
Renfe i l’alcalde, Josep Mon-
ràs, van mantenir una reunió di-
lluns en la qual es va anunciar
que les obres de l’estació de Mo-
llet-Sant Fost es licitarien el pri-
mer trimestre de 2020. Aques-
ta és la principal notícia de l’es-
perada trobada, que va servir als
responsables de la companyia fe-
rroviària per presentar el pro-
jecte de reforma de l’estació a
Monràs. 

La retirada unilateral de l’em-
presa Comsa per realitzar les
actuacions adjudicades en el seu
moment, va obligar a fer un nou
projecte per a l’equipament, que
ha inclòs canvis. Així, es cons-
truirà un pas inferior amb as-
censors a ambdues andanes,
s’ampliarà i es modernitzarà l’e-
difici de passatgers i s’allargarà
la passarel·la fins a 200 metres,
el que possibilitarà l’accés al
tren des de l’andana. També es
canviarà la il·luminació de la
zona de vies, s’instal·laran noves
marquesines que cobreixin l’ac-
cés als ascensors i les escales, i
s’urbanitzaran els accessos.

Com que es tracta d’una obra
molt esperada pels ciutadans
de la zona, que reclamen una
major accessibilitat des de fa
anys, Monràs va demanar que

Renfe expliqués el projecte als
veïns, entitats, associacions i al-
tres ajuntaments de la zona a
principis d’any.

Paral·lelament a la princi-
pal actuació, també es millorarà
l’accés als trens, que s’ha licitat
per prop de mig milió d’euros. La
reforma integral de l’andana
principal està prevista per al
març del 2020.

LES ENTITATS, A FAVOR
La notícia de la presentació del
projecte ha estat ben rebuda
per les entitats de la vila. Així ho
confirma la Plataforma per la Sa-

nitat Pública del Baix Vallès i
Adimo, les dues més involucra-
des en la lluita per millorar l’ac-
cessibilitat de l’equipament. Des
de la plataforma asseguren que
valoren positivament la reunió i
que “representa un pas més en la
direcció correcta”.

Els activistes, però, demanen
que “s'agilitzin els terminis, i
que aviat s’iniciïn les obres”. A
més, reclamen un pla de transi-
ció “perquè les persones amb ca-
pacitat reduïda, puguin creuar
les vies amb tota seguretat i aju-
dades per part del personal qua-
lificat de Renfe”.

Les obres inclouran la reforma de l’edifici de passatgers. Foto: Ajuntament

Les obres de Mollet-Sant Fost
s’adjudicaran l’any que ve
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Parets

Parets podria abandonar el
Consorci de Residus comarcal
SERVEIS4L’Ajuntament esta-
ria valorant abandonar el Con-
sorci de Residus del Vallès
Oriental. Segons ha avançat re-
centment l’alcalde, Jordi Se-
guer, a el9Nou, l’augment de
quotes que arribarà l’any que ve
significarà una despesa extra de
250.000 euros sobre els
900.000 que ha pagat Parets en-
guany. D’altra banda, Seguer va
afegir que “les deficiències del
servei que rebem, el mal estat
dels contenidors i la freqüència
recollida” també són factors a te-
nir en compte, més enllà de

centrar-ho tot exclusivament en
la pujada de preu del servei. “A
més, lamentem que l’augment
s’hagi anunciat quan ja hem
aprovat taxa de residus per a
l’any vinent que altre cop es
congela”, va concloure el batlle.

A més, l’alcalde també va
confirmar que es vol encarregar
un estudi per buscar alternatives
que millorin el servei de gestió
de residus actual i replantejar-lo,
fet que podria coincidir amb la
licitació del nou contracte de ne-
teja viària i recollida d’escom-
braries l’any 2021.

MEMÒRIA4L’Ajuntament va
aprovar la setmana passada que
les supervivents dels camps de
concentració nazis Neus Català
i Conxita Grangé tinguin noms
de carrers dedicats a la seva
persona. La proposta d’Ara Pa-
rets ERC va ser acceptada, amb
l’objectiu que les vides d’aques-
tes i altres republicanes depor-
tades i perseguides pel nazisme
i feixisme quedessin immorta-
litzades en els carrers o espais
municipals.

En aquest sentit, la moció
també contemplava que s’ins-
tal·li una placa on s’expliqui la
seva biografia, seguint els crite-
ris que marca la Xarxa d’Espais
de Memòria del Memorial De-
mocràtic. D’altra banda, també
es faran campanyes de difusió
sobre la vida i dificultats de les
dones als camps nazis, així com
de les deportades i perseguides
pel feixisme.

RECORDANT MILERS DE VIDES
El text presentat pel grup mu-
nicipal d’Ara Parets ERC recor-

dava que entre 1939 i 1945 més
de 9.300 persones republica-
nes catalanes i espanyoles van
passar pels camps de concen-
tració nazis. D’aquestes, prop de
5.200 van perdre la vida i unes
3.800 van aconseguir sobreviu-
re, mentre que 334 figuren com
a desaparegudes.

Després de sobreviure al te-

rror del feixisme, Català i Gran-
gé es van convertir en símbols i
van viure per recuperar la me-
mòria de les deportades, defen-
sar el paper actiu de les dones
com a combatents i republicanes
actives durant la Guerra Civil i el
franquisme a favor de la lliber-
tat i la democràcia. Ambdues
han mort aquest 2019.

Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis. Foto: ERC

Neus Català i Conxita Grangé
tindran carrers amb el seu nom

Presos | Jordi Turull estrena un llibre sobre el Procés 
El paretà Jordi Turull ha estrenat el llibre Persistim, sobre la seva experiència
amb el Procés i el seu empresonament. La periodista Gemma Aguilera és la 
coautora, que ha ajudat a narrar els fets causats per l’1 d’octubre de 2017.
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SANT FOST4La reunió de di-
mecres sobre el possible centre
de menors a Sant Fost va deixar
fred tothom. Aquesta és la con-
clusió de la trobada entre la Di-
recció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA),
la plataforma veïnal Gestión
Responsable, la cooperativa so-
cial ISOM i l’alcalde, Carles
Miquel. La DGAIA va exposar el
projecte i la situació dels me-
nors cara a cara amb la plata-
forma, que es va mantenir fer-
ma en el seu rebuig al centre. La
reunió, concertada per Miquel,
no va aconseguir cap punt d’a-
cord entre ambdues posicions
en les tres hores i mitja que va
durar. 

Un membre de la plataforma
que va assistir a la reunió ha ex-
plicat a Línia Vallèsque van pro-
posar que “en lloc d’un centre de
menors, els joves vagin a famílies
d’acollida, però la DGAIA no vol
una solució ni escolten”. Segons
explica, es va proposar això per-

què així els joves “estaran més
tranquils i en un millor ambient,
perquè els centres de menors no
estan funcionant”. 

En aquest sentit, l’alcalde
afirma a aquest periòdic que la
plataforma “va centrar-se a cri-
ticar el model d’acollida de la
DGAIA i no es va concretar res
sobre el cas de Sant Fost”. Sobre
l’opció de les famílies d’acollida,
Miquel explica que “no és com-
petència de la DGAIA, i la Ge-
neralitat ja fa moltes campanyes
per promoure-ho, malaurada-
ment sense gaire èxit”, a més que

considera que aquesta opció no
té prou fonaments per dur-se a
terme. Com a exemple, el batlle

assegura que Gestión Respon-
sable es basa en “gent en grups
de Whatsapp que diuen que vo-
len acollir a canvi de subven-
cions”. 

L’estancament en les posi-
cions és evident, ja que la plata-
forma continua mantenint que
“Sant Fost no té suficients in-
fraestructures per acollir-los” i al-
hora assenyalen que “els veïns
estan preocupats” per l’acollida,
tot i que defensen que no són “un

poble insolidari” i que “cal aco-
llir-los”.Precisament, l’alcalde
respon a aquest aspecte explicant
que segons dades oficials dels
Mossos “en els darrers tres anys,
que és quan ha començat l’arri-
bada més important de menors
estrangers no acompanyats, no
només no ha augmentat la de-
linqüència juvenil, sinó que ha
disminuït”.

Davant d’aquesta situació,
des de Gestión Responsable con-

templen la possibilitat de tornar
a manifestar-se contra el centre
de menors si no s’atura el pro-
jecte, i demanen més temps
abans que arribin els joves. D’al-
tra banda, l’Ajuntament cele-
brarà un Ple el 10 de desembre
per tractar el tema.

Línia Vallès ha contactat
amb la DGAIA, però no han
volgut fer declaracions més en-
llà de confirmar que es va cele-
brar la reunió.

Una reunió, cap avenç
» La DGAIA i Gestión Responsable es reuneixen per tractar el centre de menors no acompanyats
» La plataforma rebutja el centre, mentre que la DGAIA no veu clara l’opció de les famílies d’acollida

Carles Miquel destaca que la delinqüència juvenil ha baixat des de l’arribada dels menors. Foto: Laura Cortés/ACN

Martorelles | Assumpta Pastor deixa el càrrec
La regidora i candidata a l’alcaldia de la coalició PSC-MAPM-CP, Assump-

ta Pastor, va renunciar al càrrec en el Ple celebrat la setmana passada.
Pastor va ocupar la cartera de Serveis Socials i Igualtat del consistori.

Gestión Responsable
demana que els joves
estiguin en famílies
d’acollida
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SOSTENIBILITAT4Montmeló ha
estrenat recentment dos punts
de recàrrega per a vehicles elèc-
trics al municipi. Els aparells
s’han instal·lat a dos llocs dife-
renciats; d’una banda hi ha un al
Circuit i de l’altra, s’ha creat un
punt al sector nord. Qui vulgui
carregar el seu cotxe, haurà de
fer-ho a través de l’aplicació EV-
Charge. D’aquesta forma, la vila
s’apropa a uns majors nivells de
sostenibilitat, i per incentivar-ho,

els propietaris dels vehicles po-
dran carregar-los de forma to-
talment gratuïta durant el pri-
mer any de funcionament. Des-
prés, qui pagui l’impost muni-
cipal de circulació al poble podrà
continuar fent ús de franc de les
màquines, mentre que qui no,
haurà de pagar. 

A més, l’Ajuntament ofereix
un servei d’assistència 24 hores
per facilitar les operacions de cà-
rrega als usuaris. 

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
va aprovar per unanimitat en el
Ple de dimecres l’avantprojecte
del tanatori municipal i l’estudi
per a la construcció de l’equipa-
ment. L’alcalde, Pere Rodríguez,
va destacar durant la sessió que
l’operació no tindrà cap cost per
als montmelonins perquè “l’em-
presa concessionària construirà
l’equipament a canvi de la ma-
teixa concessió”. La construcció
en si tindrà un cost d’uns
650.000 euros.

Rodríguez també va remar-
car que el consistori haurà de
vetllar en la gestió del tanatori i
en controlar que els preus siguin
els adequats per oferir un servei
de qualitat i assequible al mateix
temps. Aquest va ser precisa-
ment un dels punts on l’oposició
va mostrar-se més expectant. 

NO TINDRÀ CREMATORI
Sobre els detalls concrets de l’e-
dificació, estarà ubicada als

Horts del Raiguer, i tal com es va
avançar al juny, tindrà dues sa-
les de vetlla. D’altra banda, tin-
drà una superfície total de
400m². L’espai incorporarà, a
més,  una sala comuna, un ora-
tori amb capacitat per a unes 80
persones i diversos serveis ne-
cessaris per atendre els difunts
i els seus familiars.

El projecte, però, finalment
no comptarà amb un crematori

incorporat. Un altre tret desta-
cat és que estarà preparat per re-
bre persones de diferents cultu-
res i religions amb un servei de
multiconfessionalitat.

La construcció del tanatori
municipal ha estat una deman-
da recurrent dels veïns de Mont-
meló, així com un projecte seguit
per l’Ajuntament des de fa molts
anys, que ara és més a prop que
mai de fer-se realitat.

Una imatge renderitzada de l’avantprojecte de tanatori. Foto: Ajuntament

Aproven l’avantprojecte 
del tanatori municipal

Dos punts de recàrrega per a
cotxes elèctrics a Montmeló

CELEBRACIÓ4Montornès ce-
lebrarà avui el dia del seu patró,
Sant Sadurní, amb moltes ac-
tivitats que portaran la festa i la
diversió pels carrers de la vila.
De bon matí començarà el cam-
pionat municipal de bitlles i pe-
tanca, i més endavant serà el
torn del torneig d’escacs a la
plaça de Pau Picasso. Al migdia
serà el torn de les sardanes, de
la mà de la Cobla Ciutat de Gi-
rona, a la plaça de l’Església.

A la tarda, el Teatre Marga-
rida Xirgu acollirà el concert fa-
miliar amb Xocopowers i
Funkyrulus. Ben entrada la tar-
da, serà el torn de l’esperat

aplec de Sant Sadurní, que
clourà amb una cercavila amb

el drac Ceballot, que enguany fa
25 anys. Com no podria ser
d’una altra forma, estarà acom-
panyat del Toll i serà el prota-
gonista del ball de lluïment i la
cremada a la plaça. Al vespre es
farà el concert amb El Toll a
l'Església, i tot acabarà amb

uns aperitius per tancar la jor-
nada. 

Demà i diumenge també hi
haurà diverses activitats, com el
concert de Societat Coral La
Lira, el Pakito’s Fest o el lliu-
rament del 8è Premi Font de
Santa Caterina de Microcontes.

Avui, demà i diumenge la vila s’omplirà de festa. Foto: Diables de Montornès

Arriba el punt àlgid de 
Sant Sadurní amb més festa

Montornès

Activitats | Nova edició de la Festa de la Solidaritat
Montmeló acollirà demà  a la plaça de la Vila la Festa de la Solidaritat, amb ta-
llers solidaris de fang, de trenes, polseres o maquillatge. Es farà una construcció

d’una peça gegant de fang i posteriorment es penjarà al carrer com a símbol.

Política | El PSC, a favor del pacte de govern a l’estat
El PSC de Montornès ha votat recentment a favor del preacord del pacte de go-
vern a l’estat entre PSOE i Unidas Podemos. Els socialistes han donat més del
80% del seu suport en forma de paperetes a favor de l’entesa entre partits.

El primer any de recàrregues serà gratis. Foto: Estefania Escolà/ACN

CONCERT4El Teatre Marga-
rida Xirgu acollirà demà a la nit
el concert de Mabel Flores i la
Kayangó, un terratrèmol mu-
sical que farà vibrar els veïns de
Montornès amb la seva carac-
terística i trepidant barreja de
rock, ska, reggae i ritmes cari-
benys. Més enllà de moure l’es-
quelet i passar-ho bé, també hi
haurà un important vessant
reivindicatiu. 

Precisament, el concert es-
tarà emmarcat en les activi-
tats relacionades amb el 25N,

Dia Internacional Contra la
Violència Masclista. El lema
de la trobada és ben clar: “vives,
lliures i rebels”.

D’altra banda, el concert
servirà com a debut del nou
grup del centre juvenil Sput-
nik., que s’encarregarà de re-
partir menjar i beguda amb el
gastro-bar situat a la zona de
concerts. L’espectacle està pro-
mogut pel departament de Jo-
ventut i el projecte Kosmos
dels pressupostos participa-
tius per a joves del municipi.

Mabel Flores i La Kayangó,
música i reivindicació en viu

El drac Ceballot, que
enguany fa 25 anys,
serà el protagonista de
l’aplec de Sant Sadurní
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La Llagosta

Sensacions positives després
de la temporada 3 de Teatre

CULTURA4L’obra Ovelles, re-
presentada diumenge passat al
Centre Cultural per Eduard
Buch, Gemma Martínez i Biel
Duran va ser la darrera propos-
ta de la programació de la tem-
porada del 3 de Teatre. 

Amb aquesta representació,
doncs, es van tancar quatre dies
culturalment intensos que han
servit per apropar les arts escè-
niques a tothom. Durant aques-
tes quatre jornades es van cele-
brar visites teatralitzades amb la
proposta Una butaca i un llibre:
la història de Can Pelegrí, una

sessió de contacontes o la repre-
sentació de Quo no vadis, una co-
mèdia original amb l’empera-
dor Juli Cèsar, Cleopatra i Marc
Antoni com a protagonistes i
també una jornada de màgia,
l’humor, la música i els jocs ma-
labars, anomenada One Man
Show, a càrrec de Mr. Carrot. 

El regidor de Cultura, Fran
Ruiz va destacar “la gran quali-
tat de les obres programades
amb propostes per a tots els pú-
blics” i va assegurar que té pre-
vist reunir-se “amb l’equip tècnic
per veure què fem el 2020”.

GRAN RECAPTE42.050 quilos
d’aliments. Els veïns i les veïnes
del poble van tornar a demostrar
la seva solidaritat i van lliurar
més de dues tones d’aliments al
Gran Recapte 2019, que es va ce-
lebrar durant divendres i dissabte
de la setmana passada.

Voluntaris de Rems i de l’es-
glésia Odres Nuevos van portar
les caixes als supermercats Ca-
prabo, Dia i Sorli-Discau que hi
ha al poble. En aquests reci-
pients hi dipositaven els ali-

ments de primera necessitat que
tothom que volia els deixava. Un
cop classificats, van entregar-los
al Banc dels Aliments, l’entitat
que organitza aquesta iniciativa
cada tardor i que s’encarregarà
de distribuir-los. 

La presidenta de Rems, Ma-
ribel Calzado, va lamentar en de-
claracions a 08CentVint que
“haver avançat una setmana el
Gran Recapte pot haver influït en
la reducció de les donacions, ja
que estem a final de mes i mol-
ta gent encara no ha cobrat”. En
l’edició de l’any passat, en la
qual a banda de Rems va col·la-
borar el Far, es van arribar als
2.700 quilograms.

COMARCA SOLIDÀRIA
Si ampliem el focus, en el conjunt
de la comarca la xifra total as-
cendeix a 210.000 quilos. Igual
que en el cas de la Llagosta, es cal-
cula que el total vallesà és lleu-
gerament inferior a la quantitat
del 2018 (220.000) i de l’objec-
tiu que s’havia fixat, de 225 tones
de menjar. Es calcula que la
quantitat recollida servirà per
ajudar gairebé 11.000 vallesans.

La vila no va fallar en una de les grans cites solidàries. Foto: 08CentVint

Quilos de solidaritat: els veïns
donen dues tones d’aliments

Via pública | Millores a la senyalització als accessos del poble
L’Ajuntament ha invertit uns 7.500 euros (procedents d’una subvenció concedida per la Di-
putació) en millorar la senyalització de diferents carrers a les entrades i les sortides del po-
ble. Un d’aquests panells indicatius són a la rotonda de l’enllaç de la C-17 i la riera Seca.

La xifra recollida 
enguany és
lleugerament inferior 
a la de l’any passat
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Santa Perpètua

Veïns de la Florida i Mas Costa
parlen sobre el canvi climàtic
MEDI AMBIENT4“La pol·lució
és un assassí invisible i silenciós
que cal combatre”. Aquesta és
una de les conclusions a les quals
van arribar després de la jorna-
da La crisi climàtica també afec-
ta la teva salut, organitzada dis-
sabte passat per part de les asso-
ciacions de veïns de la Florida i
Gaudeix Mas Costa.

Sergi Hernández, regidor de
Canvi Climàtic i Transició Ener-
gètica, va encetar la jornada ve-
ïnal amb una xerrada anomena-
da El canvi climàtic global, con-

seqüències i reaccions locals, en
la qual va referir-se a totes les ac-
cions que poden impulsar-se des
dels governs municipals per fre-
nar l’impacte del canvi climàtic a
la vida dels veïns.

Durant l’acte també van in-
tervenir representants de l’Asso-
ciació per la conservació del Medi
La Torrentera, Residu Zero SPM
va oferir la xerrada Iniciació a un
estil de vida saludable i també es
va convidar José Luis Conejero,
portaveu de la Plataforma Anti-
incineració de Montcada.

POLÍTICA4Santa Perpètua en
Comú (SPeC), l’actual formació
hereva del Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya (PSUC) i d’I-
niciativa per Catalunya Verds
(ICV) va voler homenatjar una de
les figures amb una trajectòria
política més llarga del poble:
Pepe Sánchez, vinculat a la polí-
tica local durant més de quatre
dècades, i que ara ha posat fi a la

seva activitat professional jubi-
lant-se. Bona part de la seva tas-
ca, a més, la va dur a terme com
a regidor (entre 1983 i 2011).

Dirigents històrics de les an-
tigues formacions comunistes i
ecosocialistes, com Joan Saura,
Imma Mayol, Joan Coscubiela,
Joan Herrera, Salvador Milà o
Marta Ribas, entre altres, van vo-

ler acompanyar Sánchez en un
acte celebrat diumenge passat.
Rafael Ribó (actual Síndic de
Greuges) i Ernest Urtasun (eu-
rodiputat), que per motius pro-
fessionals no van poder venir a
Santa Perpètua, van gravar ví-
deos que es van projectar durant
aquest homenatge.

En el seu parlament, Sánchez,
va dir que “encara que m’hagi ju-
bilat des del punt de vista labo-
ral, penso continuar lligat a la po-
lítica defensant el que he defen-

sat sempre, valors progressistes
i d’esquerres, perquè és el que
porto en l’ADN”.

Sánchez va néixer a Jayena
(Granada) l’any 1961, però des de
la dècada de 1980 viu a Santa
Perpètua. Com a regidor va as-
sumir responsabilitats en les
àrees d’Organització i Seguretat
Ciutadana, Participació ciuta-
dana, Esport, Promoció Econò-
mica, Manteniment de l’espai
públic,  la Societat Anònima Mu-
nicipal (SAM) i Urbanisme.

Sánchez, durant l’acte de diumenge passat. Foto: SPeC

Els comuns reconeixen la
trajectòria de Pepe Sánchez

Ensenyament | Celebrat el Dia de la Ciutat Educadora
La vila es va sumar, abans-d’ahir, al Dia Internacional de la Ciutat Educadora,
amb una tarda d’activitats a la plaça de l’Era. Santa Perpètua va triar el lema

Escoltar la ciutat per transformar-la, per visibilitzar el compromís amb els veïns.

L’exregidor va néixer a
un poble de Granada
però viu aquí des 
de la dècada de 1980

Un moment de la jornada. Foto: L’Informatiu
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Bertran, presidenta de la
Mancomunitat Vall del Tenes
LLIÇÀ DE VALL4Per primera
vegada en la història, la Manco-
munitat de la Vall del Tenes tin-
drà una presidenta... que serà
l’alcaldessa de Lliçà de Vall, Mar-
ta Bertran. La batllessa, doncs,
assumeix un nou càrrec de res-
ponsabilitat en pocs mesos, ja
que va prendre possessió del
càrrec de primera edil de la vila
a mitjans de juny.

Els homes forts de Bertran se-
ran Francesc Bonet, alcalde de
Santa Eulàlia de Ronçana, que
ocupa la primera vicepresidència,
mentre que les altres dues són per

al batlle de Bigues i Riells, Joan
Galiano (que també és el presi-
dent sortint) i per a Ignasi Simón,
alcalde de Lliçà d’Amunt.

La Mancomunitat de la Vall
del Tenes és un ens que agrupa
aquests quatre pobles i que acon-
segueix que els seus governs mu-
nicipals puguin fer front comú
per dur a terme projectes i brin-
dar serveis als seus veïns que se-
ria difícil que poguessin fer de for-
ma independent. L’Institut, l’Es-
cola de Música, el Bus Exprés o
el Servei de Dones juristes són al-
guns d’aquests serveis.

OCUPACIÓ4El centre logístic
que la multinacional tèxtil Man-
go té a Lliçà d’Amunt s’amplia-
rà en 90.000 metres quadrats. La
companyia assegura que aquest
augment és necessari per “fer
front al creixement logístic de les
vendes per internet i per ampliar
la zona d’expedicions”. Precisa-
ment aquesta reforma i millora
permetrà que Mango passi a te-
nir un volum de vendes online
d’un 30%, cosa que significaria
un salt de 10 punts percentuals
sobre les darreres xifres que ha
fet públiques.

Es calcula que l’empresa, fun-
dada el 1984 a Palau-solità i Ple-

gamans, invertirà uns 35 mi-
lions d’euros en les obres, que si
compleixen els terminis previs-

tos haurien d’estar enllestides du-
rant l’any 2023.

Aquesta ampliació permetrà
que la planta tripliqui la seva ca-
pacitat, que ara mateix és de
140 milions de peces de roba
cada any. Actualment, la de Lli-
çà d’Amunt és la planta central de
la marca que també té vuit ma-
gatzems satèl·lit repartits pel
món, des de Barcelona, fins a la
Xina, els Estats Units o Mèxic.

L’operació, segons va confir-
mar abans-d’ahir el director ge-
neral de la companyia, Toni Ruiz,
és compatible amb el procés de
reducció del deute que viu Man-
go. “Serem capaços de retornar el
deute net en els pròxims dos
anys”, va apuntar Ruiz, que as-
segura que la planta de Lliçà és
“un lloc clau” en els plans de crei-
xement de l’empresa, que distri-
bueix a 110 països del món.

Dos dels dirigents de la companyia tèxtil. Foto: Eduard Batlles / ACN

Mango anuncia una ampliació
del seu centre de Lliçà d’Amunt

Lliçà de Vall | Una campanya mediambiental
La vila s’ha sumat a la cam panya #UnArbolPorEuropa de l’associació
Equipo Euro pa, que promou la sostenibilitat local a través dels joves.

L’acte d’adhesió va ser la plantada d’un arbre a la plaça de la Vila.

La multinacional 
tèxtil es va fundar l’any 
1984 a Palau-Solità 
i Plegamans
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L’AMETLLA4La Sala Municipal
de Teatre de l’Ametlla serà l’es-
cenari, demà passat, de la darre-
ra actuació de la 15a Temporada
de Concerts Internacionals, or-
ganitzada pels Amics de la Mú-
sica de l’Ametlla. 

Aquest concert s’anomenarà
Les quatre estacions de Vivaldi,
amb la interpretació de Claudi
Arimany a la flauta, Matteo Mar-
zara al violí, Eduard Sánchez
també a la flauta i l’Orquestra de

Cambra Camerata Viva. A banda
d’aquest popular conjunt de qua-
tre concerts per a violí, els músics
interpretaran temes de Johann
Sebastian Bach i de Johann Jo-
achim Quantz.

El concert arrencarà a les set
de la tarda. Les entrades són
gratuïtes per als menors d’edat i
els alumnes de l’Escola de Músi-
ca del poble, costen cinc euros per
als usuaris del Casal de la Gent
Gran i 10 al públic general.

LA GARRIGA4El teatre El Pa-
tronat serà l’escenari, demà pas-
sat, de l'estrena del documental
L’últim torn. Mig segle d’història
de Sati (1961-2014). L’Associació
de Memòria Visual ha estat la im-
pulsora d’aquesta peça, que do-
cumenta la història de la fàbrica
tèxtil i dels seus treballadors.

A través de testimonis que hi
van treballar, empreses proveï-

dores i declaracions d’alguns dels
alcaldes de la vila durant més de
mig segle, el documental repas-
sa els moments més importants
d’una empresa que va arribar a
ser un referent en el seu sector
tant a Catalunya com arreu del

món. “Avui la Sati ja no hi és, però
podem recordar i celebrar la seva
existència. I fer-ho a través de les
persones que li van donar vida”,
expliquen els impulsors del pro-
jecte, el fotoperiodista garriguenc
Ramon Ferrandisl’operador de
càmera Jordi Vacca i el periodista
Carles Riobó. El Consell Comar-

cal, Vallès Oriental Televisió i di-
ferents persones, a títol particu-
lar, han contribuit a la docu-
mentació del film.

Tothom que vulgui assistir a
aquesta sessió ha de recollir les in-
vitacions (si en queden) a l’Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) de l’Ajuntament.

La cinta es projectarà al Patronat. Foto: Aj. de la Garriga

Estrenen un documental sobre
la història de la fàbrica Sati

Punt final a la Temporada 
de Concerts Internacionals

La Garriga | La vila celebra demà la Festa de la Llum
Com cada any, la jornada d’encesa de les llums de Nadal del poble serà especial.
Demà a la tarda es repartiran regals als més menuts, es farà una xocolatada i un
espectacle infantil i es tancarà la programació amb un mapping a l’Ajuntament.

La companyia tèxtil 
va arribar a ser una 
de les empreses més
potents del seu sector

LES FRANQUESES4El Casal
Cultural de Llerona va acollir di-
mecres una trobada informati-
va proposada per la parròquia de
Santa Maria de Llerona per pre-
sentar el projecte d’acollida de
menors estrangers no acom-
panyats de Can Santa Digna.
La Fundació Mercè Fontanilles,
encarregada de gestionar la ini-
ciativa en cooperació amb la
Generalitat, va exposar els detalls
del projecte davant d’una mul-
titud de veïns de la zona que van
omplir la sala. Allà van poder
preguntar els seus dubtes sobre
la proposta, que encara no té una
data tancada de finalització.

El mossèn de Llerona, Josep
Maria Fernàndez, ha explicat a
Línia Vallès que es va proposar
la trobada “davant la inquietud
i els dubtes d’alguns veïns sobre
l’acollida dels joves”. Fernàn-
dez comenta que fa una valora-
ció “molt positiva” de l’esdeve-
niment i que hi va haver “un to
molt correcte i no hi va haver
crispació en cap moment”.

LA PAGESIA, EIX CENTRAL
Algunes de les característiques
del projecte que es van anunciar
van ser que es proporcionarà
educació, formació en idiomes i
altres disciplines. De fet, un dels
factors més destacats de la ini-
ciativa serà que els menors
aprendran sobre la pagesia i

com treballar la terra, fet amb el
qual es busca que s’integrin i es
vinculin més amb el territori
rural al qual arribaran. 

En aquest sentit, els orga-
nitzadors de Can Santa Digna
expliquen que es tracta d’un
projecte “educatiu, social i
ambiental”.

Els veïns van poder preguntar els seus dubtes. Foto: Twitter (@GMLlerona)

Presenten el projecte de Can
Santa Digna per acollir menors

Canovelles | Les FranquesesCanovelles | Acaba la Ruta de Tapes
El Bar del Camp de Futbol i el Bar Portobello han guan-
yat la 7a Ruta de Tapes de Canovelles. El Mogote en sal-
sa i el Burrito van ser les degustacions vencedores.

LES FRANQUESES4Divendres
de la setmana vinent es compli-
ran 40 anys del fatídic accident
de tren de les Franqueses en el
qual van morir 22 persones i més
d’una cinquantena van resultar
ferides. Dimarts se signarà la do-
nació de fons fotogràfic dels fo-
toperiodistes Ramon Ferrandis
i Miquel Riera, que van cobrir la
notícia de la tragèdia. Divendres
es farà l’acte commemoratiu en
el tram comprès entre els carrers
del Congost i de Balmes per re-
cordar les víctimes i també d’a-

graïment cap a totes les persones
que van participar en les tasques
de rescat, tant professionals com
persones anònimes que hi van
col·laborar.

Segons avancen des de l’A-
juntament, l’alcalde Francesc
Colomé incidirà en les millores
que encara s’han de dur a terme
a la línia R3 per desdoblar-la,
per la qual cosa s’han convidat
els alcaldes dels municipis d’a-
quest tram. També hi assistirà
el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet.

Recorden els 40 anys 
de l’accident de tren de 1979
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L’ASOBAL afronta un tram fre-
nètic entre finals d’aquest mes i
principis de desembre i el BM
Granollers haurà d’afrontar tres
partits entre demà i dissabte de
la setmana que ve.

Aquest tourmalet arrencarà
demà a les 11 del matí, un hora-
ri poc convencional, amb un
partit al Palau d’Esports contra el
Liberbank Cuenca, que actual-
ment ocupa la quarta plaça de la
lliga, per darrere del Barça, l’A-
demar i el Bidasoa. El conjunt
manxec suma 16 punts, set més
que els d’Antonio Rama.

Després d’aquest partit, però,
el BMG haurà de recuperar for-
ces ràpidament per tornar a ju-
gar a casa dimecres que ve. En
aquesta jornada intersetmanal,
l’equip jugarà contra un rival

directe, el Guadalajara. Aquest
tram frenètic de la lliga arribarà
a la seva fi dissabte de la setma-
na que ve amb un viatge a la pis-
ta del BM Puerto Sagunto.

ENCALLATS A VALLADOLID
L’equip voldrà recuperar-se de
l’ensopegada de dissabte passat

a la pista de l’Atlético Valladolid
(34-29). Els de Rama van pagar
car una mala primera meitat, i tot
i que a la segona meitat va in-
tentar remuntar, la distància a fa-
vor del conjunt local no va baixar
de quatre gols en cap moment.
Adrià Figueras, amb 10 gols, va
ser el millor jugador granollerí.

Dues de les tres jornades es jugaran al Palau d’Esports. Foto: BMG

Calendari frenètic: el BMG
afronta tres partits en vuit dies
» Cuenca, Guadalajara i Sagunto, rivals de l’equip d’Antonio Rama
» La bona dinàmica dels blancs va acabar en la visita a Valladolid

CB Mollet - CB Valls:
enfrontament directe

Un dels partits
més atractius de
l’onzena jornada
a la lliga EBA farà

que el CB Mollet rebi la visita del
CB Valls. Els de Josep Maria
Marsà, doncs, s’enfrontaran a
un rival directe (els vallencs tenen
un balanç de 6-4, pel 6-3 del
CBM), de manera que un triomf
serviria per seguir l’escalada i
podria situar l’equip tercer.

Aquest, però, no serà l’únic
compromís imminent per als
molletans, que dijous que ve re-
cuperaran la jornada endarreri-
da per la disputa de la Lliga Ca-
talana EBA i rebran, a un quart

de 10 de la nit, el líder del grup,
el CB Tarragona.

EXHIBICIÓ A BARCELONA
De cara a aquests dos partits, els
de Marsà hauran d’exhibir el
mateix nivell de contundència
que els va portar a aconseguir la
tercera victòria seguida a Barce-
lona contra el CB Roser (65-90).

Els molletans van anar de-
cantant el partit a partir del segon
quart (amb tres parcials favora-
bles) i sis dels jugadors (Santi Ser-
ratacó, Javi Rodríguez, Toni Fi-
guerola, Imanol Martínez, Bernat
Álvarez i Roger Guàrdia) van
anotar 10 punts o més.

Futbol | Derbi a la vista: la UE Mollet rep la visita del CF Parets
La dotzena jornada del grup 1 de Primera Catalana farà que la UE Mollet rebi la visita del CF
Parets al Germans Gonzalvo. El partit es posarà en marxa diumenge al migdia i enfrontarà
dos equips que no viuen un bon moment (els rojos són novens i els paretans penúltims).

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Seguir sumant punts i
jornades sense per-
dre. El CH Caldes d’E-
duard Candami tan-

carà el penúltim mes de l’any
amb un nou partit a la Torre Roja
contra el cuer de l’OK Liga, el CH
Lloret. El partit es posarà en
marxa demà a les vuit del vespre.

El conjunt entrenat per Can-
dami voldrà encadenar la terce-
ra victòria seguida davant l’afició
contra el conjunt de la Selva, que
només ha pogut sumar quatre

punts en 10 jornades. El princi-
pal problema del conjunt llore-
tenc és la dificultat de cara a por-
teria contrària (han marcat 14
gols en 10 jornades, tot i que tres
d’aquests van ser en el darrer
partit, contra el Taradell), ja que
les seves xifres de gols encaixats
no són, ni de lluny, de les pitjors
de la categoria.

TAULES A VIC
Els calderins, doncs, són clara-
ment favorits en el partit de l’on-

zena jornada. L’enfrontament
arriba després que l’equip acon-
seguís rascar un treballat punt en
una visita al Vic (2-2) en la qual
va brillar Cristian Rodríguez.

El ‘9’ arlequinat va trencar el
0-0 inicial quan s’havien jugat
poc més d’11 minuts del primer
temps, però el seu encert va tor-
nar a ser necessari a la segona
meitat (quan faltaven menys de
cinc minuts per al final) per sal-
var un punt després que els vi-
gatans haguessin remuntat.

El CHCaldes rep el cuer

Els d’Eduard Candami volen fer-se forts a la Torre Roja. Foto: Kilian Càtedra
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L’EC Granollers tan-
carà un mes gairebé
immaculat (només la
derrota del primer
partit, al camp de

l’Horta, evita que els de Jose So-
livelles puguin fer un ple de
punts) al camp del cuer demà a
les sis de la tarda. El conjunt
blanc, segon del grup 5 de Ter-
cera, es veurà les cares contra un
Igualada que ocupa la posició
més baixa de la classificació des
de la darrera jornada, després de
la seva derrota i el triomf del
Sants contra el Santfeliuenc.

Serà, doncs, un xoc entre di-
nàmiques i estats d’ànim; els
granollerins se senten gairebé
invencibles, mentre que els de l’A-
noia només han sumat un punt
aquest mes, tot i que ja han acon-
seguit derrotar un dels grans de
la categoria, l’Hospi, en un sor-
prenent 3-4 a la Feixa Llarga a fi-
nals del mes passat. Els blancs,
doncs, aniran amb els cinc sentits

per visitar el conjunt entrenat per
l’exfutbolista Moha El Yaaogubi.

MOLT MÉS QUE TRES PUNTS
Aquest viatge arriba després d’u-
na de les victòries més dolces de
la temporada, la de diumenge
passat contra la Pobla (4-2), que
va permetre que els de Solivelles
escalin fins al segon lloc.

El matx es posaria de cara poc
abans de la mitja hora de partit,

amb tres minuts espectaculars
que van acabar amb els gols d’Al-
bert Ruiz i de Diego Garzón. El vi-
sitant Óscar Sanz li va tornar a po-
sar pebre al partit al vuitè minut
de la represa, però el segon gol de
Garzón (clau en la victòria) i el
quart d’Oriol Molins, murri com
és habitual en ell, van fer esclatar
d’alegria el Municipal. El 4-2,
amb un penal convertit per Ber-
nat Guiu, va ser una anècdota.

L’EC Granollers tancarà el 
mes visitant el cuer de Tercera

Derbi de Copa: el CB Lliçà
d’Amunt rep el CB Granollers

BÀSQUET4Plat fort per tancar el
mes. Demà, quan passin cinc
minuts de les sis de la tarda, el Pa-
velló d’Esports de Lliçà d’Amunt
serà l’escenari del primer derbi de
la temporada de Copa Catalunya
masculina. Els lliçanencs, que
l’any passat van quedar-se a les
portes de l’ascens a EBA, rebran
la visita del CB Granollers.

L’arrencada d’aquest curs
2019-20, però, ha estat millor per
al conjunt de la capital de la co-
marca, que ha guanyat sis dels
nou partits que ha jugat, un sal-
do que li serveix per formar part
del top5 del grup 1 de la catego-
ria. Els lliçanencs, però, voldran
que es compleixi la màxima que
en un derbi no sempre guanya el

favorit i intentaran imposar la
seva major potència de foc en
aquest derbi.

Els locals, però, hauran de mi-
llorar el nivell que van mostrar en
el partit de diumenge passat a
Barcelona contra el líder de la ca-
tegoria, els Lluïsos (69-49). A-
questa derrota provoca que l’e-
quip de Romà Cutrina presenti
un saldo de quatre victòries i
cinc derrotes en nou partits.

Els granollerins, per la seva
banda, van poder cantar victòria
en un partit ajustat a casa contra
el CB Santa Coloma (67-66). Els
de Ricard Ventura van haver de
remuntar en dues ocasions i van
aconseguir el triomf gràcies a
una cistella de Marc Subirachs.

Dani Aguirre, confirmat per
participar en la CNG4Camins

Dani Aguirre, atleta
navarrès de naixement
però resident a Sant
Celoni, és el darrer

nom confirmat de cara a la pri-
mera edició de la CNG4Camins,
la cursa solidària que el club or-
ganitzarà el pròxim diumenge 15
de desembre.

La confirmació de la presèn-
cia de l’atleta (campió de la Copa
d’Espanya d’Ultratrail l’any 2015)
s’afegeix al de Mireia Pons, que
serà una de les favorites per al
trail femení, i serveix per donar
encara més prestigi a la prova. La
cursa, amb un perfil força ex-
igent, farà que els participants
hagin de recórrer diferents ca-

mins i algun corriol de Grano-
llers, la Roca i Vilanova.

L’organització ha preparat
dues distàncies, de 6 i 13 quilò-
metres, i admetrà inscripcions
fins al dia 9 de desembre, el di-
lluns de la mateixa setmana en la
qual es disputarà.

DERROTA CONTRA EL LÍDER
Pel que fa a l’actualitat del sènior
masculí de waterpolo del club, els
de Tomas Bruder van exhibir una
bona versió en la darrera jorna-
da però van perdre en  la seva vi-
sita a la piscina del líder, l’invic-
te CN Sant Feliu (19-14). Demà
a un quart de cinc de la tarda, el
CNG rebrà el CN Molins de Rei.

» L’Igualada, en crisi, només ha sumat un punt durant aquest mes
» Cop d’autoritat: els de Solivelles derroten la Pobla al Municipal

Jornada rodona amb triomfs
de Concòrdia i CN Caldes

FUTBOL SALA4Per primer cop
en tota la temporada (i ja s’han ju-
gat 10 partits), tant el CD la Con-
còrdia com el CN Caldes van
aconseguir victòries en el mateix
cap de setmana.

Les blavetes segueixen de-
mostrant que han recuperat un
bon nivell al CEM El Turó, on dis-
sabte passat van derrotar l’In-
tersala Promises (5-3), que visi-
tava la Llagosta com a tercer
classificat. Aquest resultat permet
que les de Dani Mosteiro avancin
el CFS Eixample, el César Au-
gusta i l’Almàssera i els dona

moral de cara al darrer partit del
mes, que de nou serà a casa.
L’equip rebrà l’Hispànic de Tor-
rent demà a la tarda.

Per la seva banda, les calde-
rines van sumar el segon triomf
a domicili del curs (el primer
havia estat en la primera jorna-
da a Almàssera) en el desplaça-
ment a la pista de l’Eurogan Red
Stars (1-3). Les calderines són no-
venes amb 13 punts, els mateixos
que la Concòrdia, i en l’estrena del
mes de desembre, demà passat a
tres quarts de 12, rebran el Se-
garra-Cervera al Bugarai.

L’eufòria al vestidor després del triomf que deixa l’equip segon. Foto: ECG
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’, con-
curs en què va quedar segona. Un cop acabat el pro-
grama, la cantant de Sant Climent de Llobregat de se-
guida es va convertir en la concursant més popular. A
l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Teléfo-
no, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix any
va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la llum
el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment, la

seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i que
no es va endur el Grammy Llatí al qual estava nomina-
da, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests pre-
mis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir a la
gala People in Red de Barcelona, organitzada per la
Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va aca-
parar totes les mirades i va interpretar dues de les se-

ves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ja ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que
ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en la seva pri-
mera setmana als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...
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AVUI 29 DE NOVEMBRE
21:00 Miguel Ángel Marín farà riure la ciutat amb
el seu monòleg anomenat Atacrack. És una
gran ocasió per escoltar el que ningú vol dir
i per dir el que alguns no volen escoltar. / GRA.  

AVUI 29 DE NOVEMBRE
17:30 Roser García serà l’encarregada de la ses-
sió d’aquesta tarda de L’hora del conte, ano-
menada Les ulleres del lleó, pensada per a nens
i nenes que tinguin més de 3 anys. / Biblio-
teca Can Mulà.

DIJOUS 5 DE DESEMBRE
Tarda Durant la tarda de dijous que ve es farà
l’acte d’encesa de llums a dos barris de la ciu-
tat; començarà per la zona del centre, men-
tre que mitja hora més tard es farà a Can Bor-
rell, amb xocolatada inclosa.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
LA LLAGOSTA La Penya Blaugrana de la Llagosta
organitza un tast de cerveses d'importació i
artesanes. Les places estan limitades a 30 per-
sones. Reservat a majors d’edat (18:00). / Pe-
nya Blaugrana de la Llagosta. 

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
MARTORELLES Demà passat se celebrarà la pri-
mera edició de la Fira de Nadal a Can Roda,
amb representacions de pessebre vivents, tas-
tos i venda de tota mena de productes
(11:00). / Can Roda.

AVUI 29 DE NOVEMBRE
PARETS La biblioteca Can Rajoler ha preparat
un espectacle de petit format que pretén ex-
plicar la poesia de Brossa entre cançons per
commemorar l’Any Brossa. (18:30). / Bi-
blioteca Can Rajoler.

DIMARTS 3 DE DESEMBRE
MONTORNÈS La tertúlia literària que coordina
Dolors Taulats a la biblioteca versa aquest mes
sobre la novel·la Permagel, d'Eva Baltasar.
(18:00). / Biblioteca Municipal.

DEMÀ 30 DE NOVEMBRE
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a l’on-
zena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el CB Mollet i el CB Valls (20:00). / Pave-
lló Plana Lledó.

LES FRANQUESES Luces de Bohemia,
una de les grans obres de Valle-Inclán,
protagonitzarà el pròxim Espais de
lectura. / Biblioteca Municipal.

‘Luces de Bohemia’, a l’Espais 
de lectura de les Franqueses

Dijous 5 de desembre a les 18:00

Locas de alegría, de Paolo Virzi, serà la
pel·lícula seleccionada per a la primera
sessió del Cinefòrum del mes que ve,
prevista per a demà passat. / Centre de
Serveis per a la Gent Gran El Lledoner.

‘Locas de alegría’, protagonista
del Cinefòrum del desembre

Diumenge 1 de desembre a les 18:00

Lola Herrera protagonitza una de les
obres més emblemàtiques de Migu-
el Delibes, Cinco horas con Mario. Les
entrades oscil·len entre 12,5 i 25 eu-
ros. / Teatre Auditori.

Lola Herrera porta ‘Cinco
horas con Mario’ a la ciutat

Diumenge 1 de desembre a les 19:00

GRANOLLERS Partit d’handbol cor-
responent a la dotzena jornada de la
lliga ASOBAL entre el BMG i el Liber-
bank Cuenca. / Palau d’Esports.

El BM Granollers tanca 
el mes rebent el Cuenca

Demà 30 de novembre a les 11:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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