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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut,
el 2050 serà un fenomen que
afectarà més de 2.000 milions
de persones més grans de 65
anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, les ruptures de pare-
lla que es produeixen just abans
de la jubilació i el fet que cada ve-
gada més persones arriben a la
vellesa sense parella. Això acaba
provocant que augmenti el risc

d’aparició de la soledat no desit-
jada. El problema és que aquest
fenomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de qui ho pateix.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que tothom relaciona amb estar
en família. És per això que des
d’Amics de la Gent Gran, una en-
titat que lluita per combatre la so-
litud que pateixen les persones
grans, organitza una vintena de
dinars de Nadal per a unes 1.700
persones. Precisament dissabte es
va celebrar a l’Hotel Augusta de
Granollers una d’aquestes cites.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
VALLÈS ORIENTAL

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4La granollerina
Àngels Ruiz té 55 anys i en fa
3 que és voluntària d’Amics de
la Gent Gran. Va decidir su-
mar-se a aquest projecte quan
va prendre consciència que
“tothom es fa gran i cada cop
més gent ho fa sola”. Des d’a-
leshores, acompanya una sen-
yora de 91 anys: “Ella m’està
molt agraïda, però soc jo qui
ha de donar-li les gràcies”,
afirma. I és que, en les estones
que passen juntes, es pro-
dueix un intercanvi que acaba
sent “una mena de teràpia
personal” per a totes dues.
En el cas de Ruiz, a més de la

satisfacció que li genera poder
ajudar algú, el voluntariat li
ofereix “un descans mental”
que l’extreu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Activistes per l'extinció

El procés ha deixat seqüeles als argu-
mentaris dels catalanoparlants. I una d'e-
lles, potser la més evident, és la prudèn-
cia i la por a l'hora d'abordar problemà-
tiques o debats relacionats amb la nos-
tra llengua. Els peus de plom s'han con-
vertit en tota una ideologia. De mica en
mica, ens hem transformat en éssers in-
animats amb l'únic objectiu de no ferir
sensibilitats; i, de tant fer-ho,
hem permès que qui quedés
ferit fos el català. Ferit de
mort.

Aquesta censura (impo-
sada i autoimposada) només
ha servit per dur-nos on som.
Ens trobem en la pitjor si-
tuació de les últimes dècades -només cal
consultar els estudis recents- i amb un re-
lleu generacional cada vegada més con-
demnat. No hem fet saltar les alarmes
quan tocava, no hem actuat amb deter-
minació en sectors clau, no hem atès l'a-
llau de dificultats que el segle XXI ha abo-
cat sobre nostre, no hem defensat la pro-
tecció d'una llengua cada vegada més mi-
noritzada. En nom de no sé ben bé qui-
na inclusió, hem deixat que l'elefant

anés creixent dins l'habitació. Un elefant
que avui ja flirteja amb l'extinció.

I ara hi ha un nou fenomen que no es-
tem abordant, continuant amb la inèrcia
silenciosa dels últims anys. Ara apareixen,
dins de Catalunya, aquells que, des de po-
sicions fins avui respectuoses amb el ca-
talà, estan disposats a implicar-se acti-
vament en la seva desaparició. Els que

parlen de realitats falses, de patis d'es-
coles, de nens d'Olot. Els que trobem en
diaris, entrevistes, ponències i declara-
cions, mentint obertament i posicio-
nant-se com a activistes: activistes per l'es-
tocada final a una llengua que es troba en
un estat d'extrema fragilitat.

Són discursos que són nous perquè no
vénen dels llocs habituals. Vénen d'antics
refugis de la llengua catalana. Per això col-
peixen i dolen tant, i per això hem de fer

l'esforç de no ignorar-los. No tinguem por
d'assenyalar les seves fal·làcies i de de-
nunciar la seva intenció d'acabar amb una
llengua i una cultura, perquè el que pre-
tenen és tan gros com això: acabar amb
una llengua i una cultura. Amb tota la per-
versió, inhumanitat i misèria moral que
això suposa. Sovint, a més, amb l'objec-
tiu últim d'assegurar la unitat territorial.

Són temps d'hostilitat des-
bocada, i la prudència no ens
pot tornar a fer còmplices
dels que volen el català mort
(o dels que estarien disposats
a matar-lo si això garanteix un
objectiu polític concret). Tre-
ballar per l'eliminació d'una

llengua ha de generar-nos un rebuig im-
mens. Encara més si aquesta llengua és
la nostra. I encara més si l'envestida es fa
amb motivacions polítiques. Diguem les
coses pel seu nom, incomodem-los, que
intueixin la vergonya. No en deixem pas-
sar ni una, mantinguem-nos ferms en la
defensa d'un tresor que només ens té a
nosaltres. Mobilitzem-nos contra els 'ac-
tivistes per l'extinció': si no aixequem la
veu, aviat ens en quedarem sense.

Són discursos que són nous perquè
no vénen dels llocs habituals: vénen

d’antics refugis de la llengua catalana

Si llevas dos años ley-
endo artículos sobre

el Brexit que solo han
sabido explicarlo como un engaño y
como una autolesión absurda –y
que tanta fortuna han hecho en
cierta prensa europea–, estos resul-
tados deben de ser difíciles de en-
tender.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ayer suspendieron un
partido porque el pú-

blico gritó “nazi“ a un ju-
gador. ¿Habéis visto nunca suspender
un partido en España por cánticos
contra los catalanes?  ¿“Puta Catalu-
ña“, “Ser catalán es ser subnormal“ o
“A por ellos“? España tiene sus prio-
ridades.

@Well086

El caso Arandina pone
sobre la mesa que para

una parte de la sociedad
violación solo es la agresión de un
desconocido en una calle oscura. Lo
que se resisten a ver es que muchas
violaciones las cometen conocidos y en
escenarios donde quizá parte de la in-
teracción fue consensuada.

Ens volen fer creure
que aquestes empre-

ses tipus Glovo, Delive-
roo, UberEats, etc. són empreses tec-
nològiques digitals. En realitat el seu
core business és la precarització laboral
i la complicitat de les autoritats i jutjats
laborals. D’aquí treuen els beneficis (si
en tenen).

@BenetTatxo@RequenaAguilar@apuente

Els semàfors

SD Games
L’empresa perpetuenca creadora del joc
Que no se te caiga el jabón ha rebut una
onada de crítiques i acusacions d’homo-
fòbia. Fins i tot la Generalitat ha portat
a la Fiscalia el producte, que consisteix 

a evitar ser violat en una presó.
pàgina 20

EC Granollers
L'EC Granollers passarà les Festes en

zona de play-off d'ascens a Segona B. El
conjunt de Jose Solivelles visitarà el
camp del San Cristóbal demà passat 
sabent que iniciarà el 2020 entre els
quatre millors equips de la categoria.

pàgina 29

La Garriga
La Junta Local de Seguretat de la Garri-
ga ha anunciat que hi ha hagut un 21%
menys de detencions que l’any passat.
Els delictes contra el patrimoni, que

són els més comuns, també han caigut
un 10% aquest any.

pàgina 24
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TRADICIÓ4“Els carrers fan goig,
s’omplen de gent, de llum i co-
lors”. Amb aquest lema tan clar
i concís, Granollers dona la ben-
vinguda a l’època de la il·lusió
que suposa el Nadal. L’encesa de
l’arbre nadalenc el passat 28 de
novembre va donar el tret de sor-
tida per a una festivitat repleta
d’activitats, sobretot dirigides
als més petits. 

Els tradicionals Pastorets de
Folch i Torres aportaran l’am-
bientació ideal d’aquesta època
els dies 26, 28 i 29 de desembre
al Teatre Auditori de Grano-
llers. Aquest cap de setmana, en
canvi, hi haurà lloc per a pro-
postes més alternatives com La
fàbrica s’encén, una mostra d’art
i arquitectura de la mà de Xevi
Bayona. L’obra, que pren el foc
com a base, reinterpreta l’at-
mosfera fumejant del carbó que
havia estat font d’energia de la
fàbrica tèxtil de Granollers. Tam-
bé aquest cap de setmana la

plaça de les Hortes acollirà di-
verses activitats infantils com ta-
llers de manualitats i contes.

I per descomptat i com no
podia ser d’una altra forma, els
Reis d’Orient arribaran a la ca-
pital de la comarca el pròxim 5
de gener per repartir regals en-
tre els granollerins que s’hagin

portat millor. Melcior, Gaspar i
Baltasar, però, necessitaran l’a-
juda dels més petits que els des-
pertaran a Roca Umbert amb so-
nalls i picarols que han confec-
cionat els mateixos joves. Si ho
aconsegueixen, es posaran en
marxa i faran cavalcada pels ca-
rrers de la ciutat.

Les propostes combinaran tradició i activitats alternatives. Foto: Ajuntament

La ciutat s’entrega al Nadal
amb una festa de llums i colors
» Les activitats, dirigides als més petits, van començar amb l’encesa
de l’arbre de Nadal i s’acabaran amb la cavalcada dels Reis d’Orient

Possible presó per un accident
on va morir la seva dona

JUDICIAL4El veí de Granollers
que va patir un accident a Mallén
(Aragó) on va morir la seva dona
podria entrar a presó. Segons ex-
plica el Heraldo de Aragón,
l’home afronta les acusacions
d’homicidi imprudent per part
de la Fiscalia i la família de la víc-
tima mortal. El conductor hau-
ria perdut el control del vehicle
després d’adormir-se mentre
pilotava i va sortir de la carrete-
ra AP-68. Després va xocar di-
rectament contra el mur de for-

migó de la mitjana. A més, tenia
el carnet de conduir retirat tem-
poralment en la data de l’acci-
dent, que va passar fa dos anys.
Per aquests motius, els familiars
demanen dos anys de presó i dos
de retirada de llicència, mentre
que la Fiscalia vol 5 mesos de
presó i 14 sense carnet.

L’home, que va resultar fe-
rit greu pel xoc, ara afronta la
possibilitat d’acabar sent con-
demnat a presó pel tràgic ac-
cident de cotxe.

POLÍTICA4 El grup municipal
d’ERC demanarà en el Ple de di-
lluns a través d’una moció que
l’Ajuntament insti al govern es-
panyol a modificar la llei que li-
mita l’ús del superàvit municipal
per tal de poder fer més habitat-
ge públic de lloguer social. 

La proposta, segons expli-
quen els republicans, denuncia
que “l’habitatge ha esdevingut
un factor clau de desigualtat”.
També alerten que “el parc d'-
habitatge públic a la ciutat de

Granollers és totalment insufi-
cient per atendre les realitats so-
cials i les emergències habita-

cionals dels granollerins”. A
més, la formació independen-

tista critica “el lent procés de
maduració de les polítiques pú-
bliques que tenen com a objec-
tiu  incrementar el parc d’habi-
tatge subjecte a algun tipus de
protecció pública”.

D’altra banda, ERC vol que
l’Estat modifiqui la llei per tal d'o-
bligar la SAREB a que cedeixi un
30% dels seus immobles per a la
creació d'un fons social d'habi-
tatge. El pròxim ple, on es pre-
sentarà aquesta moció, serà el da-
rrer abans de les festes de Nadal.

Els familiars i la Fiscalia l’acusen d’homicidi imprudent. Foto: Mossos

ERC volmés habitatge social

Acte | L’Hospital de Granollers homenatja els veterans
L’Hospital de Granollers va celebrar dimecres un acte d’homenatge dedicat als
professionals més veterans del centre mèdic que aquest any 2019 ha fet 25 i 40

anys que hi treballen. A més, es va acomiadar als que es jubilaven enguany.

El partit denuncia 
que l’habitatge 
públic a Granollers 
és “insuficient”
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REIVINDICACIÓ4La platafor-
ma independentista Tsunami
Democràtic també es va mobi-
litzar a Granollers en les hores
prèvies al Clàssic de dimecres. El
Barça-Madrid va estar marcat
per la protesta de l’entitat, que
dimarts va penjar una pancarta
gegant a la plaça Perpinyà. 

El cartell, de grans dimen-
sions, deia “Canviem l’estat de les
coses” i “No violència, desobe-
diència civil”. Uns individus ves-
tits completament de negre, amb
caputxa i mocadors, van pujar al
terrat de l’edifici de les antigues
oficines de Caixa Sabadell. L’ac-
te va anar acompanyat d’un mis-

satge a través de les xarxes so-
cials de la plataforma: “Tots i to-

tes som Tsunami Democràtic!
Demà ens veiem al Camp Nou de
Barcelona”. 

EL CLÀSSIC MÉS POLÍTIC
L’acció va entrar en el marc de
les activitats programades per

Tsunami Democràtic de cara al
Clàssic. Abans del partit ja es
van concentrar milers de ma-
nifestants als voltants del Camp
Nou, on van tenir una presèn-
cia més important que a dins de
l’estadi. Tot i que la seguretat del
camp de futbol va retirar les
pancartes als aficionats que vo-
lien protestar, molts seguidors
van aconseguir entrar amb car-
tells al recinte. 

De la mateixa manera, du-
rant la segona part del matx es va
haver d’aturar el curs habitual
del joc pel llançament de diver-
ses pilotes grogues de part dels
activistes. La pancarta es va penjar a la plaça Perpinyà. Foto: Tsunami Democràtic

CATALÀ4El portaveu de Ciuta-
dans, Jordi Pavón, ha criticat
aquesta setmana que l’Ajunta-
ment cedeixi espais municipals a
les biblioteques per la Plataforma
per la Llengua. La polèmica arri-
ba per la instal·lació d’uns cartells
informatius de l’entitat sobre la si-
tuació d’inferioritat del català res-
pecte el castellà en el món del ci-
nema. Els plafons expliquen la
desigualtat estadística de les pro-
duccions i doblatges en català
amb informacions on, per exem-
ple, es denuncia que “17 de cada
100 pel·lícules subtitulades l’any
2014 a Catalunya eren en català”. 

Pavón assegura que l’entitat
“fomenta el monolingüisme” i
denuncia que “espia nens en els
centres escolars”, a banda d’al-
tres pràctiques “discriminatò-
ries i sectàries”. D’altra banda,
titlla a la plataforma de “xirin-
guito” de la Generalitat per rebre
subvencions. Per la seva part,
l’organització S’ha acabat! ha
criticat que el consistori faci
“publicitat a favor de l’associació
separatista i xenòfoba”.

Ciutadans, contra
Plataforma 
per la Llengua

La pancarta es va
penjar com a acte previ
al Clàssic, on l’entitat 
va protestar

Tsunami Democràtic penja una
pancarta gegant a Granollers
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AJUNTAMENT4El Ple de di-
lluns va servir per aprovar el
pressupost de l’any que ve, que
des del govern municipal es de-
fineix com a “social, ecologista i
de futur”. Els comptes van rebre
el suport del PSC, Podem i Junts
per Mollet. Ciutadans es va abs-
tenir i Ara Mollet ERC i  Mollet
en Comú van votar en contra.
L’alcalde Josep Monràs va de-
fensar durant la sessió que
“aquests són uns pressupostos
amb un clar perfil social que
aposten de forma clara i decidi-
da per consolidar Mollet com
una de les ciutats de l’Estat amb
més inversió social destinada a
lluitar contra les desigualtats”.

El pressupost s’enfila fins als
65 milions d’euros. Des del go-
vern municipal defensen que
s’incrementa “un 24% els ajuts a
famílies amb dificultats”. Tam-
bé destaquen que “incorporen
més de 150 bonificacions i línies
d’ajuts destinant més de 3 mi-
lions d’euros aquest 2020”. Tam-
bé expliquen que volen “contri-
buir que les persones amb
menys recursos puguin accedir
a l’habitatge” i per això “es do-
blen els recursos destinats a
promoure l’habitatge de pro-
tecció oficial i de lloguer”.

La proposta, però, no va
agradar a tots els grups munici-
pals. Des d’Ara Mollet ERC, el
portaveu Oriol López va argu-
mentar el vot en contra perquè
“els números no dibuixen el mo-
del de ciutat que expliquen en el
discurs”. A més, López va as-
senyalar que els pressupostos
“haurien de ser més ambiciosos”.

Mollet en Comú, que també
es va sumar a l’oposició va deci-

dir no donar suport “per falta de
concreció i compromisos”. Els
comuns defensen que van pre-
sentar a la ciutadania i al govern
“més de 150 propostes” refe-
rents a diversos àmbits de la ciu-
tat. Tanmateix, asseguren que
des de la coalició PSC-Podem
“no hi ha hagut cap intent d'a-
conseguir el suport” de la seva
formació i que “han preferit
aconseguir-lo en altres forma-
cions”, com és el cas de Junts.  

A més, van explicar que bus-
caven “compromís i concreció”
per “incorporar partides concre-
tes, establir una comissió que
en fes el seguiment” però van la-
mentar que “sense compromís no
és possible”. Els comuns, però, as-
seguren haver tingut una “actitud
treballadora, constructiva, dia-
logant i participativa”.

Per la seva part, Ciutadans
va valorar que s’inclogués part de
les mesures que van proposar en
els pressupostos, tot i que final-
ment es van abstenir.

TORNEN A PROTESTAR
Un altre dels protagonistes de la
sessió va ser la Plataforma per a
un Mollet Democràtic i Partici-
patiu, que va tornar a estar pre-
sent en el Ple, tal com ja va fer an-
teriorment. Els activistes de di-
verses entitats, units en el grup,
van protestar amb pancartes du-
rant l’acte. Els participants van in-
sistir perquè l’equip de govern faci
marxa enrere en les seves res-
triccions sobre les entitats a l’ho-
ra de participar en els plens.

Precisament, en aquest sentit,
només es va acceptar com a prec,
i no com a moció, la proposta d’A-
ra Mollet ERC pels drets i les di-
ficultats d’empadronament. Els
republicans van lamentar que
això no va permetre  tractar el
tema en profunditat.

La moció que sí que es va ac-
ceptar com a tal va ser la de de-
manar a Renfe un pla de transi-
ció per l’estació de Mollet-Sant
Fost. La proposta d’Adimo va ser
aprovada per unanimitat.

Mollet Democràtic va tornar a protestar. Foto: Twitter (@defensanitatBV)

Aprovats els pressupostos amb
gran part de l’oposició en contra
» El govern tira endavant els comptes amb el suport de Junts, 

l’abstenció de Cs i els vots en contra d’Ara Mollet ERC i els comuns

Demanen no traslladar el
jutjat de violència de gènere

JUSTÍCIA4El Degà del Col·legi
d’Advocats de Granollers, Josep
Medina, ha comunicat a l’alcal-
de Josep Monràs que està en
contra que el jutjat de violència
de gènere es traslladi fora de Mo-
llet. L’Ajuntament rep així un su-
port important en el seu objec-
tiu d’evitar que es deixi de pres-
tar aquest servei a Mollet. Pre-
cisament el batlle es va pronun-
ciar fa unes setmanes davant l’o-
bertura dels nous jutjats i la no-
tícia que els especialistes en vio-
lència contra les dones podrien
acabar agrupant-se a Grano-

llers. A més, Medina també de-
fensa incorporar un sisè jutjat
exclusiu de violència de gènere
a la vila. 

El Degà apunta que el trasllat
vulneraria  el principi de proxi-
mitat, que obligaria a les víctimes
a un major desplaçament i pot
comportar el col·lapse d’un ser-
vei dirigit a persones especial-
ment vulnerables. D’altra banda,
podria contribuir a situacions de
desempara i desprotecció deri-
vades de la reducció dels jutjats
i l’allunyament de l’Adminis-
tració de Justícia.

Mollet declara l’emergència
climàtica amb crítiques

ECOLOGISME4L’Ajuntament ha
signat aquesta setmana el Ma-
nifest per a la Declaració de l’E-
mergència Climàtica a Mollet a
partir de l’1 de gener de 2020.
Tots els grups municipals han
donat suport al document, que
segons el consistori “parteix d’un
compromís públic i compartit, és
prou ampli perquè totes les sen-
sibilitats polítiques es trobin re-
presentades en el que sens dub-
te és un repte de transcendència
global”. 

La reducció d’emissions de
CO2  té un paper protagonista

en el text, que contempla la
implantació d’energies renova-
bles, l’autoconsum energètic,
el transport sostenible i l’edu-
cació mediambiental.

El manifest, però, no ha sa-
tisfet tothom i des de les entitats
hi han hagut crítiques. Mollet pel
Futur critica que l’Ajuntament
aprovi “una moció per crear un
aparcament de cotxes gratuït,
incentivant l'ús del vehicle privat
poques hores després de fer una
declaració sobre emergència cli-
màtica en què s’han ignorat els
moviments socials”.

Política | Mireia Dionisio, a l’Executiva Nacional del PSC
La Primera Secretària del PSC Mollet i Primera Tinenta d’Alcalde, Mireia Dioni-

sio, ha estat escollida com a nova secretaria de Medi Ambient del PSC català
en el 14è congrés del partit. Dionisio arriba així a l’Executiva Nacional.

El Degà del Col·legi d’Advocats de Granollers (centre). Foto: Diputació
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Professionals i experts
debaten sobre salut mental

SANITAT4L’Auditori de l’Hos-
pital de Mollet va acollir dilluns
la Primera Jornada per a Pro-
fessionals Referents de Salut
Mental i Addiccions. La trobada
va comptar amb la participació
d’experts de tot Catalunya i l’Ins-
titut Català de la Salut. Pel que
fa als temes tractats, es va des-
tacar l’auge de l’ansietat i la de-
pressió com a grans trastorns en
els darrers mesos i la importàn-
cia d’identificar-los i comba-
tre’ls correctament. En aquest
sentit, asseguren que el ritme de
vida actual contribueix a l’apa-
rició de les malalties. 

De la mateixa forma, es va
parlar sobre el canvi de model
sanitari pel que fa a les malalties
mentals, d’un enfocament molt
més medicalitzat a un basat en
activitats socials i integradores.

Tanmateix, es va tractar l’abús de
fàrmacs que actualment existeix
en aquest sector. 

D’altra banda, es va refle-
xionar conjuntament sobre l’e-
volució de la societat a l’hora de

tractar aquests trastorns i com
s’afronten de forma més com-
plicada temes vitals com la mort,
les relacions amoroses o la si-
tuació laboral. Durant el col·lo-
qui també es va destacar la tas-
ca de l’Hospital de Mollet en
aquest camp mèdic. 

REPRESSIÓ4El membre del
CDR de Mollet Germinal Tomàs,
empresonat des del 23 de se-
tembre en el marc de l’Operació
Judes, ha enviat aquesta set-
mana una carta pública des de la
presó als mitjans de comunica-
ció per denunciar la situació de
repressió viscuda i demanar més
lluita social. Tomàs comença el
text en un to irònic assegurant
que escriu des de “Soto del re-
lax”, fent referència a la presó de
Soto del Real on està. El docu-
ment narra la relació amb els al-
tres CDRs: “De tant en tant ens
veiem en diferents actes del cen-
tre, cosa que ens serveix per a sa-
ber l’estat de cadascú de nosal-
tres i quedar-nos més tranquils”.
També afirma que hi ha dos de-
tinguts en aïllament.

Un dels punts més destacats
de la carta és la importància que
dona als missatges de suport de
tot el món. El CDR explica que
reben “cartes arribades de tot
Catalunya, de les Illes i fins i tot
de Suïssa, Itàlia, Alemanya o
Finlàndia”. L’escalf de la gent,
però, no evita que Tomàs esti-
gui patint la duresa de l’empre-
sonament: “El mes d’octubre
ha estat molt dur, m’he perdut
per primera vegada l’aniversa-
ri del meu pare i dels meus fills

i, a més a més, segurament
també el de la meva dona i el de
la meva germana”. El pres tam-
bé explica que “per si fos poc, he
complert els 40 anys aquí, tan-
cat esperant que la ‘justícia’ es-
panyola ens digui què vol fer
amb nosaltres. I tot això, segu-
rament, és el pitjor d’estar pri-
vat de llibertat”.

D’altra banda, fa una crida als
manifestants: “Sabem que us
esteu mobilitzant per nosaltres,
pels presos polítics i per Cata-
lunya. Seguiu, seguiu, no pareu
mai, la desobediència civil és el

que sempre ha fet avançar la
societat”.

Tomàs acaba amb un clam
“per la República Catalana, per-
què Espanya desperti i assolei-
xi una democràcia plena, perquè
entre tots aconseguim vèncer el
canvi climàtic, que la humani-
tat arribi a ser conscient de la
seva grandesa, i per les nostres
famílies”.

La carta arriba dies després
que la Fiscalia decidís mantenir
en presó a l’activista per “risc de
fuga, de destrucció de proves i
reiteració delictiva”.

El CDR empresonat explica com està vivint la seva reclusió. Foto: G. Tomàs

Germinal Tomàs: “He complert
els 40 anys aquí tancat”

Es va alertar sobre
l’augment dels
trastorns derivats de
l’ansietat i la depressió
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Parets

Tensió entre els industrials 
i el govern pels impostos

FISCALITAT4L’Agrupació d'In-
dustrials del Baix Vallès i el go-
vern municipal estan vivint dies
de cert conflicte a causa de les
mesures fiscals de l’Ajuntament. 

Els industrials van presentar
al·legacions la setmana passada
a l’aprovació provisional de les
ordenances fiscals del municipi.
Critiquen especialment l’aug-
ment de l’IBI sobre les propietats
d’aquests empresaris, que ha
anat a l’alça mentre que la de les
finques urbanes s’ha reduït. D’al-
tra banda, també asseguren que
no veuen amb bons ulls el fet que

l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques se situï al màxim que
ordena la llei.

L’Agrupació, però, ha re-
but recentment la resposta del
govern municipal en forma de
justificació pels canvis imposi-
tius. Segons l’equip de govern
aquesta modificació serveix
perquè es pugui rebaixar l’IBI
als veïns de Parets, tal com va
prometre el consistori setmanes
abans. A més, asseguren que la
nova fiscalitat permetrà reduir
els preus d’altres tarifes i serveis
de la ciutadania. 

PROCÉS4El paretà Jordi Turull
ha estrenat recentment Persis-
tim, el seu nou llibre sobre com
ha viscut el Procés independen-
tista. Serà presentat avui a dos
quarts de vuit del vespre a la Sala
Basart Cooperativa. L’exconse-
ller empresonat i condemnat a
12 anys de presó pel Tribunal Su-
prem pels delictes de sedició i
malversació comptarà amb una
delegació de luxe per presentar
l’obra. La coautora del llibre i pe-
riodista, Gemma Aguilera, i la
seva dona i presidenta de l’As-
sociació Catalana pels Drets Ci-
vils, Blanca Bragulat, debatran
sobre els temes tractats i la si-
tuació personal de Turull, així
com la de la resta de líders polí-
tics i civils catalans empresonats.

El llibre recorre els mesos
històrics de la societat i política
catalana des del referèndum
d’independència de l’1 d’octubre
fins a l’actualitat. Tanmateix,
no es tracta d’una simple narra-
ció de fets freda, ja que l’obra ba-
rreja els fets amb la visió íntima
i personal d’un dels personatges

que més a prop ha viscut les con-
seqüències del Procés.

NO L’OBLIDEN
La figura de Jordi Turull conti-
nua mantenint-se viva a Parets,
tal com es va demostrar dime-
cres en un acte de protesta con-
tra la repressió de l’Estat cap als
independentistes empresonats o

exiliats. Precisament cada di-
mecres es fa una trobada de su-
port que congrega desenes de
persones a la plaça de la Vila. 

Amb la presentació de l’obra
literària s’espera mantenir en-
cara més present la presència de
Turull a la vila i que no decaigui
la reivindicació social pel seu alli-
berament.

Turull continua sent un símbol a Parets. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

Quan la presó no és cap barrera:
Jordi Turull publica ‘Persistim’

Estrena | VadeNadal, un nou espai per a joves
L’Ajuntament va presentar dilluns VadeNadal, un nou espai per a joves i infants
de cara a aquestes festes nadalenques. L’objectiu és canviar el model d’entrete-

niment tradicional a Parets i oferir activitats amb més nivell pedagògic. 
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El Ple abans de Nadal tanca
una etapa tensa al consistori
SANT FOST4Dies després del
caòtic Ple de la setmana passa-
da sobre l’acollida de menors
estrangers i les ocupacions al
municipi, dimarts l’Ajuntament
va tornar a celebrar una sessió
plenària. Aquesta, però, va ser
molt més calmada i va servir
per aprovar diverses mocions
relacionades amb el municipi.
Una d’elles és que l’Ateneu de
Sant Fost passarà a dir-se Jau-
me Rifà, en honor a l’expert en
història santfostenca i veí del
municipi que ha perdut la vida
enguany.

A més, i tal com va passar a
Mollet, el consistori va tirar en-
davant la proposta de demanar
a Renfe un pla de transició per-
què les persones amb mobilitat
reduïda puguin creuar les vies
pel pas habilitat de l'estació Mo-
llet-Sant Fost.

La relativa calma al Ple, però,
no va evitar tornar a sentir  crí-
tiques contra l’alcalde, Carles
Miquel, per la pròxima obertu-
ra del centre de menors. Carlos
Ruiz, portaveu de Gestión Res-
ponsable, va tornar a exigir ex-
plicacions i informació al batlle.

SANT FOST4Un grup de joves,
principalment menors d’edat,
van protagonitzar una batalla
campal aquest passat cap de
setmana a la zona de Can Coro-
mines, que es va saldar amb un
ferit greu ingressat a l’UCI a
causa d’impactes al cap. L’afec-
tat, però, ja hauria tornat a casa
segons ha explicat una veïna
del jove a Línia Vallès. Per la
seva part, els Mossos d’Esquadra
han confirmat a aquest periòdic
que dos grups multitudinaris
van participar en la baralla, tot
i que no han donat més detalls
perquè hi ha una investigació en
curs destinada a trobar els mo-
tius de la lluita i identificar els
responsables. Des de l’Ajunta-
ment de Sant Fost també corro-
boren la informació i afegeixen
que es va atendre un menor de
15 anys que va ser traslladat a
l’Hospital de Mollet a causa de
les ferides rebudes. 

D’altra banda, veïns del mu-
nicipi han explicat a aquest
mitjà que “un grup d’uns sei-
xanta joves provinents de Mo-

llet” van arribar a Sant Fost
amb “pals i punys americans”.
També expliquen que la causa
inicial de la trifulga seria una re-
lació sentimental, tot i que no hi
ha cap prova que confirmi
aquesta versió. 

En aquest sentit, els habi-
tants de Sant Fost han demanat
una major presència policial i

més mitjans destinats a millorar
la seguretat al municipi perquè
no es repeteixin aquesta mena de
situacions.

La baralla se suma a un se-
guit de casos similars a la co-
marca que han passat els da-
rrers mesos, com va succeir a
Canovelles el 5 d’octubre i a
Mollet a l’estiu.

Els Mossos busquen identificar els participants de la batalla. Foto: Mossos

Una baralla multitudinària
entre joves deixa un ferit a l’UCI

Martorelles | Creen una ruta sobre Marià Romaní
Martorelles i Sant Fost van presentar dissabte una ruta arquitectònica al

voltant de l'arquitecte noucentista Marià Romaní. La mostra explica la tas-
ca de Romaní, creador l'església de Sant Joaquim i les Escoles Montserrat. 
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Montornès

CULTURA4La Cronoescalada al
castell de Sant Miquel, demà
passat al matí, serà la darrera cita
de la Festa de Sant Sadurní, la
tradicional celebració de la tar-
dor al poble, que es tanca perquè
s’acaba aquesta estació i co-
mença l’hivern.

Des del passat 15 de novem-
bre, veïns del poble i de la co-
marca i visitants han pogut gau-

dir d’una programació variada i
pensada per a tothom; teatre, ex-
posicions, exhibicions de cul-
tura popular (com la tercera
Trobada de Bestiari o el Corre-
foc, un clàssic de cada any),
l’onzena edició de la Pakito’s
Fest (el festival que celebra cada
any l’aniversari del final del

Franquisme) o competicions es-
portives (com la cursa de bici-
cleta que es disputarà durant el
matí de demà passat) han con-
figurat la programació de l’edi-
ció d’enguany.

UNA FESTA SOLIDÀRIA
La Festa d’enguany, però, no
ha volgut oblidar el seu esperit

solidari i va tornar a col·laborar,
diumenge passat, amb La Ma-
rató de TV3, que en aquest 2019
volia recaptar fons per investigar
les malalties minoritàries.

El Clàssics Club Montornès
va organitzar una jornada de
copilots solidaris que es va cele-
brar al Recinte Firal de l’avin-
guda d’Ernest Lluch.

La Cronoescalada al Castell serà l’última activitat festiva. Foto: Arxiu

La vila s’acomiada d’un mes 
i mig de Festa de Sant Sadurní

Tradició | La Unió de Botiguers celebra el Parc de Nadal
Els carrers del poble s’ompliran aquest cap de setmana d’activitats per a tothom, en una
nova edició del Parc de Nadal. Demà es farà una tarda amb pallassos, titelles, el Tió i una
xocolatada, mentre que diumenge s’instal·laran inflables i es faran tallers de tota mena. 

NADAL4Des de fa uns dies, els
carrers més cèntrics de la vila ja
brillen com cada any amb els
llums de Nadal. Els carrers que
s’han guarnit estan repartits en-
tre Montornès Nord i Montornès
Centre, tot i que també s’han ves-
tit per a l’ocasió la rotonda del
Casal Cultura, a la cruïlla entre
el carrer de les Tres Creus i l'a-
vinguda del Riu Mogent i la
rambla de Sant Sadurní. 

La pluja va evitar que es fes
l’acte d’encesa oficial el dia que
estava previst (el Consell d’in-

fants s’encarregaria d’aquesta
encesa simbòlica), però la vila ja
respira i viu les Festes amb el
mateix esperit de sempre.

SOSTENIBLE
Igual que en els darrers anys,
Montornès ha triat un enllu-
menat de tecnologia LED de
baix consum amb l’objectiu de
reduir la contaminació lumíni-
ca i contribuir a l’estalvi ener-
gètic. La inversió total d’aquest
sistema (inclosa la instal·lació) és
d’uns 16.800 euros. 

La il·luminació nadalenca ja
brilla al centre de Montornès

SERVEIS4Durant tot el mes,
diferents carrers i equipaments
del poble han vist com es canvia
i es millora el seu sistema d’en-
llumenat. El pont de sota de
l’AP7 a la Verneda del Congost,
la plaça Rafael Casanovas o el
passatge de Can Tabola han es-
tat alguns dels espais en els
quals ha treballat recentment el
Servei de Manteniment i Obres
de l’Ajuntament. Algunes d’a-
questes actuacions s’han fet per

petició dels veïns, tot i que tam-
bé n’hi ha hagut d’altres que
s’han fet per iniciativa municipal.

OBRES AL CAMP DE FUTBOL
En el cas dels equipaments, el
més beneficiat ha estat el Camp
de Futbol municipal. Aquesta
setmana han començat els tre-
balls per canviar la gespa artifi-
cial (hauria d’estar enllestit en
cinc setmanes) i també es can-
viarà el sistema d’il·luminació.

ECONOMIA4L’Ajuntament va
poder aprovar dimarts, durant
la celebració del Ple extraordi-
nari, el pressupost per a l’any
que ve. Els comptes del 2020 es
van tirar endavant en una ses-
sió força plàcida per al govern
municipal, en la qual quatre
dels cinc punts que hi havia a
l’ordre del dia es van aprovar
per unanimitat.

A banda del pressupost per a
l’any que ve, durant l’últim Ple de
l’any també es va donar llum ver-
da amb suport unànime a la re-
dacció d’un estudi de viabilitat

per a la construcció d’un tanatori
municipal, a l’aprovació inicial de

modificacions de diferents arti-
cles del reglament de presta-
cions econòmiques de caràcter
social o la sol·licitud d’una pròr-
roga per al pla intern d’igualtat
que ha estat en funcionament
des de l’any 2017.

L’únic punt que va tirar en-

davant sense un suport unànime
va ser l’aprovació de l’expedient
de modificació del pressupost
4/2019, que va aprovar-se grà-
cies al vots dels sis regidors so-
cialistes i a l’abstenció de la res-
ta de forces del ple, Canviem,
Fem i Esquerra.

Totes les forces van donar el seu vot favorable als comptes. Foto: Arxiu

Aprovat el pressupost 
del 2020 per unanimitat

Canvis en la il·luminació 
de carrers i equipaments

Política | Nou codi de conducta per als alts càrrecs municipals
L’Ajuntament va aprovar el mes passat la creació d’un nou codi de conducta per als 

responsables polítics del poble. L’objectiu és establir els principis ètics que han de tenir 
els càrrecs municipals i delimitar els principis de bon govern que s’han d’aplicar. 

Quatre dels cinc punts
de l’ordre del dia van
rebre el vot favorable
de totes les forces

La celebració, com 
cada any, es va posar 
en marxa a mitjans 
del mes passat
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La Llagosta

Santa Perpètua

POLÈMICA4“Com a alcalde no
donaria permís per fer una ma-
nifestació de suport a tres viola-
dores d’una nena de 15 anys que
a més han estat condemnats. I no
digueu que és per les competèn-
cies... o la llibertat d’expressió”.
Així de contundent es va mostrar,
a través d’una piulada, l’alcalde
Oscar Sierra dissabte passat, cen-
surant la manifestació que di-
versos centenars de persones
van fer a Aranda de Duero (Bur-

gos) després que es conegués la
sentència del Cas Arandina.

La setmana passada es va
publicar la sentència del judici,
per uns fets que es remunten al
2017, i que va determinar que tres
jugadors de l’equip de futbol
Arandina FC havien comès una
agressió sexual a una noia de 15
anys. Els tres han estat condem-
nats a 38 anys de presó cadascun,
però molts veïns del poble van
protestar per la sentència.

CELEBRACIÓ4Si som estrictes,
les Festes encara no han co-
mençat, però des de fa anys que
el Nadal al poble se celebra des
de molts dies abans del 25 i, en-
guany, la programació lúdica i
festiva s’allargarà fins al dime-
cres 8 de gener.

D’aquesta manera, i durant
les pròximes dues setmanes i
mitja, carrers i pobles de la Lla-
gosta s’ompliran amb tota mena
de propostes que permetran que
tothom gaudeixi d’allò més i
pugui celebrar aquests dies. En
vermell, com no podia ser de cap
altra manera, hi ha la gran cita
infantil del Parc de Nadal, pre-
vist per als dies 23, 24 i 27 al
Centre Cultural. Els més menuts
també podran fer cagar el Tió di-
jous de la setmana que ve a la
plaça d’Antoni Baqué i esperen,
com cada any, l’arribada dels
Tres Reis. Per això, el dia 4 de ge-
ner, l’Asociación Rociera Anda-
luza organitzarà una tarda per-

què els nens puguin portar les se-
ves cartes al patges. La Cavalca-
da, com no podia ser de cap al-
tra manera, es farà l’endemà.

36È PESSEBRE VIVENT
El que ja s’ha celebrat, i fa més
de tres dècades i mitja que ho fa,
és el Pessebre Vivent, que diu-
menge passat va representar-se
per trenta-sisè any consecutiu al
Parc Popular. 

Durant una hora, es va esce-
nificar els passatges bíblics que
expliquen l’arribada de la Mare
de Déu i Sant Josep a Betlem, el
naixement del Nen Jesús a l’es-
tablia i la posterior adoració
dels Reis Mags. 

Una de les novetats del
2019 és que després de la fun-
ció d’enguany, els alumnes de
l’Escola Municipal de Música
van cantar nadales.

La vila ja ha començat a gaudir amb les Festes. Foto: 08CentVint

Nadal s’allargarà fins
al 8 de gener a la Llagosta

Sierra censura la manifestació
de suport al Cas Arandina

POLÈMICA4L’empresa de jocs
de taula amb seu a Santa Per-
pètua, SD Games, ha sortit en
defensa del seu polèmic joc Que
no se te caiga el jabón després
d’una onada de crítiques pel seu
contingut. La setmana passada
un usuari de Twitter va denun-
ciar que el joc, que està am-
bientat en una presó i té com a
principal objectiu que no et cai-
gui una pastilla de sabó per no
ser violat en mans de la resta
d’interns, té contingut  homòfob.

Algunes cartes del joc mos-
tren escenes com un home en-
duent-se’n un altre per violar-lo
a les dutxes, una caricatura d’un
intern homosexual que llença el
sabó intencionadament o un
pres sotmès com a “meuca” d’un
altre. Aquest humor negre va dur
al Departament d’Afers Socials
i Famílies de la Generalitat a por-
tar a la Fiscalia de delictes d’odi
l’obra d’SD Games per homofò-
bia. En aquest sentit, des del Go-
vern asseguren tenir “tolerància
zero amb l’homofòbia”.

Per la seva part, la compan-
yia assegura que rebutja i con-
demna “l’homofòbia, el racisme,
l’antisemitisme i qualsevol altra
conducta discriminatòria”. Se-
gons els creadors, l’objectiu del
joc és “posar en relleu, amb un
contingut satíric i carregat
d’humor negre, els greus pro-
blemes que actualment hi ha a
les presons”. L’empresa posa
d’exemple l’accés a drogues, l’ús
d’armes i les violacions.

D’altra banda, des de la com-
panyia s’escuden en l’article 20
de la Constitució Espanyola, ja
que com que es tracta d’una
producció artística es defensa “la
lliure difusió i absència de cen-
sura”. Tanmateix, accepten que
hi hagi persones que puguin
considerar “de mal gust” l’humor
emprat. També expliquen que es
posen “a disposició de les auto-
ritats judicials i administrati-
ves” per esvair qualsevol dubte.

La Generalitat ha portat a la Fiscalia el joc. Foto: Twitter (@egolastres)

SD Games nega les acusacions
d’homofòbia pel seu joc

Salut | Retiren un niu de vespa asiàtica al poble
A principis d’aquesta setmana es va retirar un niu de vespa asiàtica que hi havia
a la zona de la Chopera, entre l’autopista C-33 i la línia de tren d’alta velocitat.
La vespa asiàtica és una espècie invasora originària de la Xina i d’Indonèsia.

Nadal | Festival Solidari del Centro Cultural Andaluz
El Centro Cultural Andaluz de Santa Perpètua ha celebrat aquest cap de setma-
na una nova edició del Festival Solidari de Nadal. Enguany l’esdeveniment va
estar dedicat a la cooperació amb entitats que treballen al Sàhara.

SOCIETAT4Santa Perpètua es va
bolcar dissabte amb la tradicio-
nal Fira de Nadal que va omplir-
se de visitants. Una quarantena
d’entitats i comerços van des-
embarcar entre la plaça de la Vila
i la Rambla. Enguany la mostra
arribava amb novetats, com el
canvi d’ubicació de les paradetes
i els horaris diferents d’algunes
activitats. Això, però, no va evi-
tar una gran afluència de públic
sobretot d’estil familiar.  

Una de les activitats que va
tenir més èxit va ser la Festa del

Tió, que va aplegar més de 300
nens. Els infants armats amb va-
res de fusta i cantant  van donar
cops de bastó al Tió i van acon-
seguir un regal per a cadascú,
fins al punt de repetir aquesta ac-
ció cinquanta vegades perquè
així cada petit pogués participar
activament. A la tarda es van en-
cendre per primer cop els llums
de Nadal de la plaça de la Vila,
un dels moments més esperats.
També hi va haver lloc per la co-
lla de Gegants de Santa Perpètua
i el capgròs de Jordi Cuixart.

La Fira de Nadal s’omple 
de visitants, comerç i tradició



21 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 20 de desembre del 2019



| 22

20 de desembre del 2019

Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall
líniavallès.cat

Lliçà de Vall bull amb
un nou ‘Fira’t per Nadal’

TRADICIÓ4La plaça de la Vila
va bullir, durant el cap de set-
mana passat, amb una nova
edició del Fira’t per Nadal, or-
ganitzada per l’Ajuntament, i
que un any més va demostrar
que és la fira del comerç, la fira
solidària, de proximitat, dels
artesans i de les persones. 

La principal novetat d’en-
guany va ser la instal·lació de
jocs d’ambient rural, un taller fu-
rosikyd’embolcalls de regal, ta-
ller pinta cares i el concert ver-

mut amb Jordi Sans and The So-
luls, Nadales amb swing per a
tota la família.

EL 24, A FER CAGAR EL TIÓ
La pròxima gran proposta na-
dalenca està prevista per al di-
marts de la setmana que ve. En
la vigília de Nadal, de nou la pla-
ça de la Vila, entre les 11 del
matí i la 1 del migdia els més pe-
nuts podran fer cagar el Tió, que
els portarà llaminadures i regals
de tota mena.

NADAL4La programació na-
dalenca està en marxa des del
passat dia 9, però Lliçà d’A-
munt es prepara per viure les se-
ves dues setmanes més intenses.
Aquesta recta final es posarà en
marxa demà amb propostes com
el Sons de colors (un homenat-
ge  a l’estat-unidenc Eric Carle,
l’artista dels colors), la Ballada de
sardanes o l’activitat infantil El
Tió més gran i divertit del món,
però s’allargarà fins al diumen-
ge 5 de gener.

La programació inclou, fins i
tot, propostes per al dia de Na-
dal i l’1 de gener. Així, després
d’aquest dissabte intens, demà
passat l’única cita serà el Ball de

Nadal a l’Ateneu Aliança, men-
tre que dimarts que ve se cele-

brarà la Missa del Gall a l’Es-
glésia de Sant Julià. El Quinto de
Nadal, també a l’Ateneu Alian-
ça, serà la proposta del dia 25.

Sant Esteve i el dia 27 seran
dos dies sense cap proposta, però
des del dia dels Sants Innocents
el calendari tornarà a agafar ve-
locitat. El Parc de Nada (al Pavelló
d’Esports, que s’allargarà fins al
dilluns 30), i la representació

dels Pastorets, a l’Ateneu Alian-
ça, tornaran a posar en marxa
una programació que inclourà
una Gran Festa de Cap d’Any, l’O-
ficina dels Somnis (un espai, du-
rant els dies 2, 3 i 4 de gener, per-
què els més menuts puguin por-
tar les seves cartes als Reis Mags),
mentre que el primer diumenge
de l’any que ve es rebrà a Ses Ma-
jestats i es farà la Cavalcada.

Un moment de la Cavalcada de Reis. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt viu les setmanes
més intenses de les Festes

Economia | Nou crèdit amb la Diputació
Lliçà d’Amunt és un dels darrers municipis que ha signat un nou

crèdit amb la Diputació. L’import total que rebrà el consistori
per a diferents inversions supera la xifra d’1,2 milions d’euros. 

La programació inclou
propostes fins i tot 
per als dies festius, 
com el 25 o l’1 de gener
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LA GARRIGA4Un cotxe es va in-
cendiar diumenge en la benzi-
nera Galp de la Garriga, situada
a la C-17. La flama es va esten-
dre i no es va apagar fins a la in-
tervenció dels Bombers, que van
estar acompanyats de la Policia
Local i el Sistema d’Emergències
Mèdiques. 

El conductor es va desviar
de la carretera després de tenir
una falla en el motor i es va atu-
rar a la benzinera. Minuts més

tard, va començar a sortir fum
del capó i els ocupants van
abandonar el vehicle, que esta-
va molt a prop dels sortidors de
gasolina. En veure la situació,
van trucar els cossos d’emer-
gència, que van arribar a temps
per evitar que l’incendi s’ex-
pandís i pogués arribar a pro-
vocar una catàstrofe amb la
resta de líquid inflamable. Una
dona va ser atesa pel SEM a
causa d’una crisi d’ansietat.

SEGURETAT4La Junta Local de
Seguretat de la Garriga, cele-
brada la setmana passada, va
servir per a l’anunci d’una bona
dada pel que fa a la seguretat en
el municipi; hi ha hagut un 21%
menys de detencions que l’any
passat. Concretament, el perío-
de analitzat compara el tram de
novembre de 2017 a octubre de
2018 (23 detencions) i el de no-
vembre de 2018 a l’octubre de
2019 (18 detencions). 

L’estudi, presentat per l’al-
caldessa Dolors Castellà, també
va indicar la tipologia dels de-
lictes més comuns. Així, la mo-
dalitat més registrada a la Ga-
rriga són els delictes contra el pa-
trimoni, tot i que aquest any els
casos s’han reduït en un 10%. Se-
gons el consistori, la majoria
dels delictes que es tipifiquen
com a infraccions contra el pa-
trimoni, però, consisteixen en es-
tafes per internet relacionades
amb compres de béns i serveis

(27,8%). Pel que fa als delictes
contra les persones, han dismi-
nuït en un 6%.

OBJECTIU: PLA LOCAL
Durant la trobada, Castellà tam-
bé va anunciar que la seva in-
tenció és elaborar un Pla local de
seguretat, que permeti seguir, de
més a prop i amb més agents lo-
cals el dia a dia de la seguretat
ciutadana a la vila. D’altra ban-

da, i després d’haver detectat un
augment en els accidents en bi-
cicleta a municipi, l’alcaldessa
també va explicar que l’Ajunta-
ment s’acollirà a les recomana-
cions específiques que ha ela-
borat la DGT per circular amb
bicicleta de manera segura.

A més, la setmana passada es
van instal·lar càmeres de segu-
retat a l’entrada del municipi per
millorar en matèria de seguretat.

Els delictes contra el patrimoni, els més comuns. Foto: (@delgovbarcelona)

Un 21% menys de detencions
que l’any passat a la Garriga

S’incendia un cotxe en una
benzinera de la C-17

LES FRANQUESES4La tran-
quil·la Fira d’Entitats de les Fran-
queses ha tingut un protagonis-
ta inesperat; la polèmica sorgida
arran d’un decorat nadalenc molt
especial creat pel CDR del mu-
nicipi. El col·lectiu independen-
tista ha presentat aquest cap de
setmana el seu contenidor-es-
pelma destinat als pessebres de
les llars per a aquestes dates tan
assenyalades. “Posa un conteni-
dor en flames al teu pessebre!”,
va anunciar l’entitat, propiciant
una onada de moltes crítiques i
alguns missatges de suport a les
xarxes socials.

Fins i tot, el mateix alcalde de
les Franqueses, Francesc Colo-
mé, va decidir encendre un dels
contenidors-espelma de la fira
quan va passar per davant de la
parada organitzada pels inde-
pendentistes. Tanmateix, des
del CDR asseguren que l’obra
simbolitza “la lluita des del carrer
contra la repressió, contra la
manca de llibertats i contra l'es-
poli fiscal”. 

Alguns, però, van atacar di-
rectament el CDR: “Esteu bojos,
no sou conscients del mal que es-
teu fent al país” o “sou pur fei-
xisme” deien els més crítics.
D’altres, en canvi, van advertir de
vigilar que la Fiscalia no ho vegi
per evitar represàlies.

D’altra banda, i davant les de-
núncies que han rebut des de les
xarxes, el CDR assegura que hi
ha qui “calla” quan hi ha gent re-
buscant entre les escombraries
dels contenidors mentre els “fa
mal veure cremar un contenidor,
fins i tot de cera”. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va encendre un dels adorns. Foto: CDR

Polèmica pels contenidors
espelma nadalencs del CDR

Canovelles | Les Franqueses

L’Ametlla | Exposició col·lectiva de Nadal
L’Associació d'Artistes de l'Ametlla inaugura avui al vespre l'exposició Col·lecti-
va de Nadal a la Sala d’Art Carles Sindreu. La mostra es podrà visitar fins al 12

de gener, i recull les obres més destacades dels membres d'aquesta entitat. 

Les Franqueses | 132 nous habitatges
L’Ajuntament va aprovar la setmana passada construir
132 nous habitatges a la zona del cementiri. També es
planeja fer un nou pavelló en el mateix sector.

CANOVELLES4Els treballadors
de la companyia d’il·luminació
Luxiona amb seu a Canovelles
van rebutjar la setmana passada
les condicions dels acomiada-
ments provinents de l’ERO, se-
gons el9Nou. L’empresa hauria
ofert a la plantilla el pagament de
25 dies per any treballat amb un
màxim de 13 mensualitats de
forma fraccionada en nou mesos.
Des de les assemblees de treba-
lladors asseguren que no hi ha
suficients garanties de cobra-
ment ni sobre la continuïtat fu-

tura per a la planta de Canove-
lles. El trencament de negocia-
cions significarà que les autori-
tats laborals hauran de decidir
com s’ha de procedir. 

D’altra banda, una altra de
les notícies d’aquest procés és
que l’ERO inicialment anunciat
per la companyia que havia
d’afectar 52 treballadors final-
ment arribarà a 45 d’una plan-
tilla total de 97. Des de Luxio-
na asseguren que han d’aco-
miadar-los per “motius eco-
nòmics i productius”.

Rebutgen les condicions dels
acomiadaments a Luxiona
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TAGAMANENT4La Generalitat
indemnitzarà amb 380.000 eu-
ros la família de la conductora
que va morir el 29 de setembre
del 2016 a la carretera C-17 en
ser esclafada per una roca que va
caure d’un marge pròxim a la ca-
rretera. Els fets van tenir lloc a
l’altura de Tagamanent quan
una roca de grans dimensions va
impactar sobre el vehicle de la
víctima, una veïna d’Aiguafreda
que va morir.

Indemnitzats 
per la mort d’una
conductora

AIGUAFREDA4Andrea Bedo-
ya, nascuda a Colòmbia i veïna
d’Aiguafreda des del 2018 és la
primera persona nouvinguda
que ha obtingut el certificat de
primera acollida que premia la
voluntat d’integració. El títol va
ser lliurat des del Servei Co-
marcal, i ho ha fet de la mà del
president de l’organisme, Fran-
cesc Colomé, i l’alcalde d’Ai-
guafreda, Miquel Parella.

Una colombiana,
pionera en
acollida

BIGUES I RIELLS4Un veí de Bi-
gues i Riells d’origen belga ha de-
nunciat aquesta setmana que la
Guàrdia Civil l’ha discriminat a
l’Aeroport del Prat per no parlar
castellà. El denunciant va arribar
a la terminal amb una bossa
sota la roba a causa d’un càncer
que pateix. L’home, que no par-
la castellà però es defensa en ca-
talà, va perdre el vol per la ne-
gativa dels agents a canviar d’i-
dioma i deixar que s’expliqués.

Denuncia
discriminació per
no parlar castellà

LA ROCA4Una setantena de
persones van protestar dissabte
a la Roca Village mostrant pan-
cartes en les quals es demanava
la independència. També van
repartir fulletons amb la llista de
presos polítics escrita en dife-
rents idiomes. L’esdeveniment es
va desenvolupar sense cap al-
tercat i de forma pacífica, i tenia
l’objectiu de denunciar l’anor-
malitat de la situació de la justí-
cia a l’Estat.

Acte de protesta
independentista
a la Roca Village

CALDES4L’Ajuntament de Cal-
des de Montbui s’ha sumat re-
centment a la iniciativaUn ár-
bol por Europa, que consis-
teix a plantar almenys un arbre
al seu municipi abans del Dia
Mundial del Medi Ambient del
2020, el pròxim 5 de juny. La
proposta busca compensar la
destrucció provocada pels in-
cendis de l’Amazones i de la re-
gió russa de Sibèria.

Caldes se suma 
a la iniciativa ‘Un
árbol por Europa’

MEDI AMBIENT4L’incendi de
la setmana passada a la planta de
Ditecsa (Montornès) dedicada al
reciclatge de dissolvents i residus
industrials va provocar vessa-
ments tòxics al riu Besòs que van
fer saltar l’alarma mediambien-
tal després de l’aparició de cen-
tenars de peixos i altres ani-
mals morts. Tanmateix, aquest
dimarts l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i el Consorci Be-
sòs-Tordera van enviar un mis-
satge de tranquil·litat assegurant
que “s’ha apreciat una millora de
la qualitat de l’aigua”. 

Això s’explica, segons apun-
ten, perquè les altes concentra-
cions de substàncies volàtils pre-
sents en dissolvents que van
arribar a les aigües dimecres
“tenen una ràpida evaporació”.
Les bones notícies dins de la ca-
tàstrofe ecològica van dur la Di-
putació de Barcelona a reobrir el
parc fluvial del Besòs dimecres.
A més, des de l’ACA es va pro-
nosticar que abans de l’estiu es
podria recuperar l’estat del riu
d’abans de l’incident.

D’altra banda, el director de
l’ACA, Lluís Ridao, i el president
del Consorci, Josep Monràs, van
anunciar durant la reunió un pla
de xoc amb anàlisis per a les prò-
ximes setmanes, que inclou mos-
tres d’aigües superficials, subte-
rrànies i costaneres, i que s’es-
tendrà fins al mes d’abril de
2020 per seguir l’evolució de la
qualitat de l’aigua del riu. 

Dies abans, l’alcaldessa de
Barcelona Ada Colau, ja va avan-
çar que “és mentida que el Besòs
hagi retrocedit a la situació de fa
30 anys”, tal com es temia des-
prés del vessament. Colau va
donar la primera llum d’opti-
misme en el marc de la reunió
dels onze municipis compresos
entre Montornès i la desembo-

cadura del Besòs, la Generalitat,
la Diputació i el Consorci. Per la
seva part, Monràs també es va
sumar a la línia de Colau i va as-
segurar que el riu “ja ha estat do-
nant signes de recuperació” i
que es pot ser “moderadament
optimista”. Segons el president,
“és un fet greu però no impossi-
ble d'arreglar en un temps més
o menys curt”.

Allà els alcaldes de les viles
afectades van acordar unir-se i
presentar-se com a acusació po-
pular si la Fiscalia trobava indi-
ci de delicte mediambiental i

mala praxi per part de Ditecsa.
La delegació del Vallès Oriental
va comptar amb els alcaldes de
Montornès, Mollet, Montmeló,
Martorelles, Sant Fost i la Lla-
gosta. D’altra banda, avui es ce-
lebrarà una nova reunió entre to-

tes les administracions implica-
des a la seu del Consorci Besòs-
Tordera.

MENTRESTANT, A RECUPERAR
Els missatges positius per part
dels organismes implicats, però,
no esborren l’impacte del ves-
sament al riu. Així ho demostra
el fet que encara s’estigui treba-
llant per recuperar els animals
morts a la llera del curs fluvial.
Els activistes de Mollet pel Futur
van celebrar dilluns una acció de
protesta i neteja als marges del
riu per evitar que altres animals
devoressin els cadàvers conta-
minats dels éssers morts i pro-
longar així la cadena. També es
van rescatar peixos vius per dur-
los a trams més alts del Besòs
que no estiguin intoxicats.

A més, des de l’entitat es va
demanar un estudi precís de
l’afectació a l’aire que ha supo-
sat l’incendi, ja que denuncien
que els habitants de Montornès
i els voltants “no respiren tran-
quils” després de l’enorme co-
lumna de fum químic que va so-
brevolar el territori dimecres
de la setmana passada.

L’ACA i el Consorci veuen “una millora de la qualitat de l’aigua”. Foto: ACA

El Besòs millora després 
de la catàstrofe ecològica

Brigada Vallès | Volen retirar símbols independentistes
El Vallès Oriental té des de fa dies un grup de veïns mobilitzats per eliminar 

símbols independentistes a la comarca. La Brigada Vallès s’inspira en moviments
similars a Catalunya com els Segadors del Maresme o la Brigada 155. 

Els municipis afectats
seran acusació popular
si la Fiscalia veu delicte
contra el medi ambient

COMARCA4La Generalitat va
declarar dimecres un episodi de
contaminació de partícules in-
feriors a deu micres (PM10)
que deriva d’una onada d’aire
amb pols procedent de l’Àfrica.
Encara es manté activa aques-
ta alerta, que a Granollers ha
suposat arribar a 105 micro-
grams d’aquestes partícules
per metre cúbic d’aire, una xi-
fra superior als 50 recomanats
per a la salut humana.

Declaren 
un nou episodi 
de contaminació
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Esports

La primera gran cita basquetbo-
lística de l’any 2020 tindrà Gra-
nollers com a escenari. El mític
pavelló del CB Granollers acolli-
rà el quart All-Star de Copa Ca-
talunya celebrat per la Federació
Catalana de Bàsquet i que es
disputarà durant el cap de set-
mana dels dies 25 i 26 de gener.
L’històric recinte, inaugurat l’a-
ny 1986 i que enguany inaugura
parquet, rep el testimoni del
Nou Congost de Manresa com a
escenari d’aquest cap de setma-
na de les estrelles.

L’FCBQ va anunciar la de-
signació de la capital dimarts
passat i l’endemà va completar
“l’alineació” de l’All-Star amb
les convocatòries dels dos partits,
del concurs d’esmaixades mas-
culí i del certamen de triples fe-

mení. Els tres equips masculins
de la categoria, el CB Mollet (a
través del seu filial), el CB Lliçà
d’Amunt i els amfitrions estaran
representats a través de Jordi
Serra, Marc Rabaseda i Marc
Subirachs, convocats per la tri-
pleta d’entrenadors Carles Rofes,
Carlos Espona i Quim Solà.

Com en les darreres edicions,

el cap de setmana mantindrà la
mateixa estructura; el dissabte 25
es disputaran totes les competi-
cions masculines, mentre que
l’endemà serà el torn del partit i
el concurs de triples femení.
Aquesta festa del bàsquet català
es podrà veure en directe a tra-
vés de La Xarxa i de la platafor-
ma d’streaming Xala!.

Una imatge de la pista del CB Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers 

Granollers acollirà l’All-Star
de Copa Catalunya de bàsquet
» La cita es disputarà el darrer cap de setmana del mes de gener
» Els amfitrions, el Lliçà i el Mollet, els representants de la comarca

Enfrontament directe: el CB
Mollet rebrà la visita del Salou

El Plana Lledó serà
l’escenari del darrer
partit de l’any del
CB Mollet. Els de

Josep Maria Marsà, que dissab-
te passat van veure com es tren-
cava la seva bona dinàmica de
quatre partits seguits guanyant
(74-70 en el desplaçament a Sa-
ragossa per jugar contra El Oli-
var), rebran la visita del CB Sa-
lou demà a les vuit del vespre.

Els molletans, que tenen un
balanç de vuit victòries i quatre
derrotes en les primeres 12 jor-
nades, voldran tancar la prime-

ra volta amb un triomf que els
permeti no allunyar-se gaire de
la zona més noble de la classifi-
cació del grup C-B d’EBA.

Després d’aquest partit con-
tra el conjunt del Tarragonès,
els de Marsà gaudiran de dues
setmanes senceres de descans i
tornaran a la feina després de
les Festes, durant la setmana del
6 de gener, per preparar la se-
gona volta. El primer repte d’a-
questa meitat de la temporada
serà duríssim, ja que el segon,
l’UBSA, visitarà el Plana Lledó
el dissabte 11 de gener.

Relats i Pons guanyen 
la primera CNG4Camins 

ATLETISME4Jordi Relats i Mi-
reia Pons són els primers cam-
pions de la història de la
CNG4Camins, la cursa de trail
que, per primera vegada, ha or-
ganitzat el Club Natació Grano-
llers. L’Ajuntament de la ciutat i
els consistoris de la Roca i Vila-
nova també van implicar-se en
l’organització de la prova.

Relats completar el recorregut
de 13 quilòmetres en 49 minuts
i 27 segons. El triatleta va pujar
al podi acompanyat per Rubén
Bona i David Clavera. Per la seva
banda Pons, campiona de la

Copa d’Espanya FEDME, va ser
la més ràpida a completar l’iti-
nerari, seguida per Carmen Mar-
tín i Anna Codina.

Xavi Muñoz i Judit Andújar
van ser els més ràpids en la pro-
va de sis quilòmetres que també
es va disputar diumenge passat.

QUILÒMETRES SOLIDARIS
La primera edició d’aquesta
CNG4Camins va tenir un fort ca-
ràcter solidari, donant part de les
inscripcions a CAPIVO (Centre
d’atenció a la primera infància del
Vallès Oriental).

Handbol | Granollers recull el relleu del Mundial femení del 2021
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va ser al Japó el cap de setmana passat per participar en

l’acte en el qual la ciutat recull el relleu com a coorganitzadora del pròxim Mundial d’handbol
femení del 2021. També hi haurà partits a Barcelona, Badalona, Tarragona, Lleida i Castelló.

El CD la Concòrdia tancarà 
el 2019 a la pista del penúltim
FUTBOL SALA4La Segona Divi-
sió de futbol sala arriba a la seva
darrera jornada del 2019... tot i
que el CN Caldes ja ha acabat de
competir. El CD la Concòrdia,
en canvi, afrontarà l’últim partit
de l’any aquest cap de setmana.

Les llagostenques, que van
tancar el 2019 a casa amb un em-
pat dissabte passat contra el
Feme Castellón (2-2) es despla-
çaran a Saragossa per jugar a la
pista de l’Eurogan Red Stars,

les penúltimes classificades,
demà a les sis de la tarda.

Les de Caldes, per la seva
banda, van aconseguir tancar
l’any amb un nou triomf (3-2
contra l’AECS de l’Hospitalet),
que allarga la seva ratxa a quatre
victòries i un empat en els cinc
darrers partits del 2019. Les del
Bugarai, però, hauran de tornar
a la feina un pèl abans, ja que el
8 de gener visitaran la pista del
Futbol Sala Ripollet.Foto: CDLC

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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Passi el que passi
aquest diumenge a
Terrassa, l’EC Gra-
nollers passarà les
Festes en zona de

play-off d’ascens a Segona B. El
conjunt de Jose Solivelles visita-
rà el camp del San Cristóbal
demà passat sabent que iniciarà
el 2020 entre els quatre millors
equips de la categoria. A més, en
funció dels resultats de l’Hospi-
talet i del Terrassa, els granolle-
rins fins i tot podrien marxar de
vacances liderant la lliga.

Però perquè això passi, el
conjunt blanc ha de guanyar sí o
sí contra un equip necessitat de
punts i que sap que un dels seus
rivals en la lluita per evitar el des-
cens, el Sants, sumarà tres punts
aquest cap de setmana, perquè
hauria de jugar contra el Reus,
però els del Baix Camp van ser eli-
minats de la competició. Qui no
viatjarà amb l’ECG fins al Vallès
Occidental és l’argentí Damián

Obispo, que dilluns passat va
desvincular-se del club. El da-
vanter baixa de categoria per ju-
gar a la Fundació Esportiva Gra-
ma, de Primera Catalana.

EMPAT I POLÈMICA
Els granollerins, doncs, voldran
retrobar-se amb la victòria per
tancar l’any després que en l’úl-
tim partit a casa empatessin con-
tra el Peralada (0-0).

L’episodi més desagradable

de l’enfrontament, però, va ser el
d’un aficionat que va insultar
l’àrbitre del partit, Naiara Ace-
vedo, després que no xiulés un pe-
nal a favor del conjunt local.

Aquest fet es va fer viral, fins
al punt que el club, hores després
del final, va emetre un comunicat
anunciant que rebutja “qualsevol
violència verbal o física” i que tre-
balla per identificar el culpable i
castigar-lo. El club estudia, fins i
tot, retirar-li la condició de soci.

L’EC Granollers acabarà 
l’any entre els quatre primers

Enfrontament directe: 
el BM Granollers visita l’Elche

Qui pensi que aquest
cap de setmana s’atu-
ren les competicions
s’equivoca. De fet, el

BM Granollers torna a posar-se
en marxa demà, després de la dis-
puta del Campionat del Món que
va coronar el combinat dels Pa-
ïsos Baixos en una final polèmi-
ca contra Espanya.

De fet, les jugadores de Robert
Cuesta tornaran a la Divisió d’Ho-
nor després de més d’un mes i
mig d’aturada amb un partit a la
pista d’un dels seus rivals direc-
tes, el CB Elche. El partit es jugarà
demà a les sis de la tarda i servi-
rà perquè torni a posar-se la mà-
xima categoria estatal, encara
que les granollerines no jugaran

al Palau d’Esports fins al 2020, ja
que el partit de la novena jorna-
da previst per al dissabte de la set-
mana que ve, portarà el BMG a la
pista del CBA Tenerife, el cuer.

Les granollerines debutaran a
casa en el segon cap de setmana
del mes de gener (el dia i l’hora
encara s’han de confirmar) amb
un altre enfrontament contra un
rival directe, l’Aula Cultural de
Valladolid.

FIGUERAS I MÁRQUEZ, HISPANOS
Però tot i que les competicions de
clubs masculines estiguin atura-
des, Adrià Figueras i Álex Már-
quez han estat convocats pels
Hispanos per l’Europeu i el tor-
neig 4 Nacions, respectivament.

El CH Caldes encarrila 
la classificació continental

Pas de gegant cap als
quarts de final de la
WS Europe Cup. El
CH Caldes va viure

una nova nit europea màgica
dissabte passat i va encarrilar la
classificació continental derro-
tant La Vendéenne (4-1), de ma-
nera que defensarà aquesta ren-
da el dia 18 del mes que ve a La
Roche-sur-Yon, la localitat pro-
pera a Nantes en la qual juga el
conjunt francès. 

Els d’Eduard Candami van
trobar-se un guió de partit des-
agradable, ja que els bretons
van trencar el 0-0 quan només
s’havien jugat quatre minuts de
partit. Afortunadament per als

arlequinats, un autogol dels fran-
cesos i una diana de Marcos
Blanqué van capgirar el resultat
abans del descans, permetent
que el marcador mostrés la su-
perioritat que els calderins havien
exhibit durant els 25 minuts.

El domini incontestable del
CHC va seguir veient-se en el se-
gon temps; Blanqué, de falta di-
recta, faria esclatar d’alegria la
Torre Roja, que encara celebra-
ria un gol més, el del 4-1 defini-
tiu, obra de Xavi Rovira. El por-
ter Gerard Camps també va tenir
la seva quota de protagonisme en
el triomf, aturant una falta directa
dels visitants poc abans que Ro-
vira sentenciés el matx.

» Els de Jose Solivelles tancaran l’any al camp del San Cristóbal
» El club estudia expulsar el soci que va insultar una àrbitra

Montornès celebra una nova
edició de la Nit de l’Esport

RECONEIXEMENTS4Yago Do-
mínguez, Eli Gordón, Israel Fer-
rón, el cadet masculí A del Bàs-
quet Vila o el Club d’Escacs
Montornès van ser alguns dels
grans noms, individuals i col·lec-
tius, premiats durant la 18a edi-
ció de la Nit de l’Esport de Mon-
tornès, que es va celebrar diven-
dres passat a la Carpa Polivalent.

La gran vetllada de l’esport lo-
cal va reunir més de mig miler de
persones, que van reunir-se per
celebrar i recordar els resultats
que esportistes i clubs del poble
han aconseguit durant la tem-

porada 2018-19. Dos atletes, Eli
Gordón i Israel Ferrón, van re-
collir els premis com a millors es-
portistes individuals en les cate-
gories sènior. Gordón es con-
verteix en l’única esportista del
poble que guanya el premi en
cinc ocasions, mentre que el de
l’Atletisme Montornès rep aques-
ta distinció per primera vegada
per la seva trajectòria.

Durant la nit també es va
premiar Sara Galán, de l’Atle-
tisme Montornès, i Pedro Me-
llado, del Club d’Escacs, per la
seva trajectòria.

En funció d’altres resultats, els blancs podrien fins i tot ser líders. Foto: ECG

Foto: Kilian Càtedra



L’encàrrecés, probablement, un dels llibres
més interessants de tots els que s’han es-
crit sobre el Procés. Xavier Melero, un dels
advocats amb més prestigi i alhora més
polèmics del judici de l’1-O, ha decidit
compartir la seva experiència: la d’un ad-
vocat no independentista que ha de-
fensat amb professionalitat un dirigent
independentista, Joaquim Forn.

Viu en línia

Llibres

L’encàrrec
Xavier Melero

La companyia DARA, amb Roc Esquius
com a director, presenta una reinterpre-
tació del clàssic nadalenc català per ex-
cel·lència. En un viatge a l’any 0, la Mar-
tina, una nena que no vol celebrar el Na-
dal, haurà d’aliar-se amb un pastor per
aturar els plans de Satanàs, que precisa-
ment vol fer desaparèixer el Nadal.
Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Els pastorets de la Martina
Roc Esquius

El britànic Harry Styles ha publicat aquest
desembre el seu segon disc en solitari:
Fine Line. Aquest àlbum d’estudi, que in-
clou una dotzena de cançons noves,
suposa la consolidació del cantant com
a solista, una etapa que va començar el
2017. Des d’aleshores, l’artista ha volgut
marcar distància amb la seva faceta d’in-
tegrant de la boy bandOne Direction. 

Música

Juan Tomás Ávila Laurel, un escriptor de
Guinea Equatorial, viu refugiat a Sant Cu-
gat del Vallès des del 2011, quan va ha-
ver de marxar del seu país fugint de la dic-
tadura de Teodoro Obiang. Marc Serena
viatja al país africà de la mà del seu au-
tor més traduït i s’endinsa en un món en
què encara avui dia es pateixen les con-
seqüències del colonialisme.

Pelis i sèries

L'escriptor d'un país sense llibreries
Marc Serena

Fine Line
Harry Styles

Fira de Santa Llúcia 2019
Amb les festes de Nadal a tocar, la tradicional Fira de

Santa Llúcia de Barcelona enceta els darrers dies de l’edi-
ció d’enguany. Caganers, tions, avets i altres elements

decoratius han omplert l’avinguda de la Catedral des del
29 de novembre i ho faran fins al pròxim dia 23. Així, cu-
riosos i compradors s’hauran d’acomiadar d’aquesta cita
–un dels grans clàssics nadalencs de la capital catalana–
amb la certesa que l’any que ve la podran tornar a gau-
dir. De fet, aquest mercat es va fer per primer cop l’any

1786, de manera que ja acumula 233 edicions.

Als 27 anys, Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu,
1971) va fundar la companyia Teatre de Guerrilla, que
continua en actiu. Durant aquests més de vint anys,

ha combinat el teatre amb la ràdio i, so-
bretot, amb la televisió. L’origen de l’è-

xit que l’acompanya avui dia es remun-
ta a l’any 2013, quan es va estrenar El Foras-

tera TV3. Amb aquest format, Masferrer ha reco-
rregut els pobles petits de Catalunya explicant histò-
ries anònimes que han robat el cor a centenars de

milers d’espectadors. Mantenint l’esperit del progra-
ma, el passat dia 15 va presentar La Maratód’una for-
ma innovadora: recorrent 500 quilòmetres en auto-
car arreu del territori. A més, el van acompanyar els

tres grans presentadors de ràdio catalans: Mònica Te-
rribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que van ser a Tàrrega,

Olot i Reus, respectivament. Per acabar, des del 
Casino l'Aliança del Poblenou, tots quatre van 
anunciar la xifra recaptada: 9.404.256 euros.

Q U I M  M A S F E R R E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un presentador de renom
La seva fama es deu, sobretot, al programa ‘El Foraster’ 

Famosos

Presentar La Marató de TV3
Ho va fer d’una forma innovadora: recorrent Catalunya

Elogis dels seus seguidors
Com sempre, la xarxa li va dedicar molts comentaris positius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

| Cardpocalypse
L’estudi Gambrinous presenta aquesta barreja de joc de cartes i joc
de rol que enamorarà els qui van viure la seva infància als anys 90.

QUI ÉS?
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AVUI 20 DE DESEMBRE
22:00 Una de les principals propostes del 47è

Cicle de Jazz serà l’actuació que aquest ves-
pre farà la Joan Sanmartí Quintet. / Casino de
Granollers Club de Ritme.  

AVUI 20 DE DESEMBRE
21:30 Les Orquestres de l'Escola Municipal de

Música i Dansa s’encarregaran de posar-li la
música al Concert de Nadal, un dels clàssics
de les Festes, que es farà aquesta nit. / Església
de Sant Vicenç.

DISSABTE 4 DE GENER
10:00 Dos dies abans de la seva visita, a la lu-

doteca del Mercat Municipal se celebrarà un
taller de cartes per als Reis Mags pensat per
als veïns més joves del poble. / Ludoteca del
Mercat Municipal.

DIVENDRES 27 DE DESEMBRE
LA GARRIGA Divendres que ve es farà la visita

guiada anomenada Els camins del menjar. La
transformació de la Garriga a través de l'ali-
mentació (18:00). / Sortida des del Centre de
Visitants. 

DIMECRES 8 DE GENER
LA LLAGOSTA L'entitat de criança Som Tribu or-

ganitza una sessió d'assessorament de lac-
tància i ofereix un espai de joc per a nadons
fins als 18 mesos. / Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí.

DEMÀ 21 DE DESEMBRE
PARETS Torna un clàssic. Demà a la tarda, el Niu

d'Art Poètic s’encarregarà de celebrar el tra-
dicional Recital poètic de Nadal, una sessió
dedicada als socis  amb micròfon obert
(18:00). / Sala Serra - Cooperativa.

DIVENDRES 3 DE GENER
LES FRANQUESES El taller de Nadal Científic i

Tecnològic. Fem música és una proposta
pensada per a nens que tinguin entre 4 i 12
anys (09:00). / Can Font.

DEMÀ 21 DE DESEMBRE
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la tret-

zena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el CB Mollet i el CB Salou (20:00). / Pavelló
Municipal Plana Lledó.

MONTORNÈS Avui i demà són els
darrers dos dies en els quals es pot vi-
sitar la mostra del Ral·li fotogràfic de
Sant Sadurní. / Can Saurina.

Recta final de l’exposició del
Ral·li fotogràfic a Montornès

Fins al 21 de desembre

Els veïns de la ciutat i de la resta de la
comarca estan citats, de nou, a de-
mostrar la seva solidaritat en l’última
jornada de donacions de sang d’aquest
any. / Masia de Can Flequer.

El Banc de Sang organitza 
una jornada de donacions

Dimarts 31 de desembre

Els Amics dels Pastorets de Granollers
han preparat una nova adaptació d’a-
questa popular peça nadalenca de
Josep Maria Folch i Torres. / Teatre Au-
ditori.

La ciutat es prepara per tornar
a gaudir amb ‘Els Pastorets’
Dijous 26 de desembre a les 19:00

MOLLET Partit de futbol de la quinzena
jornada del grup 1 de Primera Catalana
entre la UE Mollet i la Fundació Grama.
/ Municipal Germans Gonzalvo.

La UE Mollet tancarà l’any
rebent la Fundació Grama

Diumenge 22 de desembre a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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