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El primer premi de la loteria del Nen cau a Mollet

NOVES ADDICCIONS pàg 3

7 de cada 10 persones
diuen que han estat massa
amb el mòbil aquest Nadal
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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
VALLÈS ORIENTAL

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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La lupa

per Francesc Reina

Teoria general de l’engany

La veritat sobre la mentida és que tothom
menteix, uns més que altres, amb més o
menys intenció. A més, és més fàcil fal-
sejar que detectar l'engany, doncs prefe-
rim la ficció al dubte. La realitat està ple-
na de rumors, prejudicis, estafes i im-
postors. Des d'aquesta visió deformada,
anem construint l'existència
a partir de dades incompletes,
un viatge ple de trampes per
als nostres sentits. Quan no hi
ha informació ens la inven-
ten, forma part de la nostra
estructura perquè necessi-
tem creure, resoldre contra-
diccions, trobar una explicació a les co-
ses. La història de la humanitat està
plena de grans fal·làcies col·lectives.

Seguint les petjades de l'ensarronada,
veurem que sempre fan falta creients. A
la galeria de mentiders infames o il·lus-
tres, públics o privats, els potentats usen
la seva màgia més mitòmana sobre el fe-
ble “per salvar-nos del caos”. Per natu-
ralesa, el poder utilitza el frau com a es-
tratègia racional, de vegades és produc-
te d'un trastorn, com el d'aquell francès,
Antoine de Tounens, qui es va autopro-
clamar rei de Sud-amèrica i que va aca-

bar els seus dies en un psiquiàtric, o la d'a-
quell altre que va protagonitzar una de les
històries més surrealistes, Boris Skossy-
reff, en el seu afany de pretendre el tron
d'Andorra; fracassat, es va sumar al con-
traespionatge nazi. La pseudologia,
aquesta necessitat narcisista de brillar per

sobre de tot, va ser comú entre monar-
ques i cabdills que deien governar amb
la complicitat divina; “Per la gràcia de
Déu” es va encunyar en una moneda, la
nostra fa anys.

D'aquest carnaval de disfresses s’o-
cupen filòsofs, artistes, psiquiatres, poli-
cies, jutges, periodistes, investigadors...
D'altra banda, no és difícil desarmar la in-
credulitat més gran. Avui dia convivim
amb temoroses històries, tremendes lle-
gendes, com la tràgica actualitat que
converteix en advertència el sotrac que
produeix el carruatge de morts que s'o-

feguen en les boires del nostre mar.
Malgrat tot, la mentida més bella segu-
irà sent la fabulació dels misteris incre-
ïbles, l'elegància harmoniosa de la retò-
rica vestida de metàfores, el maneig des-
tre de l'adjectiu. Tal és l'obstinació de la
literatura, l'art de somiar la realitat.

És la nostàlgia la notícia
fràgil de la memòria, doble-
ga herois rebels, els despulla
de tot el que un dia va ocór-
rer, ens castiga a no poder
tornar als vells llocs. Però
només l'oblit ens salva de la
vida, aquest serè plaer que

rendeix lleialtat al valor de la veritat: la
cara més complexa del món.

Si en algun punt del nostre cos habi-
ta la mentida, aquest lloc és l'ànima; la
neurociència en diu cervell. Si el gene-
rador del pensament és aquí, aquest
evoluciona gràcies a l'educació. No està
clar que s’enxampi abans un mentider
que un coix. Per tant, cal trobar meca-
nismes per no caure en el forat; invertir
la ignorància per la invenció, ja que hi ha
qui treballa amb especial dedicació en
l'enginyeria de les ments, en un temps,
aquest, de tants significats.

No està clar que s’enxampi abans un 
mentider que un coix. Per tant, cal trobar

mecanismes per no caure en el forat

Alivio. Mucho alivio.
Estas derechas autor-

retroalimentadas, gol-
pistas, dan mucho miedo. Al gobierno
hay que pedirle que trate de cumplir las
muchas y buenas expectativas que
genera, sin complejos, sin miedo y sin
medias tintas o la alternativa solo será
la derecha ultramontana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Me quedo con seis mo-
mentos: Pedro Sánchez

citando a Manuel Aza-
ña, Pablo Casado delirando con Cam-
boya, el aplauso a Aina Vidal, el silen-
cio sepulcral ante la intervención de
Ana Oramas, la rabia de Montse Bassa
y Vox abandonando la sala cuando ha
hablado Oskar Matute.

Quan la majoria de
nens i nenes obren re-

gals, un nou crim mas-
clista posa fi a la vida d'una nena i la
seva mare. Ens estan matant. Cal una
societat feminista per combatre la vio-
lència masclista. I per això calen re-
cursos i voluntat política. #NiUnaMenos
#NiUnaMenys #Feminicidi.

@jonathanmartinz@TeresaRodr_ @susannasegovia

BM Granollers
El sènior femení del club s’ha reforçat

amb la jove Ana González, internacional
absoluta amb la selecció espanyola.
L’extrem, procedent del BM Elche, 

millorarà el potencial ofensiu granollerí
de cara a la segona volta de la lliga. 

pàgina 28

El Tribunal Suprem no
permet que Oriol Jun-

queras vagi a Estrasburg
a prendre possessió de l'escó d'euro-
diputat. El tribunal del procés diu que,
amb condemna ferma, no té immuni-
tat. Els magistrats tampoc anul·len la
sentència, tal com demanava l'advocat
Andreu Van den Eynde.

@MarPoyato

Els semàfors

Renfe
Renfe encara no ha respost la petició

enviada el 25 de novembre de fer un pla
de transició a l’estació de Mollet-Sant
Fost. Els signants volen que s’ajudi a

creuar les vies a les persones amb dis-
capacitat mentre no hi hagi ascensors. 

pàgina 16

Aj. de Parets
El Grup de Recerca de l’Escola de Natu-

ra de Parets marxarà després de des-
acords amb l’Ajuntament. Adverteixen
que si el consistori no els dona marge

fins al trasllat a l’estiu, hauran de sacri-
ficar els animals que investiguen.

pàgina 18
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Safata d’entrada

Veient com s’esveren els diputats
del PP i de Vox quan al Congrés es
critica el Rei o es qüestiona la
“unidad de España”, es veu per-
fectament quin és el problema del
nacionalisme espanyol.

El nacionalisme espanyol es
fonamenta en un dogma de fe. La
“unidad de España”, aquest és el
bé suprem, intocable, sagrat. Tant
és que la consecució d’aquest
dogma hagi demostrat ser un es-
trepitós fracàs històric, perquè un
dogma mai no es valida i passa
per sobre de qualsevol altre valor
social, com la convivència, el res-
pecte o la mateixa democràcia.
Només el fanatisme pot arribar a
imposar per la força un dogma
que ha demostrat ser invàlid. Parlo
del fanatisme d'arrel franquista
d’aquell coronel de la Guàrdia Ci-
vil que va dir que “el cumplimiento
de la ley está por encima de la
convivencia”, per justificar la vio-
lència policial de l’1-O.  Parlo del
fanatisme patriòtic dels diputats
quan amenacen, insulten i criden
per no deixar parlar.

El nacionalisme català, en
canvi, no té la independència com
a cosa sagrada i una prova d’això
és que la manera de validar aquest
projecte és mitjançant referèn-
dum i no per imposició. Els pro-
jectes es proposen, es qüestionen,
es deliberen, s’avaluen… i final-
ment es voten. L’independen-
tisme sap que pot perdre en un re-
ferèndum, però no està disposat a
perdre la democràcia. 

Em sembla legítim que s’in-
voqui la “unidad de España”, però
no que se’ns imposi amb bel·lige-
rància. Voleu “unidad”? Perfecte:
comenceu per respectar els drets
de les persones i dels pobles.

Divideix
per Salvi Pardàs

El conflicte, en forma de conte
per Màrius Calvet

Visc a Catalunya i, des de petit,
he viscut el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Moltes vega-
des se’ns aconsella que dialogu-
em per solucionar el conflicte,
però hi ha un principi científic
que diu: “Tot conflicte té solució,
sempre que ambdues parts tin-
guin un objectiu comú”. Fa més
de quatre anys que cerco aquest
objectiu comú entre Espanya i
Catalunya i no l’he trobat. Per als
que no viviu a Catalunya, us ex-
plicaré un conte que representa
la situació que vivim: 

“Hi havia una vegada dues
famílies que es barallaven des de
feia molts anys. Vivien en una
gran finca, una tenia la major
part i l’altra una part molt més
petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més for-
ta li va dir al de la més petita que
ells serien els únics propietaris de
la finca, però que els deixarien se-
guir vivint en la parcel·la que ha-
via sigut seva amb unes condi-
cions: Haurien de treballar i el
que guanyessin aniria directa-
ment a la família propietària. Ells
els hi donarien diners per anar
sobrevivint. Només podien par-
lar el seu idioma entre ells. I tot
i viure en una part de la finca,
qualsevol situació de conflicte es

resoldria segons les disposicions
de la família propietària. Durant
generacions, la família subordi-
nada va estar demanant a la
propietària un tracte més just. La
resposta va ser sempre: «No. Soc
jo qui et salva de la pobresa i pots
viure gràcies al que et dono».
Però cada vegada aportaven
més diners als propietaris i cada
vegada en rebien menys, i a so-
bre els hi deien que, si no es por-
taven bé, els castigarien. De ma-
nera que cada vegada més mem-
bres de la família sotmesa s’a-
donaven que no seria possible
cap canvi en un sistema tan
tancat i intolerant. Creien que,
per respectar-se a si mateixos, o
compraven la part on vivien i que
originalment havia sigut dels
seus avantpassats, o demanaven
ajuda a altres famílies de l’entorn
per assolir la independència i
construir una vida millor”. 

Si substituïu les famílies i la
finca pels espanyols, els catalans
i Espanya, podreu entendre la
nostra situació. Des de Catalunya
us demanem que penseu en la
nostra situació i ens ajudeu.
Aquesta ajuda crearà una gran
onada de força a favor de la de-
fensa de la llibertat i la dignitat
de tots els pobles del món.

Les millors
perles

El Rei Melcior de la cavalcada de Terrassa no va donar el millor
exemple als nens i nenes que van anar a veure’l. Durant la rua,
algunes persones del públic li van retornar diversos caramels,

fet que va ofendre Sa Majestat, que va respondre tornant a llançar
agressivament els dolços contra els suposats autors de l’ofensa.

Els Boixos Nois van cridar proclames nazis, van insultar Dani
Jarque i van cantar cançons sobre matar aficionats de l’Es-
panyol durant el derbi de filials que es va jugar per primer

cop a l’estadi Johan Cruyff. El Barça i els Mossos d’Esquadra
col·laboren per identificar els culpables. 

La hipocresia d’algunes celebritiesno coneix límits. Kylie Jenner, la
petita del clan Kardashian, es va convertir en Trending Topic a
Twitter després de lamentar la mort de milions d’animals als in-

cendis d’Austràlia i, tot seguit, publicar una foto de les seves sabatilles
d’estar per casa fetes amb pell d’animal i valorades en 1.100 euros.

Enmig de retrets i males paraules, la sessió d’investidura de
Pedro Sánchez va comptar amb un moment de qualitat
humana. La gran majoria de diputats i diputades del Con-

grés van oferir una ovació a Aina Vidal, la diputada dels co-
muns que va assistir a la votació malgrat patir un càncer sever.

Brad Pitt sí que hauria compartit la fusta amb en Jack al final de
Titanic, no com va fer la Rose. Durant el seu discurs d’agra-
ïment pel Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment, Pitt va

donar les gràcies al seu company i amic Leonardo DiCaprio i va
aprofitar per fer-li aquesta broma que s’allarga des del 1997.

A les xarxes

@Jjsb441: La universidad de Sidney cifra
en 500 millones los animales muertos en
los incendios que están destruyendo Aus-
tralia. ¡500 millones! Sobran las palabras. 

@Congreso_Es: El Pleno otorga su con-
fianza a Pedro Sánchez, quien, con 167 vo-
tos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones,
queda investido presidente del Gobierno.

#SánchezPresident #ElSupremContraEuropa #AustràliaEsCrema

Un ferit greu per una baralla 
multitudinària a Sant Fost1

2
El Besòs millora després 
de la catàstrofe ecològica

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

Polèmica a les Franqueses pels 
contenidors espelma nadalencs del CDR

SD Games nega les acusacions 
d’homofòbia pel seu joc

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

@jcuixart: La justícia espanyola ja no s'o-
beeix ni a ella mateixa, més d'hora que
tard implosionarà. Europa té l'obligació
de reaccionar.
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En quin moment us adoneu
des de l’administració que
Granollers necessita un

programa d’aquest tipus?
El projecte va sorgir després que les
treballadores dels serveis municipals
tractessin el cas d’una dona emba-
rassada que vivia en una situació
molt precària. Finalment, la mare va
veure com li retiraven el seu fill. Tam-
bé van trobar el cas d’una dona que
va tenir una sèrie de problemes per-
què havia patit violència de gène-
re. Fins aquell moment, el sistema
de salut i els serveis socials no de-
tectaven aquestes situacions a
temps, per poder actuar de mane-
ra preventiva. Llavors va ser quan les
treballadores socials van plantejar
el projecte, per acompanyar aques-
tes dones durant i després del part.
Ara ja el considerem un programa
perquè ha donat resultats, ja té un
any de vida i ha atès un total de vint-
i-una dones.  

En diversos mitjans heu explicat
que el treball inicial és detectar
quins són els casos afectats. Què
s’entén per embaràs en risc d’ex-
clusió social? 
Les treballadores van establir un sis-
tema de cribratge, van determinar
un circuit de detecció i actuació i
van pensar en recursos per donar-
li cobertura. Juntament amb els
Serveis Socials, fan un test que té
una sèrie de puntuacions. Són
unes preguntes que indiquen fac-
tors com la situació de les dones i
si tenen cobertura o llar, entre
d’altres. En funció de tot això, els
surt una puntuació. Si arriben al re-
sultat que les treballadores tenen
programat, es considera que és un
embaràs de risc social. 

Quin és el perfil de les dones que
atén el programa?
És variable. Pot ser des d’una dona

que no tingui habitatge, fins a
una que no tingui parella o que si-
gui diabètica. No hi ha un perfil
concret. Per això fan el cribratge de
diferents factors, perquè potser el
que és de risc per a tu no ho és per
a una altra persona. A més, el pro-
grama atén els menors derivats de
l'embaràs fins al primer any. No-
saltres acompanyem la dona em-
barassada, que quan abans l'aga-
fis millor. Després fem un segui-
ment del nadó durant el seu primer
any de vida. 

Quins són els diferents serveis
que s’ofereixen des del Progra-
ma Niu?
Realment utilitzem els recursos
que tenim habitualment. Propor-
cionem productes d'higiene i bol-
quers, per exemple. A més, utilit-
zem l'Espai Familiar de Petits i
Grans, que també atén altres ciu-

tadans i ciutadanes, i els seus fills.
És cert que tenim un espai destinat
només a les dones del programa,
on participen la treballadora fa-
miliar i les treballadores socials.

Des de l’Espai Familiar Petits i
Grans, una educadora i una pe-
dagoga duen a terme activitats
grupals cada divendres. En què
consisteixen?  
És una feina d’acompanyament.
Primerament, les treballadores
han portat les dones al metge, les
han acompanyat a l’hora de fer
tràmits administratius i les han aju-
dat amb les feines que poden
ser més feixugues. La segona part
del programa és la de la criança.
Generar el vincle entre mare-fill i
entre les altres mares. En aquest
espai poden parlar entre elles i

adonar-se que hi ha dones que es
troben en situacions similars. D’a-
questa manera, poden compartir
les seves emocions i parlar de
com se senten.  

En què consisteixen les ajudes
econòmiques que ofereix el pro-
grama?
Nosaltres no donem diners, fem
servir els recursos que ja tenim. In-
tentem cobrir les necessitats de la
persona, com si fos qualsevol altre
embaràs. Utilitzem una targeta
de la Creu Roja que ja fem servir
per a altres casos. És una targeta-
moneder que es canvia, general-
ment, per productes d’higiene. A
més, si una dona necessita, per
exemple, una alimentació especial
perquè és diabètica i ha d'anar a
comparar, també pot utilitzar
aquesta targeta. 

L'atenció que s'ofereix va des de
l'embaràs fins al primer any del
nadó. Què es fa durant aquests
dotze mesos?
Es continua treballant amb la dona,
i en el seu seguiment de suport
amb la treballadora social. També
es fan atencions individuals i gru-
pals als espais familiars en diferents
sessions.  Durant la primera part, es
fa una xerrada que permet a les
usuàries compartir les seves preo-
cupacions o dubtes. La sessió con-
tinua amb una activitat adreçada
a les mares i als nadons conjunta-
ment. En definitiva, el programa ac-
tua com a refugi per a aquestes do-
nes que, per una raó o altra, han de
superar més obstacles que els ha-
bituals a l'hora d'afrontar un em-
baràs.

Quin és el balanç del primer any
del Programa Niu?
Podem dir que ha estat un èxit per
a l'objectiu que es volia aconseguir.
La intenció és detectar més casos
i continuar treballant amb els Ser-
veis de Salut per poder detectar
més dones en aquesta situació i
treballar la prevenció..

Quin valor té per a la ciutat de
Granollers comptar amb un pro-
grama d'aquest tipus?
Té un gran valor. Es tracta d'acollir
i cuidar les persones. Una ciutat
que cuida i que es cuida és una ciu-
tat que avança, i això és el que es-
tem fent. Entre tots, estem tirant
endavant. No és només mèrit de
l'Ajuntament per establir aquest
programa. Les dones que hi parti-
cipen, cada divendres es reuneixen
i conversen. Es tracta d'apoderar les
futures mares per tirar endavant
amb la nova vida que han creat.
Això és molt important.

Quina ha estat la resposta de les
vint-i-una dones ateses al Pro-
grama Niu?
Molt bona, estan molt agraïdes. La
veritat és que s'han sentit molt
acompanyades. Tant per a elles com
a mares, com per a nosaltres com a
Ajuntament,  ha estat tot un èxit.

Com creus que aquest programa
pot fomentar la conscienciació
de la població granollerina?
Això no és un drama. Una ciutat
com Granollers, on passen moltes
coses maques, també n’hi passen
d'altres que no ho són tant. En de-
finitiva, com a la resta de llocs. La
ciutat ha de saber que les situa-
cions d'aquestes dones existei-

xen. El que avui passa a unes, algun
dia també et podria passar a tu. Per
tant, és important saber que hi ha
algú que vetlla per tu, que et cui-
da i que t'acompanya quan tens
una situació que no és la més ade-
quada. Es tracta de saber que l'ad-
ministració té una porta oberta per
a tu.

La creació del Programa Niu ha
servit d'inspiració perquè s'es-
tableixi un projecte semblant a
altres municipis?
Nosaltres ho hem explicat perquè
considerem que és bo. Fa un temps
vam presentar el programa en
unes jornades espanyoles que es
van celebrar a Sant Joan de Déu i
que buscaven projectes d'aques-
ta mena. El Programa Niu va agra-
dar molt. Si hi ha alguna població
que el vulgui establir, nosaltres
els explicarem els passos que hem
seguit per fer-ho.

Quins propòsits té el Programa
Niu de cara a l’any que encetem?
El nostre objectiu és continuar
acompanyant les dones que te-
nim en curs i, si hi ha més casos,
esperem detectar-los a temps.
Tot i això, seria agradable no tenir
més casos d'embarassos en risc
d'exclusió social, però anirem fent
front al que ens trobem.

“Una ciutat que cuida
i que es cuida és una
ciutat que avança”

Maria del Mar Sánchez / Regidora de Serveis Socials de Granollers

S’acaba el primer any del Programa Niu, que atén dones embarassades en risc
d’exclusió social. Després d’ajudar un total de vint-i-una dones granollerines, 

la regidora de Serveis Socials, Maria del Mar Sánchez, atén Línia Vallès per parlar 
sobre els serveis que ofereix el programa i fer un balanç del seu primer any.

Foto: Jordi Ribó

Perfil | Cuidant les futures mares amb risc d’exclusió
Maria del Mar Sánchez (Jaén, 1964) és membre de l’executiva de la federació del PSC al Vallès
Oriental. L’any 2003 va ser escollida regidora de Salut Pública i Consum, Serveis Socials i Gent

Gran, Igualtat de Gènere i LGTBI+ de Granollers, càrrec que ha mantingut fins a l’actualitat 

“Es tracta d’apoderar les
futures mares per tirar
endavant amb la nova
vida que han creat”

Lola Surribas
GRANOLLERS
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CONDEMNAT4Félix Riesco,
exinspector en cap de la Policia
Nacional a Granollers, va acor-
dar dimarts amb la Fiscalia una
condemna de dos anys de presó
per avisar un narcotraficant del
barri de la Mina (Sant Adrià del
Besòs) sobre operacions anti-
droga a canvi de suborns. L’agent
-que està jubilat actualment-
alertava Àngel Amaya, cap del
clan familiar Los Manolos, quan
s’estaven a punt de produir
aquests operatius. D’aquesta
forma, gràcies a l’exinspector
es van boicotejar diverses ac-
tuacions dels Mossos d’Esqua-
dra, que van permetre a l’orga-
nització criminal evitar grans
operacions  contra el narcotràfic
com les anomenades Titán i Pi-
capiedra, el novembre de 2015,
o Neptú, l’abril de 2017.

Precisament Riesco podia
advertir el líder del grup gràcies
als contactes que tenia dins dels
Mossos, que li facilitaven el dia

i hora de les operacions amb tot
luxe de detalls. Després, a can-
vi de diners, l’agent ho explica-
va a Amaya.

L’acord amb la Fiscalia per-
met a Riesco evitar un judici amb
jurat popular i una possible pena
de nou anys de presó a la qual
s’enfrontava pels delictes de sub-
orn, revelació de secrets i facili-

tació del tràfic de drogues. A
més, no entrarà a presó perquè
la condemna pactada és inferior
a dos anys.

Per la seva part, Amaya ha
acceptat una pena d’un any i vuit
mesos de presó, que suposa re-
baixar els cinc anys i mig que de-
manava inicialment la Fiscalia
per aquest cas.

Riesco va boicotejar diverses operacions antidroga dels Mossos. Foto: ACN

L’excap de la Policia Nacional a
Granollers era el talp d’un narco
» L’exinspector Félix Riesco ha pactat una condemna de dos anys
de presó per alertar un narco de la Mina d’operacions antidroga

Detingut per perseguir 
un home amb un ganivet

SUCCESSOS4La Policia Local va
detenir divendres un individu
per amenaçar un home amb un
ganivet de grans dimensions i
perseguir-lo en cotxe. Segons
el9Nou, el perseguidor és veí de
Santa Maria de Palautordera i va
amenaçar continuadament
l’home per una discussió que va
començar a Canovelles, en pa-
raules de la mateixa víctima.
Després del seguiment, amb-
dós van tenir un accident al ca-
rrer Joanot Martorell. Precisa-

ment per aquest motiu, els
agents van arribar a la zona des-
prés de l’avís per accident de
trànsit. 

El detingut acumula més
de trenta antecedents policials
i estava conduint sense el car-
net. A més, anava acompanyat
d’una dona que va patir ferides
lleus per la topada. Per la seva
part, l’altre afectat va donar po-
sitiu a la prova d’alcoholèmia
que li van fer els agents de la
Policia Local.

MANIFESTACIÓ4Centenars de
persones es van manifestar dis-
sabte a la plaça de la Porxada
contra la decisió de la Junta
Electoral Central (JEC) d’inha-
bilitar el president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, i l’eurodi-
putat Oriol Junqueras. Durant la
concentració hi va haver parla-
ments de diversos represen-
tants, com els dels grups muni-
cipals d’ERC, Junts per Grano-
llers, Primàries i la CUP. A més,
també hi van participar mem-

bres d’Òmnium, l’ANC i el CDR.
El lema de la trobada va ser
“només el Parlament de Cata-
lunya escull el nostre Presi-
dent!”. Els discursos van de-
nunciar el paper repressiu de les
institucions de l’estat i les ac-
tuacions antidemocràtiques. 

A més, alguns van apuntar
més enllà, com el portaveu de
Junts, Àlex Sastre. “Només des
de la unitat podrem construir un
país lliure” va clamar Sastre,
davant del farcit grup de forces

independentistes que omplien la
Porxada. 

SENSE SUPORT DEL PSC
El PSC, que no va ser present a
la concentració, va votar en con-
tra d’una moció presentada en el
darrer Ple de l’any que reclama-
va la nul·litat de la sentència i la
llibertat immediata dels presos
polítics. Els socialistes es van po-
sicionar en el mateix sentit que
Ciutadans, oposant-se als grups
independentistes.

El perseguidor acumula més de trenta antecedents policials. Foto: Arxiu

Protesta contra la JEC

Robatori | Una multitud de joves assalta un Mercadona
Una cinquantena de joves va entrar a robar de cop al Mercadona del Polígon Jor-

di Camp el passat 14 de desembre, segons avança NacióGranollers. Just abans
que tanqués el supermercat, el grup va entrar a robar i trencar els vidres del local.

Centenars de persones es van reunir a la Porxada. Foto: CDR Granollers
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Els Reis més espectaculars
enamoren amb la cavalcada

NADAL4Granollers va rebre
amb tots els honors que merei-
xen els Reis d’Orient diumenge
al vespre. Ses majestats, que te-
nien l’enorme feinada de repar-
tir regals entre els granollerins
que més bondat van fer durant
l’any, van arribar acompanyats
d’un destacament de luxe. Ani-
mals enormes, malabaristes i
tota mena d’espectacles van ro-
dejar les carrosses reals. Els més
petits es van quedar bocaba-
dats amb una posada en escena
que va apuntar alt, sobretot pel
que fa a les cuidades figures
d’elefants, girafes i ossos que
van desfilar pels carrers de Gra-

nollers. D’altra banda, es va es-
trenar una roda giratòria que va
atraure totes les mirades. Però
com sempre, els protagonistes
van ser Melcior, Gaspar i Balta-
sar, que van repartir caramels i
van escoltar els desitjos dels in-
fants de la vila. 

A més, enguany estrenaven
vestits per anar a l’última moda,
com requereix la cita més espe-
cial de l’any. La tasca, però, va ser
possible gràcies als nens que
van anar fins a Roca Umbert per
despertar als tres reis, que dor-
mien al campament del patge
Gregori. Des d’allà van desfilar
per la ciutat fins a arribar a la

Porxada, on es va celebrar la re-
cepció real. Allà va ser el mateix
alcalde, Josep Mayoral, qui els va
entregar la clau de la ciutat i va
recordar als nens que havien
d’anar a dormir ben aviat si vo-
lien rebre els regals.

ACABA NADAL
L’endemà, el dia de Reis va ser-
vir com a punt final a un Nadal
molt intens a Granollers. De
cara al futur, l’Ajuntament fa
avui la recollida d’arbres de
Nadal per reciclar-los. Qui vul-
gui, pot portar el seu a les de-
pendències d’Espais Verds, si-
tuades al Parc Firal. Melcior, Gaspar i Baltasar van estrenar vestits nous. Foto: Ajuntament

TEATRE4El reconegut actor
Pablo Derqui encarnarà avui a
les nou de la nit al Teatre Au-
ditori Granollers un pare que
s’enfronta a la seva parella (Ma-
ria Rivera) durant un divorci
que havia de ser exemplar. La
dansa de la venjança, dirigida
per Pere Riera, explica la histò-
ria d’un matrimoni que tot i ha-
ver pactat de forma amistosa els
termes del trencament, a l’hora
de la separació converteix la
llar en un escenari de combat.
La disputa principal, el fill que
tenen els protagonistes, és el
pretext per una descarnadora
història de retrets i batalla emo-
cional que porta a l’espectador
a viure amb intensitat. 

També amb un component
emocional molt marcat arriba-
rà demà Aüc, de les Impuxibles
(Clara Peya i Ariadna Peya) i
Carla Rovira. L’espectacle ba-
rreja la música, la poesia, la
dansa i el teatre per tractar la
violència sexual en un sentit
artístic però molt colpidor i lli-
gat directament amb la societat
en la qual vivim.

Pablo Derqui
porta al TAG 
un divorci tràgic
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Maria Dolors Pedrola, gerent de
l’administració número 1 de Mo-
llet, no es podia creure el regal del
Dia de Reis que va rebre dilluns.
La històrica encarregada del lo-
cal de loteries –que ja fa 39 anys
que està al capdavant del negoci–
va repartir dos milions d’euros del
primer premi de la rifa de Reis. El
número 57342, amb 200.000
euros per cada dècim, va ser l’as-
senyalat per l’atzar. “Va ser molt
emocionant, una bogeria! Estava
veient la llista de premiats amb el
meu home i quan vam saber que
era el nostre número vam anar
corrent cap al local per celebrar-
ho amb cava”, relata encara emo-
cionada a Línia Vallès la vene-
dora del premi.

El número 1 de l’avinguda
Jaume I va ser un imant de cu-
riosos, coneguts i mitjans de co-
municació. De fet, segons Pe-
drola, “es van ajuntar unes 100 o
200 persones per celebrar-ho”.
Tanmateix, durant les primeres
hores només hi van anar dues
persones assegurant que els ha-
via tocat la loteria. “Amb premis
tan grans a molta gent no els
agrada dir-ho”, comenta.

Precisament, i amb una dosi
gairebé poètica de fortuna, Pedrola
va repartir el número quan afron-
ta el seu darrer any al capdavant
de l’administració de loteria mo-
lletana: “La meva idea és que
aquest sigui l’últim any, tinc pen-
sat jubilar-me i deixar el local a cà-
rrec de la meva filla”, afirma. La
propietària recorda que “ha estat

el premi més important des de la
Grossa de Nadal de 1986 i un ter-
cer premi dos anys abans”.

Des del punt de vista del ne-
goci familiar, Pedrola assegura
que no ha estat un any especial-
ment bo per a la compra de nú-
meros: “No vam vendre gaire,
deu números per taquilla”. Per
això, l’encarregada espera que
aquest primer premi de la loteria
del Nen “tingui repercussió i atre-
gui clientela”. 

També afegeix que, malaura-
dament, la gent “se n’oblida dels
premis quan passa el temps, ja que
al juliol també es van repartir
premis”. En tot cas, Pedrola con-
serva la felicitat del dia de Reis i ex-
plica que la fortuna de la loteria els
ha servit per “començar amb bon
peu l’any”. 

“MAI HE TINGUT TANTS DINERS”
Isabel Morcillo estava a casa veient
el sorteig per la televisió amb el seu
marit quan van comprovar que els
havien tocat els  200.000 euros:
“Anava mirant número a núme-
ro i el meu home apuntava. Quan

va sortir el 2 final ho vaig deixar tot
i li vaig dir «l’hem agafat»”, rela-
ta l’afortunada a aquest periòdic. 

Morcillo explica rient que el
premi “és un món” per a ella, tot
i que “molta gent diu que només
és un pessic”. La premiada ho té
clar: “Mai he tingut tants diners”,
explica encara emocionada. Però
haver aconseguit el primer premi
de la rifa de Reis no suposa deixar-
ho tot per això. “La meva vida no
canviarà, avui mateix he anat a tre-
ballar i moltes companyes em
deien que si fossin jo ja s’hagues-
sin jubilat”, afirma la premiada,
que és empleada en una fàbrica de
pintura des de fa vint anys. Prova
d’això és que va mantenir la tro-
bada familiar en un bar que ja ha-
via programat abans del premi.

D’altra banda, diu que farà ser-
vir els diners “per gaudir-los amb
els seus fills”, i que ells se n’endu-
ran bona part per als seus projec-
tes. “Estem pensant de fer un
viatge a Punta Cana”, explica con-
tenta. Morcillo és un dels exemples
que a Mollet els Reis d’Orient
han fet la seva feina. 

Maria Dolors Pedrola (esquerra) celebra haver repartit el premi. Foto cedida

La rifa de Reis deixa 2 milions
d’euros per a l’esperança

»  El 1r premi de la loteria del Nen, número 57342, cau a Mollet
» Línia Vallès parla amb l’encarregada de la loteria i una premiada

Jutgen un instructor per
haver disparat una alumna

JUDICIAL4Aquesta setmana ha
començat el judici pel cas d’un
instructor de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya (Mo-
llet) que va disparar una alum-
na a la cama l’any 2009 durant
un exercici de pràctiques per
als futurs agents dels Mossos
d’Esquadra. Segons denuncia
la Fiscalia, l’individu havia d’ex-
plicar l’acció d’entrar apuntant a
un espai i va disparar una bala
que hi havia a la recambra de la
pistola. L’acusació ha demanat
un any de presó per a l’autor del
tret, a més d’una inhabilitació

per a la professió i privar-lo du-
rant dos anys del dret tenir i por-
tar armes. 

D’altra banda, l’acusació de-
mana més de 60.000 euros d’in-
demnització per les lesions que
va provocar a l’afectada, que va
passar cent dies sense poder fer
activitats habituals entre l’in-
grés hospitalari després de l’o-
peració d’urgència que se li va fer
i la recuperació. A més, l’alum-
na ha tingut seqüeles com les li-
mitacions per flexionar el genoll
i el turmell, a més dels dolors i les
cicatrius del tret.

Mollet, a la cimera climàtica
de París ‘ChangeNOW’

SOSTENIBILITAT4Mollet ha es-
tat convidada a participar en la
cimera sobre sostenibilitat i eco-
logisme ChangeNOW, que se
celebrarà a París del 30 de gener
a l’1 de febrer. A la trobada, on es
reuniran 20.000 experts, inno-
vadors, càrrecs i altres persona-
litats, i es debatrà sobre les ac-
cions i innovacions concretes al
voltant dels problemes globals
com el canvi climàtic, la conta-
minació dels plàstics, les noves
formes d’agricultura, els nous
models d’educació o les ciutats
sostenibles, entre d’altres. Se-

gons expliquen des de l’Ajunta-
ment, han estat convidats per
haver rebut l’European Green
Leaf 2015 i per les polítiques de
sostenibilitat iniciades.

ACCIONS LOCALS
Per la seva part, des del grup
municipal de Mollet en Comú,
aquesta setmana s’ha propo-
sat un seguit de mesures locals
contra l’emergència climàtica
que van des de crear una xarxa
ciclista a la ciutat i impulsar el
transport públic a millorar la
gestió de residus.

Tradició | Comença la Festa Major d’hivern
El lliurament de premis del Concurs de Fotografia de Sant Vicenç, que es farà

avui, dona el tret de sortida de les activitats de la Festa Major d’hivern. La ciutat
dona la benvinguda així a curses, cercaviles, trobades de gegants i molta gresca.

Els fets van passar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Foto: Arxiu

Alex Suárez
MOLLET
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“Si no hi ha pla de transició,
ens tornarem a mobilitzar”

ESTACIÓ DE TREN4Un grup
d’entitats format per la Plata-
forma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès, Adimo i
la Marea Blanca van advertir
dimecres que si Renfe no respon
a la seva petició de dur a terme
un pla de transició a l’estació de
Mollet-Sant Fost, es tornaran a

mobilitzar. Els activistes van de-
manar el passat 25 de novembre
a la companyia que posés en
marxa un sistema provisional

d’ajuda a les persones amb mo-
bilitat reduïda per creuar les
vies, ja que encara no hi ha as-
censors actius a la parada per
passar d’una andana a l’altra.
Concretament, demanen “dis-
posar d'un responsable per l’a-
companyament i ajuda de tota
aquella persona que precisi
aquest servei”. De moment, i
mentre l’esperada reforma de
l’estació encara no ha arribat, re-
clamen “vigilància, control i se-
guretat en el pas de l’andana
del tren en direcció Granollers,
fins que estiguin els ascensors
promesos”.

De fet, no seria el primer cop
que una protesta afectés l’esta-
ció, ja que a principis de no-
vembre els mateixos activistes
van irrompre a la instal·lació per
reivindicar més accessibilitat.

SOCIETAT4L’Audiència Nacio-
nal va deixar en llibertat la set-
mana passada el CDR i veí de
Sant Fost, Alexis Codina. L’ac-
tivista, que va ser detingut el 23
de setembre durant l’Operació
Judes, va tenir una rebuda molt
emotiva a Mollet després de
passar  tres mesos a la presó
acusat de terrorisme. Desenes
de persones l’esperaven davant
de l’Ajuntament amb pancartes
i un esperit reivindicatiu molt
marcat. Allà va rebre el suport
dels assistents, que no van dub-
tar en abraçar-lo i donar-li l’en-
horabona.  

Codina, però, va haver de di-
positar una fiança de 10.000 eu-
ros per poder abandonar el cen-
tre penitenciari de Soto del
Real.  La decisió judicial arri-
bava dies després que la seva

advocada vinculés les substàn-
cies trobades a casa seva amb la
feina de restaurador que exer-
cia. Els jutges el van deixar en

llibertat després que no es de-
mostrés l’existència d’explosius
entre les substàncies trobades,
sinó només de suposats pre-
cursors.

El mateix dia que va acabar
el seu calvari com a pres, també
es va alliberar Ferran Jolis, un al-
tre dels detinguts el 23S. Tan-
mateix, continuen encausats i el
tribunal els manté diverses me-
sures cautelars, ja que han de
comparèixer cada setmana da-
vant del jutge, se’ls hi ha retirat
el passaport i no poden sortir de
l’estat espanyol.

ENCARA EN QUEDEN MÉS
Després de la darrera tanda
d’alliberaments dictats per l’Au-
diència Nacional, encara hi ha
dos CDRs empresonats. Ger-
minal Tomàs i Jordi Ros con-
tinuen tancats a Soto del Real,
on esperem una resolució judi-
cial similar a la de Codina. Pre-
cisament Tomàs, del CDR Mo-
llet, va fer pública el mes passat
una carta on narrava la difícil si-
tuació personal que està tra-
vessant a la presó i demanava
que continuessin les mobilit-
zacions populars.

Els assistents van donar suport a Codina. Foto: @Detingudes23S

El CDR Alexis Codina, rebut
després del seu alliberament

Desenes de persones
van acollir Codina 
en una rebuda 
molt emotiva

25
de novembre va ser 
el dia en el qual van
enviar la carta a Renfe
reclamant el pla

Demanen que el personal ajudi a creuar les vies. Foto: @defensanitatBV
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Parets

El Grup de Recerca abandona
l’Escola de Natura de Parets

CIÈNCIA4El Grup de Recerca de
l’Escola de la Natura de Parets
(GRENP) abandonarà el centre
paretà. Segons van anunciar la
setmana passada des del grup
d’investigació, l’Ajuntament els
ha advertit que el conveni que te-
nen signat no contempla que hi
hagi una sala dedicada a l’estu-
di d’animals verinosos, l’única de
Catalunya. 

Davant la manca d’acord
amb el consistori, el GRENP ha
decidit traslladar-se a Calafell,
on les instal·lacions estaran en-
llestides previsiblement a l’estiu.

Precisament aquest marge de
temps, deixa els investigadors en
una situació molt compromesa,
ja que si l’Ajuntament no els
permet esperar fins que estigui
enllestit el nou espai de recerca,
adverteixen que hauran de sa-
crificar els animals que actual-
ment estudien. D’altra banda,
lamenten que no s’hagi pogut
arribar a un acord per continuar
a Parets i haver de fer les male-
tes. Aquest grup científic està es-
pecialitzat en l’estudi d’amfibis
i rèptils, i en concret en l’anàli-
si del verí de les serps. 

AJUNTAMENT4Parets ja comp-
ta amb els nous pressupostos
d’enguany, aprovats en el darrer
Ple del 2019 i que superaran els
26 milions d’euros. Les noves
partides, però, estan marcades
pel Pla de Viabilitat Econòmica,
que segons el govern municipal
limitarà la despesa del consistori
“per compensar l’excés del
2018”. En aquest sentit, segons
el regidor d'Hisenda, Enrique Vi-
llegas, l’Ajuntament “s’haurà
d’estrènyer el cinturó durant els
dos propers exercicis” per com-
plir amb la despesa marcada.
“Haurem de gestionar millor
però amb menys recursos pro-
pis. I potser no podrem tirar en-
davant alguns dels projectes
amb la rapidesa que voldríem”,
explica el regidor. 

El govern defensa que en
l’àmbit social “s’han incremen-
tat els ajuts per a beques de
menjador escolar, a les quals es
destinaran 90.000 euros”. D’al-
tra banda, s’invertiran 75.000
euros per a la socialització de
material escolar. Un altre dels

punts que més ha destacat el
consistori és que l'IBI es re-
dueix un 2,5% en el rebut del
2020 i la resta d'impostos i taxes
queden congelades.

ESPERANT L’INS LA SÍNIA
L’INS La Sínia, però, no apareix
en cap apartat dels pressupos-
tos. L’alcalde, Jordi Seguer, ex-

plica que “en el pressupost ini-
cial que s’ha aprovat no hi és
però damunt la taula hi ha di-
verses opcions”. A més, asse-
gura que “fins i tot no seria ne-
cessari adquirir un terreny per
al nou edifici”. En aquest sentit,
el batlle es mostra ambiciós:
“Esperem desencallar-ho com
més aviat millor”, assegura.

Segons el govern, l’Ajuntament “s’haurà d’estrènyer el cinturó”. Foto: Arxiu

La contenció de la despesa
marca els nous pressupostos

Proposta | Volen declarar Parets municipi feminista
El grup municipal d’Ara Parets ERC ha presentat una moció on es proposa de-
clarar ‘Parets del Vallès, municipi feminista’. La mesura està acompanyada per

una sèrie d’iniciatives dirigides cap a la igualtat entre homes i dones.

El grup està especialitzat en l’anàlisi del verí de les serps. Foto: GRENP
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Martorelles congela 
la taxa d’escombraries

AJUNTAMENT4La pujada de
la taxa de la gestió de residus,
que era una de les mesures més
destacades de cara a les orde-
nances fiscals del 2020, final-
ment haurà d’esperar. Així es va
decidir per unanimitat en el da-
rrer Ple de l’any. El consistori va
aprovar la congelació de la taxa
d’aquest servei, que en principi
hauria d’haver-se apujat 87 eu-
ros segons indicava la proposta
provisional de l’equip de go-
vern. A la pràctica, això signifi-
ca que els martorellencs pagaran
enguany el mateix import que el

2019, el que suposa 134 euros
per domicili. Aquest ha estat el
resultat de la sessió extraordi-
nària que va tractar la resolució
de les al·legacions i l'aprovació
definitiva de les ordenances fis-
cals per aquest any. 

Tot i que govern i oposició
van estar d’acord en aquesta
congelació, cadascú la va votar
per motius diferents. Mentre
busca estudiar una nova for-
mula per calcular aquest im-
post, l’oposició directament vol
que es mantingui el mateix preu
que hi havia l’any passat.

SANT FOST4El grup municipal
d’Independents Units per Sant
Fost va anunciar la setmana
passada que presentarà un re-
curs contenciós administratiu
contra l’Ajuntament. L’objec-
tiu és que es declari nul·la la ses-
sió del Ple Extraordinari del
passat 23 de desembre, on es
van desestimar quasi 300 al·le-
gacions contra la pujada de l’I-
BI d’un 9,52%. 

Els membres d’IUSF argu-
menten la denúncia perquè
diuen que no se’ls va lliurar la
documentació relativa a aques-
tes desestimacions, i asseguren
que segons els tribunals “el fet de
no tenir la documentació a dis-
posició dels regidors des de la
convocatòria és causa de nul·li-
tat”. El grup de l’oposició asse-
gura que van “intentar per dos
cops (dissabte i el mateix dilluns
del Ple) obtenir la documenta-
ció”, però no la van rebre. 

“VOLEN CRISPAR L’AMBIENT”
Per la seva part, l’alcalde Carles
Miquel ha lamentat aLínia Va-

llès que IUSF estigui “utilitzant
un discurs per desgastar i crispar
l’ambient”. Miquel assegura que
des de l’oposició volen “buscar
tres peus al gat”. El batlle expli-
ca que “entre el 10 i el 19 de des-
embre (el darrer dia del termini)
es van presentar 292 al·lega-
cions pràcticament idèntiques,
només n’hi havia tres de dife-
rents”. Per això considera que es

podrien haver presentat “una o
dues al·legacions per no blo-
quejar l’administració”. En
aquest sentit afirma que “no
són maneres” i que no sap “com
s’ho prendrà un jutge”.

D’altra banda, contradiu les
acusacions d’IUSF: “Tal com
diu la llei, vam lliurar tota la do-
cumentació disponible en aquell
moment”.

Un instant del Ple que IUSF demana anul·lar. Foto: Ajuntament

La pujada de l’IBI porta cua:
IUSF denunciarà l’Ajuntament

Martorelles | Debat de propostes del PAM
El Celler de Carrencà acollirà dimarts el debat de propostes del

Pla d’Actuació Municipal. Els ciutadans podran presentar els
projectes que considerin necessaris durant el mandat.
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Montornès

SERVEIS4Les dades ho deixen
clar: Montmeló és el municipi
del Baix Vallès on més va baixar
la població durant el 2019. “Una
de les causes que tenim identi-
ficada és la manca d’habitatge.
Que no n’hi hagi o que l’existent
sigui car és un dels motius pels
quals la gent jove acaba mar-
xant, a Granollers, Mollet o
Montornès”, va explicar l’al-
calde, Pere Rodríguez, en de-
claracions a Vallès Visió.

El batlle, però, va assegurar
que un dels eixos del seu man-
dat ha de ser impulsar la cons-
trucció de pisos i cases que ser-
veixin perquè els veïns no només
serveixin per donar resposta a la
demanda actual, sinó per in-
tentar aconseguir nous veïns
per a la vila.

A l’altre extrem de l’estadís-
tica, el municipi en el qual va
créixer més la població durant
l’any passat, hi ha Montornès.

CELEBRACIÓ4Igual que en al-
tres municipis del país, la visita
de Melcior, Gaspar i Baltasar
diumenge passat a Montmeló va
posar el punt final a les setma-
nes festives de Nadal. La Caval-
cada, que va fer que els veïns més
menuts sortissin al carrer il·lu-
sionats per portar-los la carta
amb els seus desitjos i a recollir
caramels, va ser l’últim gran
acte d’aquestes festes.

De fet, tot el poble s’ha bol-
cat en les celebracions. La Unió
de Botiguers i comerciants de
Montmeló va encarregar-se de la

ja tradicional campanya des del
passat 10 de desembre. Per al

2019, la UBCM va voler col·la-
borar amb el projecte de l’AFA-
NOC (Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics de
Catalunya) de La Casa dels Xu-
klis. Per cada compra que es feia
en comerços associats, els clients
rebien un segell en una butlleta
i, un cop es van fer compres en
quatre establiments associats
diferents, la UBCM donava un

5% de l’import total a aquesta
iniciativa solidària.

L’Escola Municipal de Músi-
ca va celebrar també els seus
tradicionals concerts de Nadal els
dies 14 i 15 de desembre. El ma-
teix dia 15, grups instrumentals
del centre van interpretar temes
de Harry Pottero Mamma Mia
i el 4 de gener es va representar
Un conte de Nadal, de Dickens.

La visita dels Tres Mags a la vila. Foto: Yleniaphotography

El poble s’acomiada de Nadal
amb la Cavalcada de Reis

Montmeló és el municipi del
Baix Vallès que perd més veïns

Serveis | L’aula d’estudi nocturn ja està en funcionament
Un any més, la Biblioteca Municipal La Grua ha habilitat una sala d’estudi nocturn
per als estudiants que hagin de preparar els seus exàmens. L’espai està disponible

des de dimarts passat i es podrà fer servir fins al pròxim diumenge 2 de febrer.

Els comerciants 
van impulsar una
iniciativa solidària 
amb l’AFANOC

MEDI AMBIENT4Quan ha pas-
sat un mes de l’incendi a la
planta de Ditecsa dedicada al re-
ciclatge de dissolvents i residus
industrials, encara se segueix
desenvolupant i treballant el pla
de xoc per al seguiment de l’im-
pacte ambiental al Besòs. Així ho
va anunciar ahir el Consorci Be-
sòs-Tordera i l’Agència Catalana
de l’Aigua, que també van con-
firmar la millora de la qualitat de
l’aigua del riu segons els primers
resultats de la campanya de
mostreig del desembre, hores
després del vessament de les
substàncies tòxiques que va dei-
xar una imatge desoladora amb
centenars de cadàvers de peixos. 

De fet, un signe d’aquesta mi-
llora és que mentre el dia de l’in-
cendi hi havia una presència de
compostos dissolvents volàtils
100 vegades superior als límits
regulats, una setmana després es
va reduir entre 5 i 10 vegades per
sota dels llindars regulats. A
més, s’han trobat peixos vius als
voltants de la zona afectada.

D’altra banda, aquesta ma-
teixa setmana s’està fent la se-
gona campanya de recollida de
dades, que forma part del pla de
xoc i preveu l’anàlisi del grau
d’impacte i de recuperació de l’e-
cosistema fluvial, de les aigües
subterrànies i de les aigües cos-
taneres de tot el tram afectat.

Tanmateix, no serà fins a
mitjans de febrer quan es puguin
analitzar els resultats definitius
de les mostres en la reunió del
Consorci Besòs-Tordera. De cara
a l’abril, a més, es preveu fer una
tercera campanya de recollida de
mostres d’aigua per analitzar
l’evolució del riu.

Aquesta setmana ha començat la 2a campanya de mostres. Foto: Consorci

Segueix el pla de xoc per
l’impacte de l’incendi al Besòs

Condol | Mor el pediatre Javier Ballabriga
El pediatre a Montornès durant més de trenta anys, Javier Ballabriga, va morir
el passat 23 de desembre. L’estimat i reconegut metge va exercir atenent a nens
de tota la comarca i fins i tot d’altres indrets del territori català. 

JOVES4Montornès acull per
segon any consecutiu el projec-
te Eduquem i gaudim en família,
que aglutina xerrades, especta-
cles, jocs i tallers familiars per a
tota la família. Avui a la tarda la
iniciativa El Petit Mir tractarà l’a-
companyament durant el primer
any de vida dels fills, i es farà una
xerrada amb un espai de joc in-
clòs. Una altra de les activitats
destacades serà l’Espai de Debat
Educatiu, que reuneix profes-
sionals i famílies per debatre
sobre l’educació i que aquest

curs centrarà part de les troba-
des a parlar d’igualtat i coedu-
cació.

A més, també hi ha altres
propostes com les xerrades
“Com i quan parlar de sexualitat
amb els meus fills/es”, “El viat-
ge de primària a secundària” i
“Claus per promoure l’èxit es-
colar”; els tallers de La Città In-
finita i el de neuroeducació i
joc; i els espectacles “Alícia al
país de les meravelles” de Viu el
Teatre i “Arma de cosntrucción
masiva” de José y sus hermanas.

Xerrades, espectacles i jocs
per a l’educació en família
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La Llagosta

Santa Perpètua

COMERÇ4Els mercats, encara
avui, són un element que verte-
bra la vida de les comunitats, i el
de la Llagosta ha celebrat re-
centment una xifra rodona. I és
que dissabte de la setmana pas-
sada, l’alcalde Oscar Sierra va vi-
sitar el Mercat Municipal per
lliurar una placa per comme-
morar les quatre dècades de
funcionament de l’equipament.

Juan Manuel Cano, presi-
dent de l’Associació de Conces-

sionaris, va rebre aquest detall de
mans del batlle, que va lloar la
feina feta a l’equipament i va
anunciar la instal·lació imminent
d’un sistema de climatització,
una de les eternes demandes
dels botiguers.

Una de les activitats d’a-
questa efemèride va ser el sorteig
de més de 2.000 euros en vals de
compra, que es podran fer ser-
vir tant a les parades interiors
com a les de l’entorn del Mercat.

CELEBRACIÓ4Malauradament,
fins i tot les millors coses s’aca-
ben. I diumenge passat, la visi-
ta dels Reis d’Orient per parti-
cipar en la Cavalcada va ser l’e-
píleg de les celebracions nada-
lenques i l’avís, per a menuts i no
tan petits, que cal tornar a la ru-
tina i a les respectives obligacions
del dia a dia.

La visita de Melcior, Gaspar
i Baltasar de diumenge passat,
doncs, va servir per posar el

punt final a tres setmanes llar-
gues d’actes festius de tota mena.
La programació va posar-se en
marxa el dia 14 de desembre
amb el Concert de Nadal a l’Es-

glésia de Sant Josep, i d’alesho-
res fins al 5 de gener els veïns van
haver d’organitzar-se per no
perdre’s cap de les propostes
de tots els dies posteriors.

D’aquesta manera, la Ràdio
Marató Solidària, el Pessebre
Vivent, diferents convocatòries
per fer cagar el Tió, celebra-
cions obertes de la Nit de Nadal

o la de Cap d’Any o campionats
esportius com el que va orga-
nitzar el Club Bàsquet la Llagosta
2017 van omplir carrers, places
i diferents punts de la vila.

Tot plegat va acabar amb els
caramels que els tres Reis Mags
i els patges van tirar des de les
carrosses. Uns dolços que, com
sempre, tenen un punt amarg.

Com cada any, Ses Majestats van visitar el poble. Foto: 08CentVint

Una Cavalcada multitudinària
tanca les festes a la Llagosta

El Mercat Municipal celebra
quatre dècades de vida

Medi ambient | 41 establiments del poble ja separen residus
A finals del mes passat es van fer públiques les dades de la campanya impulsada per a 

la recollida d’envasos lleugers en la qual han participat un total de 41 establiments locals
de restauració i hostaleria. Les institucions van felicitar-se per les xifres aconseguides,

El calendari d’actes
de Nadal va arrencar
amb un concert el 
dia 14 de desembre

PROPOSTA4La nova estació de
l’R8 podria anomenar-se Santa
Perpètua-Riera de Caldes. Com
a mínim, aquesta és la proposta
que han enviat recentment l’A-
juntament i els consistoris de
l’Associació de Municipis de
l’Eix de la Riera de Caldes
(AMERC) en una carta al direc-
tor general de l’ATM, Pere To-
rres. D’aquesta forma, l’espera-
da instal·lació de Rodalies que
s’està construint a la Granja Sol-
devila inclouria una menció al te-
rritori més enllà del municipi. 

La Llagosta, Caldes, Palau-
solità i Plegamans, Polinyà, i
Sentmenat veuen amb bons ulls

aquesta denominació. “La de-
nominació que proposem do-

naria visibilitat al municipi en la
qual està ubicada l’estació i al-
hora referenciaria el territori
més ampli de la riera de Caldes”,
expliquen els signants. 

D’altra banda, recorden que
els municipis tenen una pobla-
ció d’uns 100.000 habitants i
que “l’AMERC impulsa projec-
tes de desenvolupament local i
compta amb un important teixit
productiu, amb 42 polígons d’ac-

tivitat econòmica, més de 1000
empreses industrials, i prop de
50.000 llocs de treball”.

NORMALITAT A LES OBRES
Pel que fa als treballs ferroviaris,
Renfe ha informat que continuen
amb normalitat. Les obres van
començar el juliol i superen la xi-
fra d’1,7 milions d’euros. Està
previst que estiguin acabades
en un termini de nou mesos. 

La nova estació podria tenir un nom de referència local. Foto: Arxiu

Pròxima parada de l’R8: 
Santa Perpètua-Riera de Caldes

Nadal | Gairebé 4.000 persones a la Central de Reis
La Central dels Reis de Santa Perpètua va rebre la visita de 3.912 persones, de
les quals uns 1.700 eren infants que van poder entregar la carta per als Reis
d’Orient. Les xifres mostren que es manté el bon nivell de públic del 2019.

ACTIVISME4El CDR perpetuenc
Ferran Jolis ja ha pogut tornar
a casa. L’Audiència Nacional el
va deixar en llibertat a finals de
desembre juntament amb Alexis
Codina, CDR de Sant Fost. Jolis
va ser detingut en el marc de l’O-
peració Judes del passat 23 de
setembre per presumpte terro-
risme. Tanmateix, la mateixa
Audiència l’ha alliberat perquè
“no va tenir contacte material
amb explosius tot i la seva par-
ticipació en els fets”. En el seu
cas, ha estat un dels dos CDRs

que van ser atesos per un advo-
cat d’ofici i ha passat tres mesos
a la presó de Soto del Real.

A principis de desembre, el
seu nou advocat va presentar
una querella davant dels jutjats
de Sabadell pel tracte rebut des
de la detenció fins a l'empreso-
nament, ja que considera que se
li van vulnerar els drets fona-
mentals. Jolis haurà de compa-
rèixer setmanalment als jutjats,
té prohibit sortir de l'Estat sen-
se autorització judicial i se li ha
retirat el passaport.

En llibertat Ferran Jolis, CDR
detingut a l’Operació Judes

L’Ajuntament i els
municipis propers
volen aquest nom com
a referència al territori
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Motorprim obre un nou
concessionari a Lliçà de Vall

SERVEIS4Des de dijous de la
setmana passada, Motorprim, el
concessionari oficial de la marca
Hyundai del grup Movento, té un
nou espai a Lliçà de Vall. Les ins-
tal·lacions, de més de 4.000 me-
tres quadrats, són al número 14 de
l’avinguda de Puigcerdà.

El concessionari ofereix ser-
veis tant de venda de vehicles
com de postvenda, amb una
zona d’exposició de vehicles
nous i d’ocasió.

L’actual gerent de Motor-
prim, Lluís Conesa, va felicitar-
se per la posada en marxa d’a-
quest espai “en una zona, el Va-
llès Oriental, on encara no te-
níem presència i estem segurs
que tindrà una gran acollida”.

L’obertura del centre reforça
la presència de la companyia a
l’àrea metropolitana de Barce-
lona, ja que s’afegeix als dos
centres que ja funcionen des de
fa temps a Badalona i Mataró.

LLIÇÀ D’AMUNT4Des d’abans-
d’ahir, primer dia lectiu d’a-
quest any nou 2020, a tocar de
l’escola Els Picots, situada al
carrer de Jaume I de Lliçà d’A-
munt, ja funciona una nova zona
de ‘Petó i adeu’, un espai pensat
perquè els pares i les mares que
portin els infants a l’escola en
cotxe tinguin la possibilitat d’a-
comiadar-se d’ells de forma se-
gura. L’espai també funciona
com a zona de recollida al final
de l’horari escolar.

Es tracta d’un espai d’apar-
cament que a les hores d’entra-
da i sortida de l’escola (15 minuts
abans i després, en funció del
curs dels nens i les nenes) esta-

rà reservat perquè les famílies
puguin aparcar els seus vehicles

i, de forma ràpida, acomiadar els
menuts a peu de vorera des del
vehicle, sense haver d’inter-
rompre el trànsit. El sistema ha
de funcionar de la mateixa ma-
nera en el moment que s’acabin
les classes.

Segons han explicat des de
l’Ajuntament, aquesta zona de
‘Petó i adeu’, delimitada de for-

ma ben visible, ha de funcionar
com una mesura  per augmentar
la seguretat dels alumnes i per
evitar taps de trànsit. Aquesta ac-
ció, de fet, és una adaptació de la
iniciativa Kiss and ride, que
funciona en altres ciutats d’Eu-
ropa i del món des de mitjans del
segle passat, i no només en con-
textos escolars.

Una imatge d’aquest nou espai. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Una zona de ‘Petó i adeu’ 
a l’Escola Els Picots

Lliçà de Vall | Incendi en el dipòsit d’una empresa
Vuit dotacions de Bombers van desplaçar-se a les instal·lacions de

l’empresa Molduras Hergon abans-d’ahir per apagar l’incendi que va
cremar l’interior d’una sitja. No va haver-hi cap afectat per les flames.

Aquesta mena de
sistemes de comiat 
i recollida ja funciona 
en altres ciutats
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Canovelles | Les Franqueses

LA GARRIGA4Falten 15 dies per
a la inauguració de l’Espai Poli-
valent Can Luna, que s’ha de con-
vertir en un dels referents del
lleure del poble. Un concert ver-
mut, a càrrec del grup coral de la
Garriga KantiKune, serà el pri-
mer gran acte del recinte, i està
previst que es faci el pròxim dis-
sabte 25, el mateix en el que es
farà la inauguració.

Durant el mateix cap de set-
mana, i també dins del programa

especial per inaugurar l’equipa-
ment, Can Luna serà l’escenari
del primer espectacle de la nova
temporada del Patronat, l’es-
pectacle anomenat Vida.

Tot i que falta fer aquesta es-
trena institucional, diverses en-
titats i associacions del poble ja
han començat a fer servir les se-
ves dependències per a les seves
reunions, assajos o trobades. De
fet, ja s’ha constituït la Taula Co-
ordinadora d’Entitats.

L’AMETLLA4Gir radical. En els
dos plens extraordinaris cele-
brats abans de les vacances de
Nadal de l’any passat, es va
aprovar la suspensió de la con-
cessió de llicències d’obres a la
zona de Can Draper. Aquest fet
té una vigència d’un any (és a dir,
que no se’n donaran durant
aquest 2020) però és prorroga-
ble a un segon i afecta una illa
que llinda amb la carretera de

Barcelona i la rotonda de Can
Draper que no tenia certificats
urbanístics atorgats en el mo-
ment de fer la suspensió, i on es-
tava projectat construir-hi un su-
permercat i un hotel.

La decisió, que va tirar en-
davant gràcies als vots de l’equip
de govern municipal (Esquerra
Republicana, Ametlla’t i l’ACP)
i l’abstenció dels representants
de l’oposició (Junts per l’Amet-
lla i el PSC), arriba més de mig
any després que l’anterior exe-
cutiu ho descartés. Aleshores, el
portaveu republicà Pere Marie-
ges (actualment primer tinent
d’alcalde) va dir a Andreu Gon-
zález, alcalde durant l’anterior le-

gislatura, que el seu govern ha-
via generat “malestar” per la
concessió de llicències en aquest
espai del poble i per haver-se ne-
gat a no donar-ne més.

Marieges, que en aquest
mandat també és el màxim res-
ponsable de Territori, va expli-
car que la suspensió de les lli-
cències d’obres a Can Draper
dona compliment als compro-
misos electorals dels tres grups
que integren l’equip de govern.

La decisió es va prendre en els dos darrers Plens del 2019. Foto: Arxiu

Suspenen les llicències
d’obres a la zona de Can Draper

Compte enrere per a la
inauguració de Can Luna

La Garriga | Noves càmeres de seguretat al poble
Des de fa unes setmanes (concretament, de finals de l’any passat), en les
entrades i les sortides de la Garriga hi ha instal·lades noves càmeres de
seguretat. Els dispositius començaran a funcionar de forma imminent. 

Al Ple del maig de l’any
passat, l’antic govern
del poble havia
descartat la mesura

LES FRANQUESES4“En Sergi
ja està a casa amb la mare!”.
Amb aquest missatge publicat
dilluns a les xarxes socials, la Lo-
rena -veïna de les Franqueses- va
tancar un episodi que va co-
mençar fa uns dies. La mare va
denunciar que la seva exparella
no li deixava veure el seu fill du-
rant la segona part de les va-
cances de Nadal, tal com havien
pactat, segons assegurava. De fet,
la setmana passada una multitud
convocada per l’Associació Mi-
rall es va reunir davant de l’A-
juntament per donar suport a la
mare i assenyalar un possible cas
de violència de gènere.

Segons narrava Lorena a tra-
vés de les xarxes socials, el pas-
sat 30 de desembre es disposa-
va a recollir el seu fill quan el
pare li va enviar un correu elec-
trònic dient-li que passaria el Na-
dal sola i que no li entregaria el
petit. 

La mare explica que va anar
a Badalona a buscar el seu fill
“amb la denúncia a la mà, as-

sessorada per l’advocada i
acompanyada del telèfon d’a-
tenció a la dona”. La progeni-
tora assegura que quan va arri-
bar-hi, el seu ex, la seva mare
i el petit “sortien del portal” i
ella s’hi va apropar. “Ell va
començar a colpejar-me amb la
porta del portal”, explica la
mare. Des d’aquell moment

va començar una campanya a
través de les xarxes per visibi-
litzar el seu cas i aconseguir re-
trobar-se amb el seu fill, fet
que va acabar passant el ma-
teix dia de Reis. 

Línia Vallèsno ha pogut po-
sar-se en contacte amb el pare,
fet pel qual no ofereix la seva ver-
sió dels fets.

Una multitud es va concentrar en suport de la mare. Foto: Facebook

Mare i fill es retroben després
de denunciar l’exparella

Les Franqueses | Temporada escènica
Les Franqueses dona la benvinguda demà a la temporada
d’arts escèniques i espectacles amb l’obra la Guerra de
Troia no es farà, al Teatre Auditori de Bellavista.

CANOVELLES4Un incendi ori-
ginat en un pis del número 10 del
carrer Sèquia va cremar com-
pletament el menjador de l’ha-
bitatge dimarts al vespre. Segons
el9Nou, quatre dotacions de
Bombers van treballar per ex-
tingir l’incendi, que no va deixar
cap ferit. Els mateixos veïns van
poder abandonar per ells ma-
teixos el bloc de pisos, i la ma-
joria d’ells van poder dormir la
mateixa nit als respectius do-
micilis. Tot i això, la família de
l’àtic va haver de passar la nit a

casa d’uns familiars a causa de la
destrossa provocada per les fla-
mes, i encara no se sap el seu ori-
gen. De fet, els Bombers van ne-
cessitar una hora per apagar el
foc, que també va fer malbé una
canonada d’aigua. Els danys van
provocar una fuga que va afec-
tar el pis de sota, i en la qual tam-
bé es va treballar per aturar-la.

L’operatiu conjunt va comp-
tar amb la participació de la Po-
licia Local, els Mossos d’Esqua-
dra i el Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM).

Un incendi crema totalment
el menjador d’un àtic

L’incendi va tenir lloc al número 10 del carrer Sèquia. Foto: Google Maps
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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El 2020 ja fa dies que està en
marxa i, per tant, després de l’a-
turada del primer cap de setma-
na de l’any torna a posar-se en
marxa la Divisió d’Honor feme-
nina. El BM Granollers, doncs,
tindrà la seva estrena esportiva
demà a dos quarts de cinc de la
tarda al Palau d’Esports en un en-
frontament directe contra l’Aula
Cultural de Valladolid.

De cara a aquest enfronta-
ment, Robert Cuesta ja podria
convocar Ana González, exjuga-
dora de l’Elche Mustang, i que re-
forçarà l’extrem dret del BMG en
aquesta segona meitat del curs. La
jugadora ha signat un contracte
que la vincularà al club fins al 30
de juny d’aquest any.

Encara sense la malaguenya
(internacional absoluta amb Es-

panya malgrat la seva joventut),
el Granollers va tancar l’any amb
una victòria ajustadíssima a la
pista del cuer, el CB Salud-Tene-
rife (31-32).

JORNADA SOLIDÀRIA
L’endemà d’aquesta cita oficial, a
partir d’un quart de set de la tar-
da, el sènior masculí (sense els in-

ternacionals) jugarà el ja tradi-
cional partit benèfic contra una
selecció formada per jugadors
catalans d’altres categories.

El darrer apunt de l’actualitat
del conjunt d’Antonio Rama és
que ja coneix el seu rival en la 4a
ronda de la Copa del Rei. Serà el
Puente Genil, en una eliminatò-
ria que es jugarà a finals de mes.

El club s’ha reforçat amb l’extrem Ana González. Foto: BMM 

Enfrontament directe: el BMG
rep demà l’Aula de Valladolid
» L’equip de Robert Cuesta va tancar el 2019 guanyant a Tenerife
» El masculí jugarà un partit solidari contra un combinat català

La penúltima etapa de 
la Volta passarà pel Circuit

CICLISME4És habitual que el
Circuit aculli competicions es-
portives alienes al motor, però di-
marts passat es va anunciar la
que serà una de les grans cites
d’aquest 2020.El pilot de la Vol-
ta Ciclista a Catalunya rodarà per
l’asfalt del traçat en la penúltima
etapa de la ronda (prevista per al
28 de març), que enguany cele-
brarà la seva 100a edició.

D’aquesta manera, la ins-
tal·lació es convertirà en un punt
que podria ser decisiu per a la
classificació final i deixarà algu-
nes de les imatges més atractives

de la cursa, i la celebració d’un es-
print intermedi puntuable.

Rubèn Peris, director general
de la cursa, va assegurar que la
Volta sempre busca “millorar
l’espectacle”, cosa que serà pos-
sible gràcies a aquesta aliança
temporal amb el Circuit, cosa que
considera “un al·licient”.

Per la seva banda, Joan Font-
serè, director general del Circu-
it, va dir que és “una satisfacció”
per al traçat acollir aquesta com-
petició, que reunirà figures de
primer nivell mundial com el co-
lombià Miguel Ángel López.

Partidàs per començar l’any: 
CB Mollet contra UBSA

Quart contra se-
gon. El calendari
ha volgut que l’es-
trena competitiva

de l’any natural (i de la segona
volta) per al CB Mollet sigui un
test de nivell contra un rival di-
recte: l’UBSA de Sant Adrià.

L’enfrontament, que es po-
sarà en marxa demà a les vuit del
vespre al Plana Lledó, pren una
importància especial després de
la derrota del líder, el CB Tarra-
gona, en la darrera jornada del
2019 (a casa seva contra el CB
Cornellà) que va permetre que

Mollet, UBSA, Cornellà i UE
Mataró retallessin la distància
que els separa dels tarragonins a
dues victòries.

Sigui com sigui, els de Josep
Maria Marsà voldran guanyar
contra el conjunt de Mario Lou-
same per mantenir-se ferms en
la persecució al primer. Cal tenir
present també que en la prime-
ra jornada de lliga, disputada el
21 de setembre de l’any passat, el
Mollet va perdre per 67-61, de
manera que un triomf per més de
sis punts permetria adjudicar-se
el basket average particular.

Fe d’errades | Informació incompleta sobre l’All Star de bàsquet
En la darrera edició en paper del 2019 de Línia Vallès es feia referència a la presentació de l’All
Star de Copa Catalunya de bàsquet que es disputarà a Granollers. En la peça no s’incloia el CB

Sant Gervasi de Mollet com a club i José Manuel Coego i Xavi Caminal com a participants. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

La Mitja dedica el quilòmetre
14a Margarita Arderiu

ATLETISME4El quilòmetre 14
de l’edició d’enguany de la Mit-
ja estarà dedicat a l’empresària
Margarita Arderiu, ànima i pro-
pietària de la càrnica Arderiu La
Carn. Així es va fer públic dijous
de la setmana passada, en un acte
a Canovelles, municipi en el qual
concentra bona part de la seva
activitat la companyia.

D’aquesta manera, la Mitja
segueix fent un reconeixement a
totes les empreses i les persones

que han volgut col·laborar d’al-
guna manera amb la prova du-
rant les seves tres dècades llar-
gues d’història.

34A EDICIÓ
La Mitja celebrarà la seva 34a
edició el dia 2 de febrer. Com és
habitual, la prova es posarà en
marxa a Granollers i portarà els
participants a recórrer també
els termes municipals de les
Franqueses i la Garriga.



29 | 

Esports

La primera volta aca-
barà amb un plat fort
per a l’EC Granollers.
El conjunt de Jose
Solivelles posarà el

punt final a la primera volta amb
un dels partits més durs (amb la
classificació a la mà, el que més)
de tota la temporada: la visita al
Municipal de la Feixa Llarga per
jugar contra el CE l’Hospitalet.

I és que després de la prime-
ra jornada de l’any, el conjunt de
Jonathan Risueño torna a liderar
la taula del grup 5 de Tercera Di-
visió (empatat amb el Terrassa
però amb un goal averagemillor
que els del Vallès Occidental),
mentre que l’ECG es mira els dos
primers classificats amb dos
punts menys (34) que ells (36).
Això és així des de diumenge
passat, quan els blancs van patir
la primera derrota de la tempo-
rada a casa, contra el Manresa. 

Els de Solivelles, doncs, vol-
dran guanyar a la Feixa Llarga, on

l’Hospi ha sumat 17 dels seus 36
punts. Salinas, home gol del con-
junt local (ha vist porteria en
vuit ocasions en 15 jornades)
serà la principal amenaça per a la
defensa de l’ECG.

PRIMERA PART PER OBLIDAR
Els blancs, però, hauran de mos-
trar una imatge millor de la que
van exhibir en el primer partit de

l’any, que van jugar diumenge
passat al Municipal, i que va tan-
car-se amb la primera derrota a
casa contra el Manresa (1-2).

De fet, els blancs van encaixar
els dos gols en poc més de set mi-
nuts (abans del descans) i la in-
sistència i millora que van tenir al
segon temps només van servir
perquè Alejandro Muñoz reduís
la distància en l’electrònic final.

Un examen a la vista: l’EC
Granollers visita l’Hospitalet

Reus i La Vendéenne: dies
intensos per al CH Caldes

Ja fa més d’una set-
mana i mitja que som
al 2020 i el CH Caldes
encara no ha jugat a la

Torre Roja... i encara trigarà uns
dies més a retrobar-se amb l’afi-
ció. I és que el conjunt d’Eduard
Candami afrontarà els seus dos
pròxims a domicili.

El més imminent és el de la
setzena jornada de lliga, previst
per a les nou de la nit d’avui ma-
teix, farà que els arlequinats es
posin a prova a la pista d’un dels
seus rivals directes, el Reus De-
portiu. El Caldes voldrà aconse-
guir la primera victòria de l’any
després d’estrenar-lo competiti-
vament sumant un punt en la vi-
sita de dissabte passat a Sant Hi-

pòlit de Voltregà (2-2). Els de
Candami es van avançar en dues
ocasions (amb gols de Ferran
Rosa i del capità Alexandre Ac-
sensi), però els locals van resta-
blir l’empat en dues ocasions.

DEFENSAR TRES GOLS
Després d’aquest enfrontament,
però, tocarà tornar a canviar el xip
i pensar en la WS Europe Cup,
competició aparcada des del pas-
sat 14 de desembre.

Els calderins visitaran el Com-
plexe Sportif de l’Angelmière, a la
localitat francesa de La Roche-
sur-Yon, per jugar la tornada
dels vuitens de final contra La
Vendéenne. En l’anada, els cal-
derins van guanyar per 4-1.

El CN Granollers torna a
posar-se en marxa a la lliga

La temporada 2019-
20 torna a posar-se en
marxa després de l’a-
turada per les festes i el

CN Granollers redebutarà en la
Primera Divisió rebent, demà a
un quart de cinc de la tarda, la vi-
sita del CN Premià.

El curs afronta ja la seva on-
zena jornada (tot i que aquest
serà el desè partit dels granolle-
rins, donada la configuració im-
parella del campionat) i l’equip
segueix necessitat de bons re-
sultats, ja que un cop completa-
da gairebé la primera meitat de
la competició, és tercer per la cua
(només el CN Caballa i l’AD Con-
cepción Ciudad Lineal presenten

pitjors resultats) amb 8 punts.
Un triomf contra el conjunt del
Maresme, però, podria fer que el
conjunt que entrena l’eslovac
Tomas Bruder escalés fins a qua-
tre posicions en la taula (atra-
pant, precisament, el conjunt
premianenc).

El que comença demà, doncs,
serà el primer cap de setmana
competitiu d’un any en el qual el
CNG ha de millorar les seves
prestacions i els seus resultats si
no vol veure’s immers en la llui-
ta per perdre la categoria. I és que
en les darreres temporades, l’e-
quip havia lluitat per objectius
més ambiciosos, però enguany
no està sent així.

» Els riberencs són els líders després de la primera jornada de l’any
» Els de Solivelles van estrenar el 2020 amb la primera derrota a casa

Concòrdia i Caldes debuten
com a locals aquest 2020

FUTBOL SALA4Primera jornada
de l’any i última de la primera vol-
ta a la vista. Les vacances ja s’han
acabat per al CD la Concòrdia i el
CN Caldes, que van tornar a la fei-
na fa uns dies per preparar els
seus primers compromisos ofi-
cials d’aquest 2020.

Les llagostenques, que van
acabar el 2019 amb bon peu,
sumant quatre dels darrers sis
punts que van jugar-se, afronta-
ran el darrer partit de la prime-
ra meitat d’una temporada com-
plicada al CEM El Turó contra un
dels seus rivals directes, el Se-

garra-Cervera. El partit es posa-
rà en marxa a dos quarts de sis de
la tarda de demà.

El Caldes, per la seva banda,
va recuperar el partit de la ca-
torzena jornada de lliga abans-
d’ahir a la pista del Ripollet, però
aquest desplaçament al Vallès
Occidental no serà l’únic partit de
la setmana. Les jugadores de Ja-
vier Reyes s’estrenaran al Buga-
rai davant l’afició en aquest 2020
amb un partit dificilíssim contra
les líders, el filial de la Penya Es-
plugues. El matx es jugarà demà
passat a tres quarts de 12.

Una acció del primer partit de l’any al Municipal. Foto: CEM
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Viu en línia

En Marc és historiador i vol resoldre el seu
gran enigma familiar: la desaparició de la
petita Magui Viladalba, la germana de la
seva besàvia, durant la revetlla de Sant
Joan del 1919 a Barcelona. Tot i que el pro-
tagonista creu que tots els integrants de
la història són morts, troba la Teresina, una
amiga de la Magui que viu a l’antiga casa
familiar, ara convertida en residència. 

Llibres

L'ombra de Magui encara és al jardí
Sylvia Lagarda-Mata

David Selvas dirigeix aquesta peça del
dramaturg escocès David Greig, consi-
derada “una obra de teatre amb cançons”,
i no un musical. Els actors Ivan Massagué
i Marta Bayarri interpreten l’Helena, una
advocada de divorcis que té una aventura
amb un home casat, i el Bob, un escrip-
tor fracassat que fa feines il·legals.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Aquella nit
David Greig

El 2020 ja és aquí i David Bisbal ha volgut
ser un dels primers artistes a estrenar un
nou disc. A En tus planes el cantant pre-
senta tretze cançons que recuperen els
ritmes dels seus inicis, però també sons
llatins més actuals. A més, l’àlbum comp-
ta amb quatre col·laboracions amb ar-
tistes com Juan Magán, Sebastián Yatra,
Alejandro Fernández i Greeicy Rendón.

Música

El clàssic de Louisa May Alcott, publicat
l’any 1868, no passa de moda. La prova
és que aquest Nadal ha tornat a estar en
boca de tothom gràcies a l’adaptació de
la directora Greta Gerwig, la vuitena
que s’ha fet d’aquest llibre. Saoirse Ronan
dona vida a la carismàtica Jo i encapça-
la una versió entranyable i actualitzada
de la història de les germanes March.

Pelis i sèries

Mujercitas
Greta Gerwig

En tus planes
David Bisbal

24è Circ d’Hivern
Fins al 19 de gener, la Fàbrica de Creació Ateneu Popular
9 Barris de Barcelona acull el seu 24è Circ d’Hivern. L’obra

d’aquesta edició és ‘Sopa i el que el vent no s’emportà’,
un espectacle de circ contemporani que barreja tècni-

ques diverses, com ara trapezi, acrobàcia i, fins i tot, bre-
ak dance. Pel que fa a l’argument teatral, l’obra mostra

com, any rere any, la mateixa família es reuneix per fer el
sopar de Nadal i posa de manifest que aquestes celebra-
cions mai són tan idíl·liques com semblen, una reflexió

amb què el públic podrà sentir-se identificat. 

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha viscut so-
bre rodes des dels dos anys. Amb un talent extraor-
dinari per al motociclisme, la seva passió, ha estat

campiona del món de trial i d’enduro en tretze i cinc
ocasions, respectivament. L’any 2011 va participar

per primer cop en el Rally Dakar i, des d’alesho-
res, ha encapçalat la classificació de la catego-
ria femenina en totes les edicions, nou en to-
tal. El passat 5 de gener va començar el Dakar
2020, el desè en què Sanz participa, que se ce-
lebra a l'Aràbia Saudita. En un país on les do-
nes poden conduir des de fa només un any i

mig, la pilot catalana vol estar entre els quinze
millors corredors. Tot i que una caiguda en la

segona etapa del ral·li li ha complicat les coses,
Sanz continua endavant per aconseguir el seu

objectiu i deixar la seva empremta en una edició
amb només dotze dones entre els 572 participants. 

L A I A  S A N ZQUI ÉS?
Ser una de les millors motoristes

Ha estat tretze vegades campiona del món de trial

Famosos

Participar en el seu desè Rally Dakar
Va començar bé i ara continua malgrat una caiguda

Preocupació i ànims
La caiguda ha amoïnat els seus seguidors, que li envien escalf

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Brain Training
Brain Training del Dr. Kawashima és la seqüela del mític joc d’intel·li-
gència Brain Training de Nintendo DS, que ara arriba per a Switch. 

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DILLUNS 13 DE GENER
19:00 En aquesta sessió monogràfica, Josep Su-

carrats acompanyarà els assistents per una
deliciosa ruta per la Barcelona gastronòmi-
ca. / Biblioteca Can Pedrals.  

DEMÀ 11 DE GENER
17:30 En el marc de les projeccions de la tret-

zena edició del Cicle de Cinema Cubà que s’or-
ganitza a la ciutat, demà a la tarda es farà la
projecció de la pel·lícula El Benny. / Centre Cul-
tural La Marineta.

DES DEL 13 DE GENER
Tot el dia Súper Mollet gran: Herois i heroïnes quo-

tidiansés el nom de la mostra que s’inaugurarà
dilluns que ve i que vol ser un homenatge a
la gent gran de la ciutat. / Centre de Serveis
per a la Gent Gran El Lledoner.

DEMÀ 11 DE GENER
SANTA PERPÈTUA Com tots els primers dissabtes

del mes (excepcionalment no es va fer la set-
mana passada), se celebrarà una jornada de
jocs en família organitzada per Espiral
(18:00). / Centre Cívic can Folguera. 

DIMARTS 14 DE GENER
L’AMETLLA Dimarts de la setmana que ve es farà

una nova sessió del taller d’entranament cog-
nitiu anomenat Ment Activa, pensat per a la
gent més vella del poble (17:00). / Casal de
la Gent Gran.

DEMÀ 11 DE GENER
LA GARRIGA Durant el migdia de demà es farà

la darrera visita guiada al refugi antiaeri del
poble. Les visites es van començar a fer en el
marc del 80è aniversari de la Guerra Civil
(12:00). / Refugi de l’estació.

DILLUNS 13 DE GENER
CANOVELLES Dilluns de la setmana que ve es

farà la inauguració de l’exposició Fotografies
d'AFOCA, l'Agrupació Fotogràfica de Canovelles
(Tot el dia). / Centre Cultural.

DEMÀ 11 DE GENER
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a

la desena jornada de la Liga Iberdrola entre
el BM Granollers i l’Aula de Valladolid (16:30).
/ Palau d’Esports.

LA LLAGOSTA El 2020 arrenca amb un
videofòrum dedicat a El hilo invisible
del director Paul Thomas Anderson. /
Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí.

‘El hilo invisible’, protagonista
del Cinefòrum de la Llagosta
Dimecres 15 de gener a les 16:00

Després d'un primer treball i més de
100 concerts, la cantant Sandra Bau-
tista (participant del concurs Sona 9)
visitarà la ciutat. / Centre de Serveis per
a la Gent Gran El Lledoner.

Sandra Bautista oferirà
un concert a la ciutat

Dijous 16 de gener a les 19:00

Dins el programa d'activitats de l'ex-
posició Retorn a Granollers del re-
taule gòtic de sant Esteve es farà una
lectura de La dama de l’unicorn, de Tra-
cy Chevalier. / Museu.

‘La dama de l'unicorn’, de 
Tracy Chevalier, al Museu
Dijous 16 de gener a les 19:00

MOLLET Partit de bàsquet de la ca-
torzena jornada del grup C-B de la lli-
ga EBA entre el CB Mollet i l’UBSA. / Pa-
velló Plana Lledó.

El CB Mollet estrena l’any i la
segona volta contra l’UBSA

Demà 11 de gener a les 20:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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