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Els Manel, protagonistes
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5 anys i mig de
presó per al líder del
projecte Pilla-pilla
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40 anys del xoc de trens
inesborrable: recordant
el fatídic accident
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Denuncien agressions
durant el Ple sobre
el centre de menors
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L’incendi que va cremar dimecres
la nau de reciclatge de dissolvents
i residus industrials de l’empresa
Ditecsa al polígon industrial Can
Bosquerons de Baix, a Montornès,
ha encès un drama que no s’ex-
tingirà fàcilment. El riu Besòs, on
es van vessar grans quantitats
de materials tòxics provinents de
la planta industrial, en va patir la
pitjor part i fins i tot va veure les
seves aigües cobertes de flames.
Hores després de l’incident, es va
començar a fer visible la tràgica es-
cena: centenars d’animals morts
pel vessament. Els peixos i les an-
guiles –aquestes darreres espe-
cialment amenaçades per la seva
situació d’espècie en perill d’ex-
tinció–van omplir la llera del riu
de cadàvers.

Però abans de l’impacte sobre
la fauna marina, la principal ame-
naça semblava ser cap a la vida
humana. L’incendi va començar
al voltant de les set del matí de di-
mecres, generant una espectacu-
lar columna de foc i fum que va
alertar el Vallès Oriental i altres
zones del territori català. De se-
guida, fins a una trentena de do-
tacions dels Bombers van iniciar
les tasques de control i extinció.
Paral·lelament, Protecció Civil va
recomanar el confinament de la
població més vulnerable (nadons,
gent gran i persones amb pro-
blemes respiratoris) a Montornès,
Vilanova, Montmeló i Martorelles
a causa del gran núvol químic pro-
vinent de la planta.

L’accident va deixar 119 em-
preses desallotjades en un radi de
500 metres i 250 persones eva-
cuades a la zona, a més de dues
persones ateses per una inhalació
lleu per fum. Finalment, i després
de controlar-lo i confinar-lo du-

rant tota la nit, els Bombers van
donar l’incendi per apagat ahir al
matí.

IMPACTE ECOLÒGIC “MOLT ALT”
Les primeres valoracions des-
prés de la catàstrofe mediam-
biental al Besòs van ser clares: el
riu ha patit un impacte ecològic
“molt alt”. Així de contundent va
ser l’anàlisi de Diego Moxó, di-
rector de Coordinació Territorial
de l’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA).  També va anunciar que es
treballarà durant les pròximes
setmanes en recollir “mostres

d'aigua i de sediments per avaluar
la possible afectació i fer-ne un se-
guiment fins a la restitució de la
qualitat del medi”. 

En aquest sentit, l’ACA ja ha
posat en marxa les mesures d’e-
mergència per recuperar les con-
dicions al riu. Precisament, en
col·laboració amb el Consorci Be-
sòs-Tordera, ahir es van comen-
çar a capturar peixos vius que es
retornaran al tram alt de la via flu-
vial per evitar que s’intoxiquin.
L’Ajuntament de Martorelles es va
sumar a la iniciativa i va demanar
col·laboració als veïns, que es
van afegir a les tasques de neteja
dels peixos morts.  Sigui com si-
gui, caldrà esperar a les anàlisis
definitives per saber l’abast del
vessament. 

INVESTIGUEN L’EMPRESA
Davant la dramàtica situació, la
fiscalia de Medi Ambient va obrir

diligències per investigar la com-
panyia. El conseller de Territori,
Damià Calvet, va anar més enllà
i va assegurar que el Govern arri-
barà “fins on calgui per dirimir
responsabilitats ambientals”. Cal-
vet també va anunciar que no hi
ha “cap problema de salubritat
pública” que afecti l'abastament
d'aigua potable. 

Els Mossos d’Esquadra, per la
seva part, també estan en plena
investigació per un possible delicte
ecològic. A més, des del Consor-
ci Besòs-Tordera es va obrir un ex-
pedient a Ditecsa pels danys oca-
sionats a l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR), que
es determinaran durant els prò-
xims dies. 

MULTADA PER LA GENERALITAT
Precisament l’empresa que va
patir l’incendi i de la qual van sor-
gir els nocius vessaments al riu va

ser multada per la Generalitat an-
teriorment. Concretament, el De-
partament de Territori va fer di-
verses inspeccions el novembre de
l’any passat en què es va concloure
que no es garantia el compli-
ment adequat de les condicions de
l’autorització ambiental integra-
da i la gestió de residus. L’expe-
dient es va notificar a l'Agència de
Residus de Catalunya, que va
multar l’empresa amb 10.000
euros. A més, la mateixa agència
també va sancionar de forma in-
dependent la companyia amb
48.000 euros per tenir un em-
magatzematge superior a la ca-
pacitat permesa.

Aquestes revelacions deixen
entreveure que encara hi ha
moltes responsabilitats per part
de la companyia que hauran de
ser saldades. Tanmateix, el dany
sobre l’ecosistema del Besòs cos-
tarà molt de reparar.

Alex Suárez
MONTORNÈS

Després de l’incendi... el riu
» El foc a l’empresa de dissolvents i residus de Montornès provoca una catàstrofe ecològica al Besòs

» Investiguen les responsabilitats de la companyia pel vessament de substàncies tòxiques al riu

El vessament ha
provocat la mort de
molts animals i encara
no se sap el dany total

L’incendi va provocar una enorme columna de foc i fum, tot i que el pitjor va ser el vessament tòxic al Besòs. Fotos: Twitter
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La #Rosalía ja ens va
advertir de bon princi-

pi. Quan encara pensà-
vem que es dedicaria al “cante”, ja ens
avisava que era una artista molt am-
biciosa i que intentaria fer tot el que es
proposés. A Youtube hi ha l’enllaç al ví-
deo de l’entrevista que li vam fer en el
seu moment i que n’és testimoni.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Bastante a favor de la
dirección de la refor-

ma tarifaria del trans-
porte en BCN, con un pero: creo que
hay que dejar de penalizar el uso casual
pero muy sostenido. Eso quizás se sal-
varía con un billete que permita muc-
hos viajes (¿100?) a buen precio y que
no caduque.

@apuente

Ens hem posat a des-
brossar què va dir i què

no va dir el Síndic i, del
que va dir, què és cert. Conclusió: va uti-
litzar una dada certa per abonar un dis-
curs perillós. Els pacients que venen
d'altres CCAA generen un sobrecost,
però és insignificant respecte al cost to-
tal del sistema.

Senadors i la porta
oberta de l’ALE. No em

queda clar si ha estat un
‘suggeriment’ d’ERC a JxCat (si retires
la moció et donaré menjar) o de JxCat
a ERC (dona’m menjar si no vols que et
rebenti la negociació amb el PSOE). Si-
gui com sigui, les coses de menjar són
molt importants.

@eduardvoltas@carlosbaraibar@JofreFont

La lupa

per Jaume Martorell, politòleg

La Llei Aragonès 
Els últims mesos hi ha hagut un debat vi-
rulent a les xarxes socials sobre el contingut
i els efectes de la Llei de Contractes de Ser-
veis a les Persones, popularment conegu-
da com a “Llei Aragonès”. Lluny d’un debat
serè i constructiu sobre les potencialitats i
límits del projecte, el debat ha estat carac-
teritzat per les fal·làcies i les mentides sobre
el que fa o deixa de fer la llei de contractes. 

S’ha arribat a dir que aquest projec-
te de llei s’ha fet en secret i d’esquena a
la societat, quan el cert és que ha seguit
el procediment normal de qualsevol ini-
ciativa legislativa, no un, sinó dos cops.
El projecte de llei l’impulsa el conseller
Romeva i la seva tramitació és avortada
per l’aplicació del 155. En aquesta legis-
latura el Govern reprèn la tramitació i la
torna a presentar al Parla-
ment, on se sotmet a un de-
bat a la totalitat, la subsegü-
ent tramitació en ponència i
les esmenes. El mateix procés
que qualsevol altra llei, públic
i participatiu, on la major
part d’entitats afectades per
la llei hi han pogut dir la seva i una part
important d’aquestes crítiques ha estat re-
collida pels grups parlamentaris via es-
menes a l’articulat. 

L’única cosa excepcional d’aquest
tràmit ha estat l’absència de la CUP i l’ab-
dicació de les seves funcions. No van pre-
sentar cap esmena a la totalitat per evi-
denciar el seu rebuig al projecte, no van
presentar compareixences d’entitats que
compartissin aquestes inquietuds, no
han presentat esmenes a l’articulat per a
subsanar els errors que hi veuen... S’han
negat a fer política, han abandonat les se-
ves responsabilitats com a diputats i, per
acabar-ho d’adobar, han liderat una
campanya contra la llei basada en de-
sinformar sobre què fa i què no fa i atacs
“ad hominem”.  Fins i tot han arribat a dir
que Cs i PP donen suport a la llei, quan
aquests dos grups han estat crítics amb
el seu objectiu i articulat.

La pregunta important és: què fa la
Llei de Contractes? Lluny de privatitzar
el sector públic, suposa un pas important
per estendre la lògica d’una administra-
ció igualitària, feminista, sostenible i
transparent a les empreses amb les quals
col·labora. Lluny de permetre que la lò-
gica del mercat s’implementi a l’admi-
nistració, dona eines per enfortir el ter-
cer sector social i impulsar lògiques fe-
ministes, sostenibles i igualitàries dins de
l’àmbit de l’empresa. 

A diferència d’una privatització, en
l’externalització es manté la titularitat
pública del servei, encara que l’admi-
nistració no el presti directament. La
prestació es pot organitzar via conveni
o via contracte. La Llei de Contractes

dona més eines a l’administració pública
per assegurar-se que els serveis que es
presten via contracte mantenen els ni-
vells de qualitat i que l’abaratiment de
la prestació no es fa a costa dels treba-
lladors. Ni tan sols suposa un perill d’ex-
ternalització de nous sectors, perquè tots
els sectors als quals afecta la llei ja es po-
den externalitzar si es vol via la “Ley de
Contratos del Sector Público”. Cal re-
cordar també que, lluny d’externalitzar,
els Governs d’Esquerra i JxCat han
començat a revertir algunes de les ex-
ternalitzacions més importants dels
Governs d’Artur Mas. 

Si bé la gestió directa dels serveis ha
de tenir un rol prioritari, també cal tenir
en compte les possibilitats d’eficiències
presentades per economies d’escala
d’empreses especialitzades en un sector
o el valor social afegit que pot represen-
tar que entitats del tercer sector gestio-

nin determinats serveis. El problema és
que tot sovint l’únic guany de les exter-
nalitzacions es fa a costa dels treballadors
que presten el servei, no aprofitant eco-
nomies d’escala o coneixement espe-
cialitzat. O encara pitjor, que aquestes ex-
ternalitzacions serveixen directament
per a espoliar el sector públic i fomentar
l’enriquiment privat. 

La Llei de Contractes aprofita que la
legislació europea permet una regulació
específica per a l’àmbit dels serveis a les
persones per a dotar l’administració de
més eines per a fiscalitzar les entitats que
presten serveis via contractes. És una llei
que ha de servir per a expulsar l’adjudi-
cació de contractes basada en el preu més
baix en l’àmbit dels serveis a les perso-

nes. Per això la llei estableix
que el preu tindrà un pes mà-
xim en la contractació d’en-
tre un 30% i un 40% i pro-
hibeix l’adjudicació via sub-
hasta, és a dir a aquella ofer-
ta més baixa. 

En canvi, la llei reforça la
inclusió de clàusules feministes, am-
bientals i que garanteixin les condicions
laborals dels treballadors. Així doncs, su-
posa un impuls important a una econo-
mia més social, que forçarà empreses i en-
titats que actualment ja estan prestant ser-
veis a tenir en compte lògiques que van
més enllà del mer benefici econòmic. A
competir, no en base a l’oferta més barata,
sinó en base a la qualitat que poden ofe-
rir els usuaris, les seves polítiques d’igu-
altat de gènere, el seu compromís am-
biental, les condicions laborals o la pro-
ximitat. En resum, a impulsar una con-
cepció més republicana de l’economia,
més inclusiva, igualitària i social. On
l’espai de l’empresa privada sigui menys
jeràrquic i més democràtic. 

No deixem que el sectarisme de de-
terminats sectors de l’autodenominada
esquerra independentista ens faci perdre
aquesta oportunitat. 

No deixem que el sectarisme 
de determinats sectors ens faci 

perdre aquesta oportunitat

Els semàfors

Ditecsa
L’incendi a la planta de Ditecsa a Mon-
tornès ha provocat una situació d’emer-
gència ecològica al riu Besòs pels vessa-

ments de químics. L’empresa va ser
multada l’any passat per la Generalitat

per qüestions mediambientals.
pàgina 3

Sant Fost
El Ple sobre el centre de menors estran-
gers va ser caòtic, amb denúncies d’a-

gressions físiques, acusacions d’interes-
sos de negoci per l’acollida i molta ten-

sió. El poble està dividit quan queda poc
per l’arribada dels joves migrants.

pàgina 18

Comissió 28 de juny
El cap del projecte Pilla-pilla ha estat
condemnat a cinc anys i mig de presó

per vexar homosexuals. La sentència su-
posa una fita per a la comunitat LGBTI,

que va estar representada en el judici
per la Comissió Unitària 28 de juny.

pàgina 8
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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HOMOFÒBIA4El jutjat penal
número 2 de Granollers ha con-
demnat a cinc anys i mig de
presó el líder del projecte Pilla-
pilla. La sentència es va fer pú-
blica dimarts, i condemna els
acusats per delictes contra la
integritat moral i revelació de se-
crets, amb els agreujants de su-
perioritat i homofòbia. A banda
del cap del grup, el jutge ha
sentenciat els altres cinc acusats
a penes de 9 a 27 mesos i a pa-
gar 9.000 euros a cada víctima. 

El projecte Pilla-pilla va ve-
xar públicament tres homose-
xuals a Granollers i les Fran-
queses a finals del 2013 sota la
falsa aparença de voler perseguir
pederastes, de forma similar al
grup neonazi i homòfob rus Oc-
cupy Pedophilia. Els membres
del grup van assenyalar públi-
cament les víctimes acusant-les
falsament de pedofília, de forma
que van quedar marcades pú-
blicament mitjançant vídeos
penjats a les xarxes socials que
van arribar als centenars de mi-

lers de visites. Al respecte, el fis-
cal va recordar durant el judici
que els afectats van patir angoi-
xa i fins i tot van pensar en el suï-
cidi davant la situació.

La comunitat LGBTI va que-
dar alarmada i impactada per l’a-
parició del projecte Pilla-pilla. La
notorietat del cas i la por que

s’estenguessin grups de forma si-
milar als que actuaven a l’est
d’Europa va portar per primer
cop entitats de tot l’estat a inte-
grar-se com a acusació popular
sota la Comissió Unitària 28 de
Juny. 

CONTENTS AMB LA SENTÈNCIA
La condemna queda lluny dels 21
anys de presó demanats per la
Fiscalia i dels 15 anys sol·licitats
de l’acusació popular de la Co-
missió Unitària 28 de Juny. Tot
i això, des del col·lectiu LGBTI
s’ha valorat positivament la sen-
tència. Laia Serra, advocada de
l’acusació popular, va parlar en
aquests termes de la condemna:
“Tenim una sentència que dona
compliment a totes les nostres
expectatives; de sis persones,
quatre d’elles tindran un ingrés
efectiu a presó”. 

A més, Serra va destacar que
“s’ha reconegut el vincle del
grup amb l’extrema dreta”. Una
altra de les característiques que

més va valorar la lletrada va ser
que “és una de les primeres sen-
tències en la qual es recull el
dany col·lectiu a la comunitat
LGBTI”.

Per la seva part, el president
de l’Observatori Contra l’Ho-
mofòbia, Eugeni Rodríguez, va
voler assenyalar el simbolisme
que la sentència es fes pública el
mateix 10 de desembre, Dia dels
Drets Humans. “Amb aquesta
sentència justa ens adonem que
aquesta és la via que tenim per
combatre l’odi”, explicava Ro-
dríguez sobre la pinya que ha fet
el col·lectiu. A més, va destacar
la importància que la condemna
aparegui en un moment d’auge
de l’extrema dreta: “És impor-
tant veure quins són els resultats
de les ideologies d’ultradreta”.

L’entrada a presó dels inte-
grants del grup és una decisió ju-
dicial que pot marcar futures
condemnes en un dels atacs a la
comunitat LGBTI més desta-
cats dels darrers anys.

La Fiscalia havia demanat 21 anys de presó. Foto: Àlex Recolons/ACN

5 anys i mig de presó per 
al líder del projecte Pilla-pilla
» El jutge també condemna cinc membres més del grup a 

penes de 9 a 27 mesos de presó i 9.000 euros per a cada víctima

En marxa un projecte 
per reduir el soroll a l’UCI

SALUT4L’Hospital de Grano-
llers ha anunciat aquesta set-
mana que ha posat en marxa un
projecte per reduir el soroll a la
Unitat de Cures Intensives
(UCI). La iniciativa forma part
del projecte Humanitzant les
UCIs, i està dividida en dues
parts. D’una banda, hi ha la im-
plementació de “mesures d’in-
tervenció social”. Aquí s’esta-
bleixen mesures com diferenciar
els espais entre zones de soroll i
silenci, tenir present el sonò-
metre, conscienciar-se del to de
veu de cadascú, i informar del

projecte als professionals de l’à-
rea. L’altra part està formada per
les “mesures d’intervenció ma-
terial”, que consisteixen en mis-
satges informatius repartits per
la Unitat, la disminució del so
d’alarmes i telèfons, i la possi-
bilitat d’utilitzar taps auditius i
antifaços per als pacients.

Des del centre mèdic expli-
quen que després d’un any ana-
litzant el nivell de so “hem cons-
tatat que tenim uns nivells de so-
roll excessivament alts, pel que
hem intentat aplicar algun tipus
de mesura per reduir-lo”.

Un grup dels Mossos contra
els robatoris a urbanitzacions
SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra han creat un grup espe-
cialitzat en la lluita contra els ro-
batoris a cases d’urbanitzacions.
L’Àrea Bàsica Policial de Gra-
nollers ha impulsat aquesta me-
sura, segons el9Nou, que està es-
pecialitzada en la prevenció i la
vigilància dels robatoris vio-
lents. Els agents s’encarreguen
de fer controls i vigilar les zones
de domicilis entre la tarda i la nit. 

El nom de l’operatiu és Grup
Operatiu de Domicilis de l’ABP
(GODA) i està caracteritzat per
l’especialització dels seus efectius

en la matèria de la lluita contra
els assalts a habitatges.

LES DADES, ELEMENT CLAU
Des del grup coordinat dels
Mossos destaquen que per acon-
seguir tenir èxit, una part molt
important és el treball amb les
dades i l’anàlisi de les situa-
cions de criminalitat. D’altra
banda, per aquesta tipologia de
delictes és important reunir in-
dicis incriminatoris contra els
autors dels robatoris. Així, el
GODA té un enfocament espe-
cial en aquesta tasca.

Successos | Atropellen dos vianants en un pas de zebra
Un conductor va atropellar dos vianants la setmana passada mentre creuaven un
pas de zebra situat al carrer Francesc Ribas. El conductor hauria vist la seva visió

perjudicada a causa de la pluja i pel fet que sortia directament de l’Hospital.

El grup va vexar
públicament
homosexuals imitant
un grup neonazi rus
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CULTURA4El Teatre Auditori
de Granollers va acollir dimarts
al vespre la presentació de la se-
gona part de la temporada 2019-
2020 d’Escena grAn. El presen-
tador Eloi Vila es va encarregar
de fer de mestre de cerimònies,
tal com va passar fa mesos amb
la primera ronda. L’aposta cul-
tural superarà els 60 espectacles
i concerts, i en l’acte de benvin-
guda ja es van anunciar grans
noms que passaran pels espais
culturals del cicle. Emma Vila-
rasau, Manel, Guillem Albà, El
Kanka, Las Migas, Clara i Ariad-
na Peya, Joan Garriga, Blanca
Portillo i Tortell Poltrona seran

alguns dels protagonistes que fa-
ran vibrar de cultura i art l’escena
teatral. 

Una de les característiques de
la proposta és que s’han realitzat
uns itineraris depenent del per-
fil del públic. Així, hi tindran lloc
els més exploradors, els que vo-
len desconnectar i passar-ho bé,
els amants de la música clàssica,
els que van a l’aposta segura i
busquen els imprescindibles o
aquelles famílies que volen gau-
dir de les arts escèniques amb els
seus infants. 

D’altra banda, les activitats
aniran molt més lluny del que es
veu sobre els escenaris. Tallers,

assajos oberts, presentacions i
converses obriran al públic l’ex-
periència escènica i musical.
L’objectiu és aprofundir molt
més en el treball dels artistes,
créixer i compartir sensacions

ADQUIREIXEN LLEVANT TEATRE
Durant la presentació també es
va anunciar que Granollers Es-
cena, empresa pública que ges-
tiona el Teatre Auditori de Gra-
nollers, ha adquirit Llevant Te-
atre.  D’aquesta forma, aquest te-
atre privat de petit format gra-
nollerí, es mantindrà viu sota el
control de l’organització que ja
gestionava l’espai. Eloi Vila va ser el presentador de l’esdeveniment. Foto: Escena grAn

TRADICIÓ4Granollers va es-
trenar la setmana passada el
seu pessebre institucional de
l’Ajuntament amb un homenat-
ge a l’escola Pereanton. L’obra
ambienta el portal de Betlem en
un escenari recreat en l’emble-
màtic centre educatiu, que en-
guany ha celebrat el seu cente-
nari. El pessebre està creat per
Ramon Aumedes, del Taller Sa-
randaca. Precisament un grup
d’alumnes de l’escola van cele-
brar la inauguració de l’obra
cantant nadales tradicionals d’a-
questa època de l’any. A més, la
darrera trobada de l’any del ci-
cle les tertúlies de l’Arxiu se
centrarà en els cent anys de la in-
auguració de l’escola, i es farà el
pròxim dilluns a Can Jonch per
escoltar les vivències en prime-
ra persona d’antics alumnes.

A banda de l’estampa típica
del pessebre, també es va inau-
gurar l’exposició Al tombant de
dos segles, fotografies de To-
màs Torrabadella, que recull les
instantànies del fotògraf a Gra-
nollers entre 1878 i 1912.

Dediquen el
pessebre a
l’escola Pereanton

Escena grAn començarà l’any
amb més de 60 espectacles
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ENTITATS4La Plataforma per
un Mollet Democràtic i Partici-
patiu va celebrar dimarts un
acte davant de l’Ajuntament per
demanar recuperar la partici-
pació de les entitats als Plens. Re-
presentants de diverses entitats
van reclamar la competència de
poder presentar mocions com a
col·lectius independents sense
haver de ser “apadrinades” per
un grup polític en concret. De
moment, i en les poques setma-
nes de vida de la plataforma, ja
s’han unit una trentena d’entitats
a la causa.

Antonio López, portaveu de
la plataforma, ha explicat a Línia
Vallès que volen “modificar el
ROM i el Reglament de Partici-
pació als Plens” que l’Ajunta-
ment va restringir el mes de se-
tembre. El consistori, per la seva
part, s’escuda en una sentència
del Tribunal Suprem que limita
la participació de les entitats en
les sessions municipals. Ara, les

mocions passen per l’equip de
govern que decideix què entra a
l’ordre del dia. “Ho escullen de
forma arbitrària. Per exemple, en
el pròxim Ple han acceptat una
moció sobre el pla de transició en
les obres d’accessibilitat a l’Es-
tació de Mollet-Sant Fost, però
només podrà parlar Adimo i no
la Plataforma en Defensa de la

Sanitat Pública del Baix Vallès,
que també forma part de la pro-
posta”, lamenta López.

A més, l’activista ha explicat
que en el Ple de dilluns tenen
pensat fer una nova acció de
protesta. D’altra banda, recor-
da que estan “oberts a dialogar”
amb l’equip de govern i tots els
grups municipals.

L’acte va tenir lloc davant de l’Ajuntament. Foto: Mollet Democràtic

Mollet Democràtic torna 
a demanar més participació

» La plataforma fa pública la lluita per eliminar les restriccions de
participació als Plens, i ja acumula una trentena d’entitats a favor

Proposen un Pla Integral per
al Barri de l’Estació del Nord
VEÏNS4L’Associació de Veïns
del Barri de l’Estació del Nord
va presentar dilluns la seva
proposta de Pla Integral de Ba-
rri. L’entitat va entregar l’acta de
registre a l’Ajuntament, amb
una nombrosa comitiva de veïns
i activistes que per fi van acon-
seguir un pas molt important
per a les seves aspiracions. I és
que aquest pla estudia necessi-
tats i proposa millores en di-
versos apartats; mobilitat i ac-
cessibilitat, edificis i altres in-
fraestructures, civisme i segu-
retat, espais públics, activitat
econòmica i comercial, i perso-
nes i vida en comunitat.

Per aconseguir-ho, propo-
sen “la creació d’una comissió
mixta de treball per la millora del
barri”, de la qual formin part tant
entitats i veïns com Ajuntament
i altres institucions.

Des de l’associació expliquen
que el document es basa en “un
ampli treball de camp, en el que
s’han dut a terme entrevistes
amb diferents veïns i veïnes per
escoltar i recollir les seves opi-
nions al respecte”. També
s’han fet “diverses activitats
d'observació i estudi del medi, en
les quals s’han pogut detectar les
principals deficiències i neces-
sitats que cal abordar”.

PROTOCOL4L’Ajuntament va
presentar dimecres el protocol
d’actuació davant les violències
sexuals en espais festius. Pocs
dies després del 25N, Dia Inter-
nacional Contra la Violència
Masclista, es va fer oficial el do-
cument elaborat amb la partici-
pació de professionals, tècnics,
entitats, associacions i perso-
nes vinculades a l’oci de Mollet.
L’alcalde, Josep Monràs; la co-
ordinadora de l’Àrea de Drets
Socials, Ana María Díaz; i la di-

putada delegada de Polítiques
d’Igualtat de la Diputació de
Barcelona, Alba Barnusell, es
van encarregar de fer públic el
projecte. 

“LA FEINA VE DE LLUNY”
Durant la presentació, Monràs
va explicar que “la feina ve de
lluny i hem seguit avançant”, fent
referència a que té com a origen
el Protocol local per l’abordatge
de la violència masclista aprovat
l’any 2004 i actualitzat l’any

2017. D’altra banda, va afirmar
que darrere hi ha “un element de
convicció, una gran feina de co-
ordinació i participació”. També
va assegurar que la voluntat és
“que no sigui un afegit sinó que
formi part de la programació de
la Festa Major”.

Per la seva part, Barnusell va
destacar que la Diputació busca
“donar suport als municipis per
eradicar la violència masclista
donat que la lluita col·lectiva és
imprescindible”.

El Pla proposa moltes millores pel barri. Foto: AAVV Estació del Nord

Erradicar la violència sexual

Mobilitat | Ja es poden sancionar els patinets elèctrics
L’Ajuntament va anunciar la setmana passada que els usuaris de patinets elèc-
trics que incompleixin la normativa ja poden ser sancionats. Segons expliquen,

la DGT ha publicat una instrucció sobre com utilitzar aquests aparells.
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Mollet, present en un grup 
de la UE sobre el canvi climàtic
EMERGÈNCIA4El regidor de
Justícia Ambiental i Projectes
Europeus, Raúl Broto, va parti-
cipar la setmana passada a la tro-
bada de la Unió Europea sobre
l’emergència climàtica Young
European Politicians 4 Climate.
La reunió va consistir en 30 jo-
ves càrrec polítics d’arreu d’Eu-
ropa escollits per compartir ex-
periències amb altres municipis

i per treballar una proposta so-
bre l’emergència climàtica que
actualment viu el planeta. L’es-

crit el van fer arribar a Frans
Timmermans, vicepresident de
la Comissió Europea. Les ener-
gies renovables, l’eficiència ener-
gètica, l’economia circular i el
transport sostenible van prota-
gonitzar els temes de debat de
l’esdeveniment.

ELS NENS TAMBÉ PARLEN
D’altra banda, el Consell d’In-
fants començarà a debatre
aquest curs sobre les mesures
que caldria prendre per reduir el
consum de plàstic a la ciutat i al-
tres derivats de l’emergència
climàtica. A partir d’ara, els 27
joves que han estat escollits re-
presentants en aquesta edició,
treballaran als seus centres edu-
catius i amb les seves famílies les
propostes que presentaran en el
pròxim Ple del Consell del març.

PROJECTE4L’empresària mo-
lletana Olga Sierra ha presentat
recentment un projecte per re-
activar els cinemes de l’Illa mit-
jançant una aposta que consis-
tirà en un macrocentre d’entre-
teniment  de 5.000 metres qua-
drats que acollirà competicions
d’eSports, Realitat Virtual, par-
ticipacions de famosos i moltes
més propostes lúdiques. Tal com
va avançar SomMollet, aquest
projecte estarà llest l’estiu de
l’any que ve. A més, fa uns dies
ja es va estrenar un aperitiu del
projecte a la zona amb la cocte-
leria La Lluna by Basal Space.

Sierra, administradora de
Basal Space, ha explicat a Línia
Vallès que tindrà “sales de ci-
nema prèmium” i s’acolliran
activitats tan diverses com
“competicions de simuladors
de Formula 1, Moto GP i aviació
amb professionals i amateurs”.
Sobre la Realitat Virtual, l’em-
presària destaca que “permetrà
fer d’immersió social, viatges i
col·laboracions amb museus i
culturals”.

D’altra banda, Sierra remar-
ca que l’objectiu és que el centre
d’entreteniment sigui un “punt
de trobada” on “la gent es cone-
gui i es vegi les cares en comptes
de jugar sols a casa”. Alguns

dels al·licients per atraure aquest
públic serà convidar-hi “gamers
famosos i youtubers”. A més,
afirma que s’està treballant de
forma avançada perquè vinguin
personatges com Gerard Piqué,
Rafa Nadal, Pau Gasol o Santi
Millán. També assegura que
s’estrenarà una pel·lícula sobre
la reforma de l’espai.

SUPORT MUNICIPAL
Sierra no amaga que ha escollit
Mollet perquè és nascuda a la
vila, però també afegeix que “és
un centre que logísticament està
molt ben connectat i hi ha unes
instal·lacions precioses” i que
“és una llàstima que l’Illa estigui

sense activitat”. Pel que fa a la
seva relació amb l’Ajuntament,
assegura que han tingut sempre
“molt bona acollida i disposició”.
Afegeix que “hi ha interès per
tornar a reactivar una oferta
d’oci i cultural a la ciutat” i que
“les famílies es quedin aquí i no
marxin el cap de setmana a di-
vertir-se a altres ciutats”. 

El mateix alcalde, Josep
Monràs, va publicar un missat-
ge de suport a les xarxes socials
per a Sierra: “Li desitjo sort en el
projecte que va anunciar  durant
la inauguració de l’espai que vol
tirar endavant per reobrir l’espai
dels cinemes de Mollet com a es-
pai d’oci a la ciutat”.

Olga Sierra (dreta) apostarà pel centre d’entreteniment. Foto: Basal Space

eSports, famosos i tornejos per
recuperar els cinemes de l’Illa

El regidor Raúl Broto va
participar en la trobada
europea sobre
emergència climàtica
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Parets

Grífols aconsegueix resultats
positius contra l’Alzheimer

MEDICINA4Grífols, l’empresa
mèdica catalana amb seu a Pa-
rets, ha anunciat recentment
que ha obtingut resultats positius
en els seus estudis de teràpia
contra l’Alzheimer. La compan-
yia indica que la seva teràpia
mostra una reducció en la pro-
gressió de la malaltia en estat lleu
i moderat.  L’assaig clínic, ano-
menat AMBAR,  ha estat dirigit
durant 14 mesos d’assaig a 496
pacients d’entre 55 i 85 anys amb
Alzheimer que han vist com el
metabolisme de la glucosa del
cervell se’ls reduïa amb el trac-

tament, una fita molt impor-
tant en la lluita contra aquesta
malaltia. 

“Els resultats d’AMBAR són
encoratjadors per als pacients
amb Alzheimer lleu i moderat.
Aquests resultats són fruit de
l’esforç de més de 15 anys de ri-
gorosa investigació. La com-
panyia seguirà investigant so-
bre aquesta malaltia devasta-
dora que afecta milions de pa-
cients a tot el món”, va expli-
car el director mèdic del pro-
grama clínic AMBAR de Grí-
fols, Antonio Páez.

TRADICIÓ4L’Agrupació Pesse-
brista de Parets  va inaugurar di-
vendres el pessebre monumental,
el més gran sobre taula de tot Ca-
talunya. En aquesta 33a edició de
l’emblemàtica i estimada obra, els
artistes que l’han elaborat han
creat  una estampa nadalenca ba-
sada en els paisatges de la zona
rural del país. Concretament, es
poden veure escenaris que re-
creen indrets com Sant Miquel
del Fai o el castell de Miravet. 

Una quinzena d’apassionats
del pessebrisme s’han dedicat en
cos i ànima a l’obra. I és que l’es-
pectacular resultat suposa una

superfície de 230 m² dedicats
completament al naixement del
nen Jesús. A més, s’utilitzen

5.000 litres d’aigua exclusiva-
ment per al funcionament dels
rius. El pessebre monumental de
Parets es podrà visitar fins al 27
de gener sota la plaça de la Vila.

MÉS ACCESSIBILITAT
Una altra de les novetats en-
guany és que hi haurà més faci-
litat per a les persones amb mo-

bilitat reduïda. L’Ajuntament
ha facilitat uns serveis adaptats
perquè puguin utilitzar-los sen-
se cap mena de problema.

Els organitzadors esperen
tot un èxit de públic durant el
Nadal per contemplar l’obra i
visitants tant del mateix muni-
cipi com de la resta de Cata-
lunya i l’estat.

El pessebre recrea entorns rurals catalans. Foto: Twitter (@AriztiPatxi)

Torna el pessebre sobre taula
més gran de Catalunya

Divulgació | El paretà Alfred López presenta nou llibre
L’escriptor i divulgador paretà Alfred López va presentar dimecres a Can Rajo-
ler el seu nou llibre, Eso no estaba en mi libro de historia de la política. L’obra

narra anècdotes sobre la política que són desconegudes pel gran públic.  

230
metres quadrats és 
la superfície total del
pessebre monumental
de Parets del Vallès

496 pacients s’han sotmès a l’assaig clínic. Foto: Google Maps
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SANT FOST4El Ple Extraordi-
nari celebrat dimarts sobre l’a-
collida dels menors estrangers i
les ocupacions es va acabar con-
vertint en una mostra més de la
divisió al poble respecte a l’arri-
bada dels joves. La sessió va es-
tar marcada per la manifestació
d’un grup de veïns convocats per
la plataforma Gestión Respon-
sable, contraris a l’obertura d’un
centre de menors i defensors del
mètode de les famílies d’acolli-
da. Els manifestants van pro-
testar durant la sessió amb pan-
cartes i donant cops a les parets.

La situació va arribar a tal
punt que l’Ajuntament va asse-
gurar l’endemà que membres
d’Independents Units per Sant
Fost i de la plataforma van “agre-
dir físicament el cap de la Poli-
cia Local i treballadors del con-
sistori”. A més, van denunciar la
“campanya d’odi i l’increment de
la violència d’IUSF”. Els matei-
xos treballadors es van concen-
trar al migdia davant la casa de
la vila per condemnar les supo-
sades agressions.

Per la seva part, la portaveu
d’IUSF, Montserrat Sanmartí,
denuncia a Línia Vallès que
“són acusacions greus i falses”
contra el seu partit i que “no hi
ha proves”. També es plantegen
mesures legals. “Estem molt
sorpresos i tristos, no vam veu-
re res i només ens han dit que un
veí va topar amb el cap de poli-
cia”, explica Sanmartí. 

En matèria institucional, el
Ple va rebutjar la moció d’IUSF
per fer una consulta ciutadana
sobre el centre de menors, que
segons les previsions entrarà en

funcionament el primer trimes-
tre de l’any que ve. 

Un altre punt destacat va
ser l’acusació a l’alcalde per un
suposat interès particular en
l’obertura del centre, ja que la
casa on s’instal·laran els joves
és propietat d’un familiar seu.
Carlos Ruiz, portaveu de la
plataforma, explica a aquest
mitjà que “cada cop es veu
més clar que hi ha un interès de
negoci”. En aquesta línia tam-
bé es manifesta IUSF, que va
acusar l’alcalde de “fer negoci
a costa dels menors”.

El Ple va estar marcat per la protesta veïnal. Foto: Gestión Responsable

Denuncien agressions en el Ple
sobre el centre de menors

Martorelles | Volen un Baltasar “de veritat”
Martorelles s’ha tornat a sumar a la campanya de Casa nostra, casa vos-
tra Baltasar De Veritat, perquè a les cavalcades de reis es deixin de pin-

tar de negre reis i patges, i hi participin persones negres, de veritat.

Acusen IUSF de presumptes
pagaments irregulars 

SANT FOST4L’Oficina Antifrau
de Catalunya ha enviat un in-
forme a l’Ajuntament de Sant
Fost en el qual apunta a possi-
bles pagaments irregulars de
l’anterior govern d’Indepen-
dents Units per Sant Fost en la
concessió dels serveis de bar-
restaurant del Complex Espor-
tiu Municipal Can Lladó. En
un comunicat publicat dimarts,
el consistori es va fer ressò del
cas, en el qual el govern actual
va demanar a l’òrgan de control
econòmic que investigués una
partida de més de 29.000 euros
destinada a l’empresa Campus
2010 S.L. Segons apunta l’Ofi-
cina Antifrau, l’anterior govern
d’IUSF “no s’hauria d’haver fet
càrrec de les inversions relati-
ves” a una sèrie de material i re-
formes.

Per a la coalició governant
d’ERC-Junts per Sant Fost “es
confirma la urgència i la neces-
sitat d’auditar la gestió i els
comptes dels darrers exercicis”
i denuncien “la mala praxi
d’IUSF al capdavant de l’Ajun-
tament aquests últims anys”.
En aquest sentit, el consistori ja

ha anunciat que “procedirà a ini-
ciar les investigacions i inspec-
cions pertinents en els pròxims
dies”.

SANMARTÍ ESTÀ TRANQUIL·LA
Per la seva part, la llavors alcal-
dessa Montserrat Sanmartí ha
explicat a Línia Vallès que “l’O-
ficina Antifrau no ha entès la
concessió” i que el contracte es-
tava “basat en informes tècnics
i jurídics”. Per això, apunta que
Antifrau ha fet una interpretació
que “no és correcta” sobre la li-
citació. D’altra banda, accepta
que “poden haver-hi precisions
i detalls” en el contracte que es
puguin debatre. 

A més, l’exalcaldessa asse-
gura que es tracta d’una ma-
niobra del govern actual per
“desviar l’atenció” el mateix dia
en el qual se celebrava el Ple Ex-
traordinari sobre l’acollida de
menors i les ocupacions. San-
martí, a més, envia un missat-
ge clar a l’Ajuntament: “Eue
investiguin el que vulguin, no hi
tinc cap problema. Estic espe-
rant els informes i les auditories
amb candeletes”.
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RECONEIXEMENT4Les accions
mediambientals que es duen a
terme des del Circuit han estat
premiades per tercera vegada. La
setmana passada, el traçat va
rebre un dels Environmental
Award de la Federació Interna-
cional de Motociclisme (FIM)
pel seu projecte de millora de la
biodiversitat de les seves zones
verdes, una iniciativa en la qual
va participar el campió del món
de motociclisme Marc Márquez.

El director de la instal·lació,
Joan Fontserè, va agraïr el premi
i va dir que seguiran treballant
“per la sostenibilitat a la instal·la-
ció esportiva”.

Per altra banda, abans-d’ahir
es va anunciar que el Circuit i el
Consell Comarcal treballaran per
buscar “fórmules de col·labora-
ció” que beneficiïn els veïns de la
comarca. Les instal·lacions de
Montmeló també acollirà el prò-
xim Consell d’Alcaldes. 

REUNIÓ4El desenvolupament
del pla director urbanístic del
Circuit, accions d’impuls a les pe-
tites i mitjanes empreses locals,
possibles millores i inversions en
mobilitat o qüestions com el
canvi climàtic i les mesures que
es poden fer per combatre’l van
ser alguns dels temes que es
van abordar en la reunió que el
govern municipal va mantenir
amb representants de Grano-
llers. Els dos batlles, Pere Ro-
dríguez i Josep Mayoral, van

encapçalar la trobada, celebrada
dilluns de la setmana passada.

Rodríguez va incidir el la im-
portància del PDU del traçat en

declaracions a Vallès Visió. “Tot
allò que té a veure amb el desen-
volupament del PDU ens afecta
a les  dues parts i també a Parets.
És important empènyer perquè es
desenvolupi, perquè ens va cos-
tar molt tenir-lo”, va dir.

Mayoral, per la seva banda,
va incidir en temes de mobilitat
pública. “Cal invertir en in-
fraestructures ferroviàries, sem-
pre hem defensat que caldria fer

una feina senzilla per unir l’R4 i
l’R8, cosa que permetria anar des
de Granollers fins a Terrassa
sense haver de passar per Bar-
celona”, va apuntar en declara-
cions al mateix mitjà.

Sobre la taula també es va po-
sar el desdoblament de la C17,
per al qual ja hi ha una propos-
ta del departament de Territori,
tot i que els dos municipis no l’a-
caben de veure del tot clar.

Un moment de la trobada mantinguda. Foto: Ajuntament

Trobada amb Granollers per
tractar temes d’interès comú

Premi per a les accions
mediambientals del Circuit

Tradició | La Fira de Nadal celebra la seva vuitena edició
Entre les 10 del matí i les vuit del vespre de demà se celebrarà la vuitena edició de la

Fira de Nadal del poble. El carrer Major s’omplirà de paradetes en les quals els veïns i
els visitants podran comprar i trobar tot el que necessiten per a aquestes Festes.

En la reunió es van
tractar qüestions com 
el PDU del Circuit o
temes de medi ambient

OCI4El jovent montornesenc
ja té la mirada posada en les ac-
tivitats del Parc de Nadal. Si bé
fins ara es tractava d’un espai fix
amb jocs i altres propostes lúdi-
ques, aquest any fa un pas més
i ofereix una programació que
s’adapta a diverses franges d’e-
dat i a espais diferents. Així, del
22 al 29 de desembre, s’ha pro-
gramat una sèrie d’activitats,
algunes de les quals han sorgit
dels pressupostos participatius
joves Kosmos.

D’una banda, Can Xerracan
acollirà els dies 27 i 28 de des-
embre un conjunt de jocs adre-
çats al públic adolescent, d’entre
12 i 18 anys. En aquest sentit,
destaca especialment el joc ‘Hu-
man vs. Zombies’, que tindrà lloc
tant a l’equipament com als ca-
rrers del poble. En la mateixa lí-
nia, el teatre Margarida Xirgu
serà l’escenari del ‘Party Game’,
amb proves, música i espectacles
per a majors de 10 anys. També
el dia 29, més enllà de les fron-
teres del municipi, hi ha pro-

gramada una sortida a la pista de
gel Skating de Barcelona. 

Per altra banda, per als joves
majors d’edat hi ha previstes
diverses festes amb la música
com a protagonista, tal com ells
van escollir a través dels seus
pressupostos participatius. El

pròxim dia 22 es farà un vermut
musical al pati de l’escola Sant
Sadurní, que comptarà amb l’ac-
tuació del grup Nancy Whis-
key. Finalment, la nit del 24, la
vigília de Nadal, la sala gran del
Margarida Xirgu acollirà l’ano-
menada festa jove.

Fins ara era un espai lúdic fix, però enguany va més enllà. Foto: Ajuntament

El Parc de Nadal amplia els
espais i les propostes per a joves

MontornèsComerç | Torna la campanya ‘La igualtat, el millor regal’
Diversos establiments comercials del municipi s’han sumat, per segon any con-
secutiu, a la campanya ‘La igualtat, el millor regal’, amb l'objectiu de fer refle-
xionar sobre la importància de les joguines per transmetre valors als infants.

CULTURA4Un quadre en què es
veu un paisatge de Montornès,
a prop de la Torre Sola, estarà ex-
posat al Museo del Prado fins al
12 de gener. Es tracta d’una
obra del pintor Joaquim Mir,
que entre els anys 1914 i 1921 va
viure a Mollet i sovint passava
uns dies a Montornès, font d’ins-
piració per pintar paisatges. 

El quadre de Mir forma part
d’una col·lecció d’onze obres de
diversos autors que han estat ce-
dides al Prado. El Servei de Pa-
trimoni municipal i l’Arxiu His-

tòric han col·laborat amb els
tècnics del museu madrileny
per tal d’identificar i documen-
tar el lloc que apareix al quadre.
Així, al catàleg de l’exposició hi
ha fotografies i dades tècniques
de l’edifici, a més d’una ressen-
ya de l’obra.

La Torre Sola, ubicada al
vessant de la muntanya del cas-
tell, va rebre aquest nom durant
l’època en què es trobava aïllada
i, tot i que l’espai ha canviat
molt des d’aleshores, encara se
la coneix així. 

Un quadre de la Torre Sola
s’exposa al Museo del Prado
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La Llagosta

SOSTENIBILITAT4Que Santa
Perpètua és un dels municipis
més compromesos amb les ener-
gies renovables i la cura del
medi ambient fa temps que és
una realitat, però ara s’ha volgut
anar un pas més enllà. En aquest
sentit, la setmana passada es
va presentar una iniciativa del
Centre de Recursos del Vehicle
Elèctric (CREVE) de la vila que
es desenvoluparà conjuntament
amb els governs locals de Cas-
tellbisbal, Rubí i Torelló i la co-
operativa Som Mobilitat. 

A la pràctica, aquest projec-
te vol permetre que els consis-
toris comparteixin experiències

i puguin treballar de forma con-
junta per tal de promoure la

mobilitat elèctrica compartida. 
La responsable de Mobilitat

i Transports del consistori, Nie-
ves García, va apuntar que la
transició cap al vehicle elèctric no
és una aposta de futur, sinó que
ja cal considerar-la una realitat
vigent en el present.

Per la seva banda, el res-
ponsable del servei de carsha-

ring (cotxe compartit) de Som
Mobilitat, Eddy Roca, va pro-
nosticar que d’aquí a una dèca-
da, iniciatives com aquesta es
veuran com “pioneres” i va as-
segurar que, en l’actualitat, en-
cara falta picar molta pedra per-
què aquest model sostenible de
mobilitat sigui considerada com
una opció de forma majoritària.

Representants dels quatre consistoris amb cotxes elèctrics. Foto: Ajuntament

Front comú per fomentar la 
mobilitat elèctrica compartida

Santa PerpètuaCultura | Ple al Centre Parroquial en el Concert de Nadal
La banda de l’EMA Bandarres i el grup de teatre Butaques van ser els encarregats de
l’edició d’enguany del Concert de Nadal. Aquesta tradicional proposta es va representar
dimarts passat en un teatre del Centre Parroquial que es va omplir de gom a gom.

MEDI AMBIENT4Dissabte de la
setmana passada, diferents edi-
ficis i espais públics de la vila,
com la Biblioteca Josep Jardí, la
Granja Soldevila o les llums de
les places de l’Església i de la Vila
es van apagar de forma simbò-
lica entre les vuit i dos quarts de
nou del vespre. L’objectiu d’a-
questa apagada va ser cons-
cienciar els veïns contra el can-
vi climàtic que patim i reivindi-
car que es comencin a prendre
mesures per frenar-ho.

Des de la regidoria de Canvi

Climàtic i Transició Energètica,
a més, van convidar els veïns a
sumar-se de forma individual a
aquesta acció mediambiental.

D’aquesta manera, Santa
Perpètua va sumar-se a la con-
vocatòria feta per la Xarxa Es-
panyola de Ciutats pel Clima
(organisme dependent de la
Federació Espanyola de Muni-
cipis i Províncies) i es va pro-
gramar perquè coincidís amb
un dels dies en els quals estava
en marxa la Cimera del Clima
COP 25 a Madrid.

Apagada en edificis i espais
públics contra el canvi climàtic

El projecte involucrarà
Castellbisbal, Torelló 
i Rubí i la cooperativa
Som Mobilitat

SUCCESSOS4L’oficina del Club
Esportiu la Llagosta va patir un
robatori el cap de setmana pas-
sat. Els fets van tenir lloc la nit
de divendres a dissabte, quan
uns lladres van trencar les por-
tes d’accés i van entrar al des-
patx. Entre les pèrdues ocasio-
nades, hi ha part de la recapta-
ció de la loteria de Nadal de l’en-
titat, així com cinc talonaris d’a-
quest sorteig, segons han infor-
mat des del club. 

A més, fent el robatori, els
lladres també van causar des-
trosses evidents al mobiliari de
l’oficina. Així, dissabte al matí,
en trobar-se aquesta situació i
constatar que s’havia produït
un robatori, la persona enca-
rregada de gestionar el bar del
camp de futbol va fer una tru-
cada a la Policia Local. Final-
ment, però, la investigació d’a-
quest cas ha quedat en mans
dels Mossos d’Esquadra.

TRADICIÓ4La 36a edició del
Pessebre Vivent omplirà de tra-
dició nadalenca el Parc Popular
aquest diumenge, dia 15. Amb
una vuitantena de participants,
entre actors i muntadors, aques-
ta proposta cultural transporta-
rà el públic a Betlem durant
una hora, a partir de les sis i mit-
ja de la tarda. 

Aquest any, l’Escola Munici-
pal de Música s’ha volgut sumar
al pessebre, de manera que s’en-
carregarà de posar el punt final
a la representació amb un con-
cert de nadales. A més, els nens
i nenes podran aprofitar aquest
acte per entregar les seves cartes
als Reis d’Orient. I és que els in-
fants són clau per al desenvolu-
pament d’aquesta tradició, ja
que són un dels col·lectius que
més s’hi impliquen. 

El Grup Pessebre Vivent va
començar la temporada d’assa-
jos el 24 d’octubre. Des d’ales-
hores, cada cap de setmana s’han

reunit nombrosos participants
per preparar tant la representa-
ció com l’escenificació de l’acte.

Per tal de sufragar les des-
peses d’organitzar el Pessebre Vi-
vent, l’entitat impulsora farà
una rifa el mateix dia 15 per re-
captar fons. El guanyador s’en-
durà un ordinador portàtil.

BOTIFARRADA I SOLIDARITAT
Un any més, coincidint amb el
Pessebre Vivent, la Murga farà la
seva botifarrada popular. A ban-
da, l’entitat col·locarà una guar-
diola solidària perquè qui vulgui
pugui fer un donatiu. Tots els be-
neficis que obtinguin es desti-
naran a la investigació de l’ELA.

Unes 80 persones participen en l’activitat. Foto: Ajuntament

El Pessebre Vivent arriba
diumenge al Parc Popular

Roben part de la recaptació
de la loteria del CE la Llagosta

Obres | 15 nous aparcaments al carrer Joaquim Blume
L’Ajuntament ja ha posat en marxa les obres que permetran ampliar l’aparca-

ment del carrer Joaquim Blume, entre les avingudes del Turó i Onze de Setem-
bre, amb quinze noves places. La previsió és que els treballs durin un mes.
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Lliçà d'Amunt actualitza
els seus mapes municipals

DOCUMENT4L’Ajuntament ja
ha rebut l’actualització de la
cartografia topogràfica del poble,
un document que ha elaborat i
li ha fet arribar la Diputació. L’al-
calde, Ignasi Simón, va rebre di-
marts passat aquest nou docu-
ment de mans d’un dels diputats
de l’àrea d’Infraestructures i Es-
pais Naturals, Pere Pons.

Aquesta cartografia és una
eina essencial que els governs
municipals fan servir per te-

mes com el plantejament ur-
banístic, el cadastre o les xar-
xes de serveis i equipaments,
entre altres.

La cartografia, realitzada a
partir de fotografies aèries re-
alitzades amb tècniques foto-
gramètriques així com del treball
de camp, està estructurada en sis
fitxers que inclouen l'altimetria,
planimetria, toponímia, model
digital d'elevacions, vialer i mo-
del digital del terreny.

LLIÇÀ D’AMUNT4Tot i que l’hi-
vern encarat no ha començat
(l’estació arrenca el dia 22 d’a-
quest mes), des de finals del
mes passat l’Ajuntament impul-
sa el projecte social Treva hi-
vernal, a l'hivern escalfor i su-
port!, que vol ajudar els veïns
amb menys recursos a resistir el
fred durant els pròxims mesos.

De fet, des del consistori
apunten que el mes passat ja es
van distribuir 47 estufes i es
van concedir 58 ajuts per com-
prar bombones de butà, dues ac-

cions per a les quals ja s’han in-
vertit més de 7.000 euros. El go-
vern municipal, però, ja ha anun-
ciat que aquesta campanya soli-
dària tindrà continuïtat en el

temps i s’allargarà, com a mínim,
fins al mes d’abril, quan els ve-
ïns hauran de retornar les estu-
fes que els hagin prestat.

La regidoria d’Acció Social va
posar en marxa aquesta inicia-
tiva anys enrere després de de-
tectar diverses situacions de po-
bresa energètica, a causa de
l’augment de preu dels submi-
nistraments, que provoquen que

moltes persones es trobin amb
dificultats per mantenir el seu
habitatge en unes condicions
adequades de temperatura a un
preu just. 

Per això, va decidir posar fil
a l’agulla per garantir la cobertura
de les necessitats bàsiques a
aquelles persones que no dispo-
sin de recursos suficients i es tro-
bin en situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament vol ajudar els veïns més vulnerables. Foto: Arxiu

En marxa un projecte social
contra la pobresa energètica

Lliçà de Vall | Xerrada sobre la qualitat de l’aire
Els doctors Xavier Querol i Anna Gómez van ser a la vila abans-d’ahir
al migdia per oferir una xerrada sobre els resultats de les mesures de

la contaminació de l’aire que s’han fet recentment a Lliçà de Vall.

16.374
euros va ser la xifra que
el govern municipal 
va destinar a aquesta
mateixa acció el 2018

L’alcalde, Ignasi Simón, el dia que va rebre el document. Foto: Diputació
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Canovelles | Les FranquesesCanovelles | Dies Gegants
Els Dies Gegants arrencaran demà al matí durant les activitats
de Nadal de Comerç Actiu, quan hi haurà la visita del Pare Noel,
jocs i tallers, una xocolatada i un photocall amb els Pastorets.

LA GARRIGA4La Generalitat
ha anunciat recentment que re-
tirarà les taules que podrien te-
nir material cancerigen de l’Ins-
titut Manuel Blancafort. Així ho
va avançar el9Nou i ho ha con-
firmat Línia Vallès, que ha par-
lat amb el director del centre
educatiu, José Luís Díaz. “Vam
descobrir que les taules podien
ser perilloses l’octubre de l’any
passat en una inspecció de riscos
laborals i vam demanar a la Ge-

neralitat que les retirés”, expli-
ca Díaz. Aquests elements tin-
drien creosota, una substància
que s’utilitza per tractar la fusta
tot i que és considerada nociva. 

Segons descriu el director, les
taules estan situades al pati, on
“és molt complicat” aplicar me-
sures per evitar-les, ja que estan
“en una zona de pas”. A més, as-
segura que es tracta d’un tema
intern del centre i que “les fa-
mílies no hi tenen res a veure”. 

L’AMETLLA4L’Ajuntament va
aprovar la setmana passada de-
manar un préstec de mig milió
d’euros per pagar les factures
pendents de l’anterior govern.
Així ho va explicar el regidor
d’Hisenda, Jan Santaló, que va
justificar la tramitació del crèdit
per fer front al pagament de
factures pendents que ascen-
deixen a uns 800.000 euros.
Segons Santaló, la causa d’a-
quest deute és la “mala praxi”
dels regidors del govern durant
el mandat passat a l’hora de fer
adquisicions de béns o contrac-
tacions de serveis.

Santaló va explicar que es
van posar en marxa projectes
“preelectorals” amb “uns diners
que no existien”, destinant tot el
romanent de tresoreria per fi-
nançar-los. Aquesta reserva, diu,
va passar de tenir un saldo po-
sitiu que rondava 1.300.000 eu-
ros l’any 2018 a un negatiu de
gairebé 300.000 euros.

El regidor va posar d’exem-
ple d’aquests projectes la refor-
ma de parc de Maria Lluïsa,
l’asfaltatge del Camí de Bigues,
la construcció del gimnàs de
l’escola Bertí i del Trialsin o la co-
berta de la pista exterior del pa-
velló.

GONZÁLEZ ES DEFENSA
Durant la sessió per aprovar el
préstec, l’exalcalde Andreu Gon-

zález va acusar Santaló de “dir
mentides, buscar excuses i cul-
par els altres”. A més, va treure
pit assegurant que durant el seu
mandat es va aconseguir arribar
al mínim de deute històric en el
consistori. D’altra banda, va ani-
mar l’actual equip de govern  a
“fer més feina i menys demagò-
gia”. Per acabar, va qüestionar
l’augment de sou dels regidors
del govern present.

L’exalcalde va acusar el govern actual de “dir mentides”. Foto: Ajuntament

Demanen mig milió d’euros per
a factures de l’anterior govern

Retiraran les taules amb
possible material cancerigen

L’Ametlla | Mor l’exregidora Pepi Ramírez
Pepi Ramírez, regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla des del 1991 fins al 1999,
va morir dimecres. El mateix consistori va enviar un missatge de condol ahir

per a familiars i amics, i es va fer una missa de record al tanatori de Granollers.

Les taules estan al pati de l’Institut Manuel Blancafort. Foto: Facebook

LES FRANQUESES4Era un matí
d’un dijous laborable del 1979 i
l’interior del tren estava ocupat
per persones que feien la seva vida
de forma habitual. Entre els va-
gons es trobaven passatgers tan
diversos com treballadors, estu-
diants i professors de l’institut
Milà i Fontanals de Barcelona, i
un tinent de l’Exèrcit. De cop i vol-
ta, un impacte brutal va congelar
per sempre en el temps el 6 de
desembre i va deixar una em-
premta inesborrable, marcada
com la gran tragèdia de la histò-
ria ferroviària catalana. 22 per-
sones van perdre la vida i 50 van
resultar ferides per l’impacte fron-
tal entre dos trens a 150 metres de
l’estació de les Franqueses, a l’al-
çada de la plaça de l’Escorxador. 

L’accident va tenir lloc des-
prés que un tren sense conduc-
tor, que estava aturat a l’espera
de continuar fins a Barcelona per
reparar un problema en els frens,
es posés en marxa sol des de l’es-

tació de Figaró. El pendent del
traçat va fer accelerar el comboi
al llarg de l’actual línia R3 de Ro-
dalies i ja no es va aturar –tot i
els obstacles que se li van anar
posant entremig– fins a estim-
bar-se directament a 105 km/h
contra el tren ple de passatgers
que circulava a 30 km/h en sen-
tit contrari.

QUATRE DÈCADES DESPRÉS
Amb aquesta tragèdia al cap i al
cor, les Franqueses va rememo-
rar divendres els 40 anys de
l’accident ferroviari, amb una co-
mitiva institucional encapçalada
per l’alcalde Francesc Colomé i
el conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet. De la
mateixa manera, s’hi van su-
mar molts alcaldes de municipis
que formen part de la línia R3 de
Rodalies entre Montcada i Vic,
per reclamar per enèsima vega-
da la demanda històrica de des-
doblament de la via. 

Les institucions, però, van
tenir un paper secundari per do-
nar pas als veritables protago-
nistes de la jornada: supervi-
vents de l’accident –com els del
mateix institut Milà i Fontanals–,
familiars de víctimes, represen-
tants dels centres sanitaris que
van atendre els ferits, professio-
nals que van treballar en les tas-
ques de rescat i persones de les

empreses properes al sinistre,
que van ser les primeres a arribar
al lloc dels fets.

El minut de silenci va donar
el tret de sortida a l’exercici de
“memòria històrica”, tal com
ho descrivia el mateix Colomé.
“Els fets importants, siguin po-
sitius o més tràgics com aquest
que recordem avui, han de tenir
un lloc a la nostra memòria”, va

afirmar l’alcalde. Després es va
col·locar una placa commemo-
rativa a pocs metres del lloc de
l’impacte, al carrer Pau Casals,
darrere de la plaça de l’Escor-
xador. “En memòria de les víc-
times de l’accident ferroviari
que va tenir lloc en aquest punt
el 6 de desembre de 1979. Les
Franqueses del Vallès, desembre
de 2019”, hi diu per no oblidar.

40 anys del xoc inesborrable
» Les Franqueses commemora els 40 anys del fatídic accident de tren del 6 de desembre de 1979

» Durant l’acte d’homenatge es van demanar més inversions per a la línia R3 de Rodalies

Fotos: Ramon Ferrandis/Col·lecció d'imatges de l’Arxiu Municipal i Ajuntament de les Franqueses
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LA ROCA4L’estudi de la Dipu-
tació de Barcelona sobre els hà-
bits de salut dels joves a la Roca
ha deixat dos titulars; consu-
meixen menys cànnabis que a la
resta de la comarca i fan menys
esport. L’anàlisi, feta a partir
d’enquestes a alumnes de 4t
d’ESO del municipi, també re-
vela que els estudiants practi-
quen i perceben menys assetja-
ment escolar que a la resta del
Vallès Oriental.

El cànnabis entre
els joves de la
Roca, a la baixa

CARDEDEU4La vila ha estrenat
aquesta setmana un nou espai
verd per passejar i gaudir d’al-
tres activitats a l’aire lliure, el
Jardí de Lluís Companys. La in-
auguració va comptar amb la
presència del president del Par-
lament de Catalunya, Roger To-
rrent. El jardí és una obra ar-
tística del cardedeuenc Jordi
Aligué per reivindicar la figura
de l’històric i recordat expresi-
dent de la Generalitat.

Inauguren 
el Jardí de Lluís
Companys

CÀNOVES I SAMALÚS4L’A-
juntament ha anunciat que
mantindrà el servei de bus del
municipi. Per aquest motiu, a
partir d’ara aportarà el 30%
del finançament, és a dir, uns
37.000 euros pel manteniment
del transport públic. El finan-
çament es reparteix a tres ban-
des entre el consistori, la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor.

Més inversió 
per mantenir 
el servei de bus

COMARCA4Els darrers aiguats
de la setmana passada han obli-
gat a tancar la carretera BV-
5301 entre el poble de Montseny
i Collformic per les esllavissades
a causa de les pluges. La via, que
ja va estar tallada recentment per
la mateixa causa, comença a fer
habitual aquest escenari. Per
això, des de l’Ajuntament de
Montseny reclamen a la Gene-
ralitat una actuació definitiva
al respecte. 

Tanquen 
la carretera per
esllavissades

SANT ANTONI4L’Ajuntament
de Sant Antoni de Vilamajor ha
anunciat recentment que s’han
instal·lat dues càmeres per a la
lectura de matrícules. Des de la
Regidoria d’Urbanitzacions les
defensen per augmentar la se-
guretat dels ciutadans. Les cà-
meres van connectades a una
base de dades on estan enregis-
trats tots els vehicles robats,
sense assegurança o que es tro-
ben sota disposició judicial.

Instal·len
càmeres per llegir
matrícules

VALLROMANES4L’Escola Els
Tres Pins es convertirà en un ins-
titut escola el pròxim curs 2020-
2021. Així ho va explicar di-
marts l’Ajuntament, el mateix
centre educatiu i la Generalitat a
les famílies dels alumnes en una
xerrada. De moment el procés de
transformació està  en fase de se-
lecció de tres docents dels àmbits
de les ciències, lingüística i psi-
copedagogia. 

Els Tres Pins
passarà a ser 
un institut escola

LLENGUA4Només un 37,5% dels
habitants al Vallès Oriental tenen
el català com a llengua habitual.
Aquesta és la principal dada de la
darrera enquesta d’usos lingüís-
tics de la població, publicada re-
centment per l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya. L’estudi fa
referència a l’any 2018, durant el
qual es va investigar sobre l’ús
dels idiomes per part de la po-
blació resident a Catalunya, i en
concret a la comarca. Al Vallès
Oriental, la llengua més habitual
és el castellà, que tenen com a

principal opció el 50,3% dels ha-
bitants. Pel que fa al coneixement
de la llengua, però, un 84,8% sa-
ben parlar català.

En àmbits més concrets, com
el de la llar, la prevalença del cas-

tellà també es manté. Això pas-
sa quan es parla a la llar (49,1%),
amb amistats (41,5%), a la feina
(45,7%) i en els missatges al
mòbil (45,3%). El català, en can-
vi, predomina com a llengua
habitual en el petit comerç
(40,5%) i la banca (43%).

PER SOBRE DE LA MITJANA
Tot i que la xifra deixa el català
en una situació d’inferioritat al

Vallès Oriental, cal tenir en
compte que la mitjana catalana
de la població que situa aquesta
llengua com a primera opció és
del 36,1%. 

A més, en l’àmbit concret
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, aquesta dada es
desploma fins al 27,5%. La
zona on el català mostra més
múscul és a les Terres de l’E-
bre, on arriba al 72,2%.

El castellà predomina a la llar, la feina i entre amistats. Foto: Arxiu

6 de cada 10 vallesans no tenen 
el català com a llengua habitual

El RACC alerta de la saturació
dels trens a la comarca

MOBILITAT4El RACC ha pu-
blicat recentment un estudi on
alerta de la saturació de les línies
de Rodalies R2 i R3 que passen
per la comarca. Un dels trets des-
tacats de l’anàlisi és l’advertèn-
cia que el tren no podrà absor-
bir els passatgers nous que arri-
baran després de la implantació
de la Zona de Baixes Emissions
a Barcelona l’any que ve. Apun-
ten que la restricció als vehicles
més contaminants, que afectarà

molts automòbils antics, porta-
rà a bona part de la població a
haver de viatjar en transport
públic. L’entitat explica que això
provocarà que els treballadors
hagin de matinar més cada dia.

De fet, actualment el RACC
informa que el servei  de l’R3 té
una capacitat màxima de 702
persones, i hi viatgen de mitja-
na 758 cada dia. L’R2 viu una si-
tuació semblant, però es queda
al 100% d’ocupació. 

50,3%
dels habitants del
Vallès Oriental utilitzen
el castellà com a 
llengua habitual

ÚLTIMA HORA | Tiroteig a Llinars del Vallès amb un mort 
Els Mossos investiguen un tiroteig a Llinars que va passar ahir a la tarda en una àrea de servei 
propera a l’autopista AP-7. Un home hauria disparat diversos trets contra un policia local i un 
altre home. El segon va perdre la vida, mentre que el policia es va salvar per l’armilla antibales. 
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Després de l’aturada de la lliga
pel Pont de la Puríssima, l’EC
Granollers tornarà a la competi-
ció demà passat a les 12 del mig-
dia amb un partit al Municipal
del carrer Girona contra el CF Pe-
ralada. Els de Jose Solivelles
voldran tancar aquesta magnífi-
ca segona meitat d’any amb un
triomf contra els empordane-
sos, catorzens, i dir adeu a l’afi-
ció amb un nou bon resultat.
L’ECG és, juntament amb el Te-
rrassa i la UE Vilassar, un dels
equips que encara no ha perdut
cap partit a casa.

Al davant, els granollerins
trobaran un equip que, malgrat
la seva posició a la taula, ha
aconseguit millors resultats en els
seus desplaçaments que no pas
jugant com a local. Els perala-

dencs, però, arriben a la ciutat
després d’haver sumat un punt
dels últims sis, una dinàmica
que ha trencat una bona ratxa de
dues victòries que van aconseguir
a principis del mes passat i que
els va permetre fugir de la zona
més perillosa de la taula.

El conjunt d’Albert Carbó,
però, arribarà a Granollers amb

un dels màxims artillers de la ca-
tegoria, Marc Medina, que ha
marcat els mateixos gols (sis) que
Albert Ruiz, de manera que el
d’aquest diumenge serà un duel
d’artillers. Els empordanesos
tindran les baixes d’Eric Vilano-
va i Antoni Cunill, sancionats,
mentre que Solivelles pot comp-
tar amb tots els seus efectius. 

Un moment del triomf contra la Pobla de fa unes setmanes. Foto: ECG 

L’EC Granollers s’acomiada de
l’any a casa contra el Peralada
» Els de Jose Solivelles són segons i voldran posar el punt final a

una gran segona meitat d’any sense perdre cap partit al Municipal

Marc Fuentes rep el premi
Esperit Esportiu de la UFEC

FUTBOL4Un guardó ben me-
rescut. Durant la setmana pas-
sada es va conèixer que el vilanoví
Marc Fuentes serà un dels reco-
neguts de la Festa de l’Esport Ca-
talà, la celebració que anualment
organitza la Unió de Federacions
Esportives Catalanes (UFEC).
D’aquesta manera, el pròxim 14
de gener del 2020, Fuentes rebrà
el Premi a l’Esperit Esportiu al
CaixaForum de Barcelona.

El jurat, format pel president
de la UFEC, Gerard Esteva, pe-
riodistes com Ernest Folch o
Bernat Soler, i esportistes com

Natàlia Via-Dufresne o Gemma
Mengual, ha premiat la capacitat
de superació del vilanoví, que tot
i que pateix una paràlisi cerebral
que afecta la seva mobilitat en un
75%, està cursant el curs pont per
accedir al grau superior d’entre-
nador de futbol. 

De fet, Fuentes ja forma
part del cos tècnic de l’equip del
seu poble (des d’on impulsa
també un equip per a persones
que pateixin paràlisi o dany
cerebral) al mateix temps que
és jugador de la secció de futbol
adaptat de l’AE Badalonès.

Victòria del BM Granollers
per tancar la primera volta

Triomf de prestigi per
tancar el 2019... i la
primera volta de l’A-
SOBAL. El BM Gra-

nollers d’Antonio Rama va aco-
miadar-se de l’afició guanyant
contra el Logroño la Rioja (40-
35), un dels equips de la lliga que
juga competició continental. 

En el partit, jugat dimarts
passat al Palau d’Esports, els
blancs van haver de remuntar
una renda favorable que el con-
junt de Miguel Ángel Velasco va
tenir durant gairebé tota la pri-
mera meitat del partit. Un gol

d’Adrià Figueras al minut vuit de
la represa, que va significar el 23
a 22, va ser el punt d’inflexió del
partit, ja que a partir d’aleshores
el partit es tenyiria de blanc. El
BMG no es distanciaria gaire del
conjunt de la Rioja, ja que la
màxima diferència va ser de tres
gols fins als instants finals.

Els de Rama, doncs, s’aco-
miaden de la lliga fins al primer
cap de setmana del mes de febrer
del 2020, ja que entre els dies 10
i 26 de gener Àustria, Noruega i
Suècia seran l’escenari del Cam-
pionat d’Europa masculí.

Bàsquet | El CB Mollet afronta l’últim desplaçament del 2019
Sumar la cinquena victòria consecutiva. Aquest serà l’objectiu del CB Mollet en el seu partit a

domicili de l’any, demà a dos quarts de set de la tarda a la pista d’El Olivar de Saragossa. Els de
Josep Maria Marsà també coneixen ja el seu rival en la final de la Lliga Catalana, el CB Quart.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Doble reconeixement a un
projecte solidari de Mingote
ALPINISME4Sergi Mingote se-
gueix immers en el seu projecte
solidari 14x1000 Catalonia Pro-
ject, però la setmana passada el
paretà va rebre un reconeixe-
ment de la Federació d’Entitats i
Excursionistes de Catalunya
(FEEC) per la seva anterior ini-
citiva, el 3x2x8000, que va com-
pletar l’estiu passat.

L’alpinista va recollir aquest
guardó a finals del mes passat en
una gala celebrada a Barcelona.

PREMI INCLUSIU
Uns dies després, dilluns de la
setmana passada, Mingote va
rebre un dels guardons durant la
primera gala de l’Esport Inclusiu
de Catalunya. 

El paretà, molt implicat amb
entitats i associacions que ajuden
persones amb diversitat funcio-
nal, va recollir el guardó visible-
ment emocionat i va destacar “la
feina i l’esforç” que es fan des
d’entitats com Onat.

| 28
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El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats

locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-

cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en

Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-
2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-

les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-

bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha

estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere
Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa
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DEMÀ 14 DE DESEMBRE
10:00 L'Espai d'Arts de Roca Umbert realitzarà

una introducció a diferents tècniques foto-
gràfiques analògiques amb Lluís Estopiñán.
/ Espai d'Arts Roca Umbert.  

AVUI 13 DE DESEMBRE
19:30 Els alumnes del Taller de cançons del Cen-

tre Cívic de Can Borrell seran els responsables
del Concert de Nadal, un dels clàssics de les
Festes, sota la direcció de Sergi Martínez. / Cen-
tre Cívic de Can Borrell.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
Tot el dia Durant tot el dia de diumenge, la ciu-

tat s’omplirà d’actes solidaris amb la Mara-
tó de TV3, com talls de cabell solidaris o xo-
colatades, entre altres. / Diferents espais de
la ciutat.

DILLUNS 16 DE DESEMBRE
LES FRANQUESES L’AMPA de l’Institut El Til·ler

s’encarregarà, dilluns que ve, de coordinar la
xerrada per a pares i mares anomenada En-
ganxats a les noves tecnologies (19:30). / Bi-
blioteca Institut El Til·ler. 

DILLUNS 16 DE DESEMBRE
LA LLAGOSTA L'Oficina de Català del poble ini-

cia un nou període de matriculacions per a les
classes del segon trimestre del curs 2019-2020.
El termini estarà obert durant tota la setmana.
/ Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí.

AVUI 13 DE DESEMBRE
MONTORNÈS L'Aula de Teatre de l'Escola Mu-

nicipal de Música celebra el seu 15è aniver-
sari amb una mostra de teatre que s’allargarà
durant tota la tarda d’avui (18:00). / Espai Cul-
tural Montbarri.

DIMARTS 17 DE DESEMBRE
L’AMETLLA Els alumnes de tercer d’ESO del po-

ble podran gaudir amb aquesta sessió del Club
de creativitat i robòtica. (17:00). / Bibliote-
ca Municipal Josep Badia i Moret.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
GRANOLLERS Partit de futbol corresponent a

la setzena jornada del grup 5 de Tercera Di-
visió entre l’EC Granollers i el CF Peralada
(12:00). / Camp Municipal de Granollers.

PARETS L’escriptor i periodista Xavier
Bosch presenta la seva novel·la ano-
menada Paraules que tu entendràs. /
Biblioteca Can Rajoler.

Xavier Bosch presenta 
‘Paraules que tu entendràs’
Avui 13 de desembre a les 18:30

La companyia Samfaina de colors
presenta la proposta de teatre infan-
til Els cistells de la caputxeta, a través
de poemes de Miquel Martí i Pol. / Tea-
tre Municipal Can Gomà.

‘Els cistells de la caputxeta’, una
proposta de teatre infantil

Diumenge 15 de desembre a les 12:00

Mrs. Dalloway i Freshwater, dues no-
vel·les de Virginia Woolf, seran les
obres seleccionades per a la sessió de
la setmana que ve del Club de lectu-
ra de teatre. / Biblioteca Can Pedrals.

Dues obres de Virgina Woolf
al Club de lectura de teatre
Dilluns 16 de desembre a les 19:00

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala de
la tretzena jornada de Segona feme-
nina entre el CD la Concòrdia i el Feme
Castellón. / CEM El Turóe.

El CD la Concòrdia tanca l’any
a casa contra el Feme Castellón
Demà 14 de desembre a les 17:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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