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“Visc en una presó. He pensat
molts cops a suïcidar-me, so-
bretot en les èpoques que he tin-
gut els dolors i les picors de pell
més intenses”. Aquesta és la trà-
gica autodescripció de la vida que
fa el Xesco, un veí de Santa Per-
pètua de 47 anys que presenta els
símptomes d’una Sensibilitat
Química Múltiple (SQM), tot i
que encara no ha estat diagnos-
ticat totalment, i està desesperat
per la manca d’atenció sanitària.
Aquesta desconeguda malaltia
és devastadora per a qui la pa-
teix: picors insuportables, fatiga
crònica, infeccions, rigidesa mus-
cular i indisposició intestinal
són només alguns dels mals que
l’SQM provoca. 

Els símptomes, que fan de la
vida dels pacients tot un calvari,
són provocats per l’exposició a
substàncies químiques que a la
majoria de la població no afec-
ten –o com a mínim no d’una ma-
nera tan clara–però que a perso-
nes com el Xesco els impossibili-
ten una vida normal: “M’afecten
tota mena de químics que s’utilit-
zen per a tot, com les colònies, els
desodorants o el detergent. Quan
vaig a comprar al supermercat in-
tento passar-hi el mínim temps
possible perquè m’ofego”, relata.
A més, tampoc pot estar gaire es-
tona utilitzant aparells com l’or-
dinador o el mòbil per l’alta sen-
sibilitat cap a les ones electro-
magnètiques que pateix. 

“SOM INVISIBLES” 
El via crucis del Xesco per in-
tentar trobar una cura va co-
mençar fa uns quatre anys, quan
els símptomes se li van agreujar
i va tenir el primer brot de picors
insuportables. Primer va visitar

metges privats perquè era autò-
nom i no es podia permetre es-
perar la sanitat pública. Davant
la manca de solucions i un em-
pitjorament molt greu aquest
darrer estiu, va visitar el CAP de
Santa Perpètua, des d’on se’l va
enviar a l’Hospital Clínic. Ur-
gències i dermatòlegs van ser el
seu pa de cada dia fins que es-
pecialistes del centre van sospi-
tar que es tractava d’un cas
d’SQM i el van derivar al cap de
la Unitat de Sensibilitat Quími-
ca, Joaquim Fernández-Solà.

L’esperança del Xesco, però,
va quedar esmicolada a finals de
novembre. El metge va respon-
dre que, tot i que considerava
“bastant precisa” l’orientació
dels especialistes cap a un cas
d’SQM, “donat que està domici-
liat a Santa Perpètua” no els
“correspon a aquesta unitat aten-
dre’l”. Amb to molt més buro-
cràtic que mèdic, es va tornar a
frenar un possible diagnòstic
oficial i un tractament per mi-
llorar-li la qualitat de vida. Se-

gons l’escrit, “l’atenció a malal-
ties per Sensibilització Central
està zonificada per CatSalut des
de l’any 2014. Per això, ha de di-
rigir aquesta sol·licitud a la Uni-
tat Hospitalària Especialitzada
de la seva zona sanitària, que és
la de l’Hospital de Mollet”.

Tanmateix, la claredat en la
resposta no es correspon amb la
realitat. El mateix Xesco explica
que, des del centre mèdic mo-
lletà, “la infermera de la unitat de
fatiga crònica i fibromiàlgia va
al·lucinar perquè allà no es trac-
ta aquesta malaltia” i li va dir que

“havia d’anar al Clínic”. De fet,
segons la Resolució del 18 d’abril
de 2018 sobre la Instrucció
08/2017 del Servei Català de

Salut, els perpetuencs han d’anar
a l’Hospital Clínic per diagnos-
ticar-se i tractar-se d’aquesta
malaltia.

Des de llavors, les seves quei-
xes, impulsades en bona part
gràcies a la seva dona, semblen
no tenir efecte: “És una estratè-
gia premeditada perquè no volen
ocupar-se dels que tenim SQM
ni volen que això es conegui; som
malalts sense capacitat de pro-
testar. Som invisibles”, lamenta.

UNA VIDA AÏLLADA
Mentrestant, l’afectat passa una
existència marcada per les pre-
caucions i la por. “L’únic que puc
fer per no patir tant és insistir
molt en el control ambiental.
Això vol dir passar bona part del
dia a casa sense elements que em
puguin provocar reaccions, fet
pel qual no puc treballar. Tot el
meu univers es redueix a una pe-
tita parcel·la”, explica. Tanma-
teix, intenta “fer petites cami-
nades suaus amb la gossa i tre-
ball domèstic, però res més”.

Les enormes limitacions en la
vida del Xesco s’oposen a la vida
que tenia abans i enyora: “Jo era
molt actiu, tant socialment, per-
què quedava amb molta gent,
com físicament, perquè m’en-
cantava la piscina. Ara no puc
veure els meus amics, ja que
qualsevol substància química
que portin em pot perjudicar
molt, ni puc fer esport”. A més,
una de les ferides que més mal li
ha fet és haver dit adeu a la
seva gran passió, els ocells: “Soc
ornitòleg i tinc una enorme vo-
cació, viatjava només per veure
espècies d’ocells, i ara tot això ha
quedat oblidat”, lamenta.

Davant d’una perspectiva tan
fosca, ha planejat una possible
sortida: “Marxaré als Pirineus i
intentaré fer un allotjament ru-
ral per guanyar-me la vida, tot i
que potser no ho puc fer”, ex-
plica. I així continua suportant
una existència transformada en
calvari i marcada per un crit
ofegat que sembla no sentir-se:
el Xesco necessita ajuda.

“Hepensat a suïcidar-me”
» Línia Vallèsparla amb el Xesco, un vallesà que podria tenir Sensibilitat Química Múltiple

» El veí de Santa Perpètua denuncia manca de diagnòstic i tractament per a la desconeguda malaltia

En Xesco ha de viure aïllat de la resta del món i pràcticament tancat a casa a causa de la seva alta sensibilitat a les substàncies químiques. Foto cedida

La malaltia causa picor,
fatiga, infeccions i tota
mena de mals per
l’exposició als químics

Reportatge

Alex Suárez
SANTA PERPÈTUA



Opinió

| 4

líniavallès.cat 17 de gener del 2020

Dipòsit Legal: B 22581-2001
Difusió controlada

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

No deixem de repetir i
explicar que a Carles
Puigdemont i Toni Co-

mín, amb Oriol Junqueras, només els se-
para el sistema judicial. Els fets per estar
segrestats o en llibertat són exacta-
ment els mateixos. Entre tenir tretze anys
de presó o ser avui a l'Europarlament, hi
ha un jutge espanyol.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Arabia Saudí, las mu-
jeres, con gran riesgo
sobre sus vidas, luchan

por sus derechos y libertades indivi-
duales, pero solo se habla de "liberación
de la mujer" cuando una blanca occi-
dental acude allí "desvelada", sin correr
ningún riesgo. Occidente no libera, si-
lencia y oprime.

@ymouled

Ofensiva judicial per ter-
ra, mar i aire. En un dia,
el Parlament Europeu re-

tira la credencial de diputat de Junque-
ras, Llarena demana suplicatori a l’Euro-
parlament per jutjar Puigdemont i Comín,
el Suprem reafirma la suspensió com a di-
putat de Torra i el jutge de Manresa de-
nega l’habeas corpus a Junqueras.

En 2013, un grupo de
nazis asaltó la librería
Blanquerna, agredieron a

varias personas y arrojaron gas lacri-
mógeno. Ahora, el Tribunal Constitu-
cional anula la sentencia que les con-
denaba a cuatro años de cárcel. Decid-
les a los chavales de Altsasu que la jus-
ticia es igual para todos.

@pablom_m@vilallongapac@jmangues

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix

Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Massip

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

celona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga

(Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola Surribas

Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Co-

mercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa

Bertran Controller: Mauro Favieri Distribució:

Andrés Meca, Daniel Manuel, Pablo Favieri i

Wiliam Hernández.

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.

La decisió del TJUE i la posterior ac-
tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 

Propaganda sense fona-
ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 

La Doctrina Junqueras, la decisió del
TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 

La decisió del TJUE estableix que els
membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 

En l’agenda immediata hi ha tres òr-
gans i tres decisions rellevants. ERC pre-

sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari

Els semàfors

PAH Granollers
Els activistes de la PAH van ocupar una

oficina del Banc Santander per aturar
un desnonament programat per avui.

Gràcies a la seva acció de protesta, l’en-
titat va recular i va oferir un lloguer so-

cial al matrimoni que viu a la casa.
pàgina 8

Circuit
La Generalitat va concloure en una au-
ditoria als gestors del Circuit que s’ha-
vien comès irregularitats amb els con-

tractes als empleats i les invitacions per
a F1 i MotoGP. Des de l’Ajuntament de

Montmeló asseguren que ja s’han resolt.
pàgina 19

Festanimal
Mollet celebrarà per primer cop una fes-

ta dedicada al respecte als drets dels
animals i la sensibilització contra el seu

maltractament. El parc de Can Mulà
acollirà les últimes tendències en 
animalisme en un ambient festiu.  

pàgina 14
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La pujada de l’IBI porta cua a Sant Fost:
IUSF denunciarà l’Ajuntament1

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

Enfrontament directe: el BMG 
rep demà l’Aula de Valladolid

Mare i fill es retroben a les Franqueses 
després de denunciar l’exparella

L’excap de la Policia Nacional 
a Granollers era el talp d’un narco

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

S’ha obert el debat de com con-
vèncer els que es desplacen dià-
riament a la feina, les escoles i els
negocis del centre de Barcelona
per evitar la contaminació atmos-
fèrica de la ciutat. L’Ajuntament
de la capital ha optat, en principi,
per la més fàcil: prohibir als cotxes
amb etiquetes/matrícules anti-
gues circular per la ciutat. 

És de pensar que serà la pri-
mera provisió i que li seguiran
d’altres que poden ser també molt
efectives. Que els creuers que visi-
ten el port es connectin a la xarxa
elèctrica. Retirar de la circulació
tots els autobusos, taxis i serveis
de repartiment que van amb mo-
tors de combustió i es promocioni
la instal·lació de troleibusos elèc-
trics. Reforçar la trama de metro i
la freqüència en hores punta. Am-
pliar la xarxa de trens de rodalia i
que la línia de Puigcerdà es des-
dobli. Traslladar el tren de la costa
del Maresme, soterrat, per la vora
de l’autopista C-32, amb estacions
amb aparcament, pels milers de
cotxes de gent que treballa o estu-
dia a Barcelona. Situar a l’actual
traçat del tren de la costa un tram-
via, carrils bicicleta i passeig de
vianants. Tren orbital Mataró-Vi-
lanova i la Geltrú, passant per
Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell i Vilafranca del Pene-
dès. Allargar la Línia 2 del metro
fins al Masnou i metro lleuger des
de Pompeu Fabra fins a l’hospital
Germans Trias. 

Com és natural, aquestes pro-
postes no es resolen d’avui per a
demà. S’ha d’establir un criteri de
prioritats, calendari en temps i
pressupostos, en què es compro-
metin totes les administracions
afectades. Així es faci!

Mesures
per Jordi Lleal

Auditoria emocional
per Ramon Camats

Hi ha estimats, amics, coneguts,
saludats i negligits, així, en ordre
descendent. Les categories són
estables, però no les persones que
s’hi troben. Les relacions hu-
manes són fluides i aquells que
un dia s’abracen amb frenesia,
l’endemà s’odien amb la matei-
xa intensitat. Però no tots els can-
vis són de l’amor cap a l’odi o vi-
ceversa, ni abasten el ventall
sencer. De fet, al principi totes les
relacions parteixen de la indife-
rència inicial per arribar a un grau
o altre de l’escala, on resten o des
d’on davallen una hora o altra.
Les minves, a voltes impercepti-
bles, a voltes evidents. Però sem-
bla clar que en els trams alts de
l’escala, els descensos són irre-
cuperables. Així, si l’amistat pot
acabar en l’amor, rarament l’a-
mor declinant acaba en una
bona amistat. Compte, no parlo
de les ires o baralles puntuals de
l’amor, que sovint acaben en
crestes de passió. Això no val, en
canvi, per a les amistats recon-
ciliades, que són com la paella re-
escalfada, de mal pair.

Sigui com sigui, aquestes fes-
tes, i la presència de ma filla emi-
grant a casa, m’han fet pensar en
allò que preserva els afectes del
corc infatigable del temps i les in-

clemències de l’avorriment, els
desacords o la distància. He vist
–he sentit– que l’amor vertader
és infatigable. En canvi, l’amistat,
que no és simplement un punt
menys d’intensitat, sinó un afec-
te amb entitat pròpia, exigeix re-
ciprocitat. El fil m’ha donat per
passar revista –que no pas comp-
tes– als contextos de correspon-
dència: -Ara els toca a ells, no? Els
tres darrers sopars han sigut a casa
nostra, oi? -Sí, però ja saps com
són, fa molt de temps que no ens
conviden... -I doncs, què fem...?

Ja poden imaginar com se-
gueix. Amb els qui considerem
amics, no mirem prim, és clar.
Però el dia que comencem a
comptar o a fer consideracions
com les anteriors, malament
rai. És evident que no va d’un so-
par amunt o avall, d’una mostra
d’afecte o d’interès més o menys.
Tot plegat són símptomes in-
definibles que quallen per acu-
mulació i intensitat, o justa-
ment per manca d’aquesta. En-
senyament: cal aprendre que qui
et vol, et busca, i qui no et bus-
ca no et vol, i no cal forçar res. El
que flueix, flueix, però quan
l’estimació o l’amistat s’estron-
quen, és debades afegir aigua a
la font, la llera és foradada.

Les millors
perles

Un nen va demandar Nintendo perquè el videojoc que havia
comprat no era tan bo com esperava. El cas s’ha fet viral ara,
però va passar el 1989, quan el petit Clark es va emprenyar

amb tothom que havia tingut a veure amb el joc. La seva decepció
va ser encara més gran quan la demanda va ser desestimada.

Matrimoni a la vista? Rosalía ha sorprès els seus fans
amb una nova foto amb Kylie Jenner, la petita de les
Kardashian. Aquest cop, però, hi ha una novetat: la

cantant ha acompanyat la imatge amb les paraules “He dit que
sí” i l’emojid’un anell de compromís.

La Samantha, una concursant d’OT 2020, ha robat el cor als tuita-
ires catalanoparlants cantant Que tinguem sortde Lluís Llach a
la primera gala del programa. A més, s’ha fet viral un vídeo seu

saludant Rajoy en català des de l’assemblea de joves del seu poble.
Els mitjans espanyolistes ja l’han titllat de “radical” i “separatista”. 

Eduard Farelo i Bad Gyal, pare i filla, protagonitzen l’espot
publicitari dels Premis Gaudí. Es tracta de la primera apari-
ció pública conjunta de l’actor i la cantant. Les reaccions al

vídeo han anat des de l’alegria dels fans de tots dos fins a la sor-
presa dels despitats que no coneixien la relació familiar.

Ho ha tornat a fer: Mariló Montero ha protagonitzat una nova
polèmica. Aquest cop, la periodista ha criticat fermament el
fet que Pablo Iglesias i Alberto Garzón portessin el pin antifei-

xista (un triangle vermell) a la solapa de les jaquetes quan van jurar
els seus càrrecs com a vicepresident i ministre, respectivament.

A les xarxes

@toniaira: Consell de Ministres, a partir
d’ara, en dimarts. Ole. Serà divertit veure
la contraprogramació i les respostes-con-
trarespostes entre el Gobierno i el Govern.

#ConsellDeMinistres

@juanjimenista: Bartomeu diciendo que
este ha sido un proceso de meses y en la
última respuesta Setién admite que lo lla-
maron ayer y contestó en cinco minutos.

#SetiénPerValverde

@OHLen4: Jordi Cuixart surt de la presó
de Lledoners en el seu primer permís pe-
nitenciari. Gaudeix amb els teus, Jordi,
t’ho mereixes.

#FreeCuixart



7 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 17 de gener del 2020



17 de gener del 2020

Granollers

| 8

líniavallès.cat

SANITAT4Granollers comptarà
amb un nou centre de radiote-
ràpia el 2022 que atendrà mil
pacients cada any del Vallès
Oriental i Osona. Aquest és el
principal anunci que es va fer di-
mecres en la presentació de l’e-
quipament sanitari, que per-
metrà a milers d’habitants trac-
tar-se a la ciutat sense haver de
desplaçar-se fins a Barcelona. El
projecte dels despatxos BAAS
Arquitectura i Casa Solo Ar-
quitectes es va donar a conèixer
en un acte a l’Hospital de Gra-
nollers, on va assistir l’alcalde
Josep Mayoral i altres perso-
nalitats del Servei Català de Sa-
lut, l’Aliança C-17 i el mateix
centre mèdic. 

L’edifici estarà al costat de
l’Hospital, en l’espai que ocupa-
va l’antiga Masia de Can Bufí, i
comptarà amb una superfície
de 2.300 metres quadrats. L’e-
quipament es caracteritzarà per
la confortabilitat, la presència de

llum natural gràcies a l’estruc-
tura de la façana i la integració
amb l’entorn i el recinte hospi-
talari. A més, està concebut de
forma que es pugui ampliar en
un futur. Segons un dels arqui-
tectes, Jordi Badia, es busca que
l’edifici transmeti “optimisme”
als usuaris i que des de qualse-
vol punt “es pugui veure la llum
i el cel”.

Pel que fa als aspectes més

tècnics, el pressupost total de l’o-
bra és de 9 milions d’euros, in-
cloent-hi subvencions públiques
de diverses institucions i la col·la-
boració de la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers.
També tindrà una gran sala de
diàlisi i dos acceleradors lineals
utilitzats per als tractaments
contra el càncer. Està previst
que l’inici de les obres sigui a
principis de l’any que ve.

L’edifici tindrà llum natural gràcies a l’estructura de la façana. Foto: FPHAG

El nou centre de radioteràpia 
es posarà en marxa el 2022

» L’equipament tractarà un miler de pacients cada any del Vallès
Oriental i Osona que evitaran desplaçar-se fins a Barcelona

Aturen un desnonament
després d’ocupar un banc

HABITATGE4La PAH va ocupar
dimarts una oficina del banc
Santander a la plaça Maluquer i
Salvador per protestar i intentar
aturar el desnonament progra-
mat per avui d’un matrimoni a
Can Monic. L’endemà, l’entitat
va aturar l’ordre d’expulsió i va
oferir l’esperat lloguer social als
afectats, fet que els activistes
atribueixen a la mobilització po-
pular contra l’execució. Era la se-
gona vegada que feien aquesta
acció en la mateixa sucursal, ja
que l’expulsió dels inquilins
s’havia ajornat anteriorment.

L’ordre del desnonament la va
donar el Banc Popular el 2018,
que després va ser absorbit pel
Santander. 

Segons els activistes, aques-
ta entitat tenia en el seu poder
aturar-lo i, sobretot, donar una
alternativa a la família en forma
de lloguer social, tal com marca
la llei 24/2015. Finalment el
banc va accedir a aquestes peti-
cions. Durant tot el dia, la PAH
va fer mencions constants a la
presidenta del Banc Santander,
Ana Botín, tant a les seves pan-
cartes com a les xarxes.

Un error burocràtic impedeix
a un matrimoni viure junts

SOCIETAT4Un granollerí i la
seva dona iraniana estan sepa-
rats per la burocràcia. Així ho va
explicar el marit, Xavier Moya,
la setmana passada a El Món a
RAC 1. Un error burocràtic al re-
gistre civil ha provocat que un
any i mig després de formalitzar
el matrimoni a Turquia, l’espo-
sa no pugui entrar a l’estat es-
panyol perquè no pot demanar
el visat de reunificació familiar.
Concretament, el problema és
que el llibre de família i el certi-
ficat de casament tenen una
data de naixement errònia.

“M’han tret set anys d’edat al lli-
bre de família i deu anys al cer-
tificat de matrimoni”, lamenta-
va Moya al programa.

Davant d’aquesta situació, la
parella ha hagut d’iniciar un nou
tràmit per arreglar l’errada dels
funcionaris. Tanmateix, dos
mesos després de començar la
nova formulació “encara no
s’ha arreglat res”, assegura l’es-
pòs. D’altra banda, assegura
estar preocupat per la tensió i la
inestabilitat política a l’Iran
que podrien portar a un tanca-
ment de fronteres.

Els botiguers planten cara
contra els robatoris

COMERÇ4 L'Associació de bo-
tiguers Del Rec al Roc ha posat
en marxa recentment una ini-
ciativa pionera a Catalunya per-
què presentar denúncies per
furts i robatoris als comerços si-
gui més fàcil. La idea consisteix
que els comerciants donaran
poders al representant de l'as-
sociació perquè, a nom seu, pu-
gui presentar la denúncia als
Mossos d’Esquadra. Segons ex-
pliquen des de l’entitat, sovint,

els comerciants no poden deixar
l'establiment desatès per fer
aquest tràmit, de manera que la
denúncia no s'acaba posant. 

També asseguren que els
Mossos, amb qui es van reunir la
setmana passada, han acollit
positivament la iniciativa. Des
del cos policial insisteixen en la
necessitat de denunciar sem-
pre els furts, ja que així els arri-
ba la informació i poden actuar
i iniciar investigacions.

Tribunals | Dos anys de presó per un accident de cotxe
Un veí de Granollers ha estat condemnat a dos anys de presó per un accident de
cotxe a Mallén (Saragossa) on va morir la seva dona. El jutge va determinar que

la causa va ser la imprudència del conductor per adormir-se mentre pilotava. 
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Granollers recorda 
el bombardeig de 1939

MEMÒRIA4El Museu de Gra-
nollers, en col·laboració amb
Can Jonch, recordarà diumenge
el bombardeig franquista de
1939 amb un itinerari a través
dels llocs que van ser atacats els
dies 24, 25 i 26 de gener d’aquell
any. El llançament de bombes
sobre la població civil, però, no
va ser el primer, ja que el 1938 ja
s’havia donat l’ordre d’atacar la
ciutat. Un any després el bom-
bardeig va ser més dispers, però
també sanguinari, amb una qua-
rantena de víctimes noves i grans
destrosses a la zona del Passeig
de la Muntanya, els carrers de
Josep Umbert, d’Anníbal, de
Sant Jaume, Ricomà, Travesse-
res i Francesc Ribas.

Des del passat mes de febrer
aquests atacs són presents en
l’espai públic de la ciutat, ja que

estan assenyalats amb rajoles
dissenyades per a aquest fi.
Aquestes estan identificades pels
colors violeta i negre, i porten
inscrita la data dels fets. Amb
aquest recorregut els organitza-
dors busquen “donar a conèixer
aquesta part de la nostra histò-
ria més contemporània i pre-
servar la memòria del que no ha
de tornar a passar”.

L’HOLOCAUST NO S’OBLIDA
El pròxim divendres, Dia Inter-
nacional en Memòria de les Víc-
times de l’Holocaust, Grano-
llers també recordarà aquesta
tragèdia. El Teatre Llevant aco-
llirà la representació de la can-
çó dels deportats, una adaptació
de la novel·la de Teresa Pous so-
bre els catalans obligats a lluitar
a favors dels nazis.

MÚSICA4Granollers es trans-
formarà en una ciutat dedicada
al jazz a partir del 31 de gener
amb tretze concerts de luxe. Així
es va explicar dimecres en la pre-
sentació a la Sala Joan Bretcha
de la 30a edició del Jazz Grano-
llers Festival. Enguany les pro-
tagonistes seran les dones, amb
artistes de luxe que faran les de-
lícies dels apassionats d’aquest
immortal estil musical.  Natsiko
Sugao, Irene Reig i Magalí Sare
seran alguns dels grans noms fe-
menins en aquesta ocasió que
promet apuntalar encara més
aquest esdeveniment a la ciutat. 

En total, 50 artistes aporta-
ran el seu talent musical en qua-
tre espais que serviran d’esce-
nari; el Casino -que a més, en-
guany compleix els seus 140
anys-, el Teatre Auditori i els res-
taurants Anònims i el Mirallet.

L’apoteosi artística es tancarà el
pròxim 27 de març, després de
tres mesos de jazz en viu. Els en-

carregats de donar el tret de
sortida al festival seran Michael
Kanan Trio & Mayte Alguacil el
pròxim dia 31 al Casino. 

D’altra banda, durant la pre-
sentació el mallorquí Marco
Mezquida, que acostuma a ac-
tuar en el festival, va anunciar
que presentarà un concert in-
èdit juntament amb la Jazz-
Granollers Ensemble el 6 de
març. A més,  Teresa Llobet, de
la Big Band de Granollers, va
parlar de l’espectacle Quin fes-
tival!, que tindrà lloc el dia 1 de
març al Teatre Auditori.

Qui també va intervenir en
l’acte de presentació va ser l’al-
calde Josep Mayoral. El batlle
va destacar que la programació
del cicle de jazz és “fiable” com
a signe de qualitat. “Sabem
que, vinguem el dia que vin-
guem, gaudirem dels concerts”,
va explicar. També va voler
destacar la importància de la
música per a la ciutat i que les
bandes que hi ha són un reflex
d’un treball que s’ha fet i que es
segueix fent des de les escoles
de música i la influència de la
programació musical.

El festival es posarà en marxa el 31 de gener. Foto: Jazz Granollers

13 concerts de luxe per al 
30è Jazz Granollers Festival

Enguany s’ha buscat
que la programació
tingui una major
presència femenina

Una de les rajoles que marquen un lloc bombardejat. Foto: Ajuntament
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EN LLIBERTAT4Després de tres
mesos, els darrers CDRs detin-
guts en l’Operació Judes el 23 de
setembre i acusats de terrorisme
han tornat a casa. La llarga es-
pera va desembocar dissabte a
Mollet en una rebuda molt emo-
tiva a Germinal Tomàs, l’últim
activista juntament amb Jordi
Ros al qual l’Audiència Nacional
va decretar divendres la seva
llibertat sota una fiança de
15.000 euros. 

Unes 300 persones van rebre
en Germinal i en Jordi de mati-
nada davant de l’Ajuntament,
fent-lo sentir a casa un altre cop
després dels mesos eterns em-
presonat a Soto del Real. La
trobada va estar  marcada per la
denúncia i la reivindicació, ja que
el mateix Tomàs va prometre se-
guir “al peu del canó fins al final”.
A més, a la concentració també
hi va haver dos convidats molt
especials; Alexis Codina, el CDR
de Sant Fost també empresonat

el 23S i alliberat dies abans, i
Eduard Garzón, en la mateixa si-
tuació.

“CONTINUEM REPRESALIATS”
Tot i la bona notícia del seu alli-
berament, els nou CDRs detin-
guts el passat setembre  van la-
mentar dilluns en un comunicat

conjunt que “continuen” sent
“represaliats” pel seu “posicio-
nament polític”. Denuncien que
tot i que ja no estan a la presó se-
gueixen “pendents d’unes acu-
sacions molt greus”. A més, do-
nen una advertència a les insti-
tucions: “No pararem fins a l’ar-
xivament de la causa”.

Tomàs: “Seguiré al peu del canó fins al final”. Foto: Twitter (@oriolmollet)

Mollet rep els darrers CDRs: 
Germinal Tomàs ja és a casa

» L’Audiència Nacional dona la llibertat condicional als últims CDRs
acusats de terrorisme i empresonats des del passat 23 de setembre

Mollet és la ciutat de l’estat 
on més baixa la desigualtat

SOCIETAT4La Fundació d’Es-
tudis d’Economia Aplicada (Fe-
dea) ha publicat un estudi re-
centment on s’indica que Mollet
és la ciutat de l’estat espanyol on
més ha baixat la desigualtat en-
tre els anys 2011 i 2014. A més a
més, la vila molletana és on la
desigualtat és més petita d’entre
tots els municipis de més de
50.000 habitants al mateix te-
rritori. L’informe analitza els
nivells de renda i desigualtat, i
assenyala que a Mollet la caigu-

da en desigualtat va ser del
19,56%. A comparació, Grano-
llers va veure una reducció de la
desigualtat d’un 8,93%.

LÍDERS EN INVERSIÓ SOCIAL
La dada positiva en desigualtat
coincideix amb que l’any passat
l’Ajuntament va tornar a acon-
seguir l’excel·lència en inversió
social. Així, Mollet és un dels 28
municipis de l’estat que més in-
verteixen en serveis socials, se-
gons el Ministeri d’Hisenda.

AJUNTAMENT4PSC i Podem,
socis al govern municipal, van
criticar dimarts el comunicat de
Mollet en Comú sobre els enda-
rreriments en els pagaments de
nòmines als extreballadors d’Ex-
pertus per part de l’Ajuntament,
en el qual s’afirmava que des del
consistori “no s'ha gestionat de
la millor manera” la situació
d’impagament d’Expertus cap a
la seva plantilla, encarregada
de la neteja dels equipaments
municipals a Mollet. L’Ajunta-

ment es fa càrrec de les nòmines
dels empleats des que l’empre-
sa es va declarar insolvent, i
aquesta setmana els treballa-
dors ja han cobrat l’extra de
Nadal, però tenen pendent el sou
de desembre. Per als comuns, “hi
havia alternatives i un marge
d'actuació que estalviés una part
de les dificultats actuals i evités
la dilació en les respostes als tre-
balladors, i les accions”.

Davant les crítiques de Mo-
llet en Comú, PSC i Podem van

fer un comunicat conjunt la-
mentant “el populisme” dels co-
muns “amb un tema tan sensi-
ble com són els treballadors” i
“fer política” amb aquest tema.
Segons els socis de govern, “en
comptes de buscar rèdit electo-
ral propi” haurien de fer costat
al consistori “en un tema del qual
no en té la culpa i és d'interès
comú”. A més, també van agrair
“la ràpida actuació i l'especial
sensibilitat” dels treballadors de
l’Ajuntament amb el tema.

L’any passat es va reconèixer la inversió social a la ciutat. Foto: Arxiu

Polèmica pels sous d’Expertus

Salut | Portes més accessibles per al CAP Plana Lledó
L’Institut Català de la Salut va començar ahir les obres per canviar les portes

d’accés al CAP Plana Lledó. L’objectiu és fer més accessible l’entrada a l’equipa-
ment sanitari, i la reforma podria estar enllestida la setmana que ve.
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Sagalés podria arribar als 100
milions d’euros de facturació
EMPRESA4La companyia mo-
lletana d’autobusos Sagalés ha
aconseguit recentment un con-
tracte a Mallorca per oferir trans-
port interurbà a l’illa. Segons
avança La Vanguardia, aques-
ta fita suposaria que enguany
l’empresa podria superar la ba-
rrera dels 100 milions d’euros de
facturació, molt per sobre dels 85
milions del 2019. Des de Saga-
lés asseguren que el contracte té
validesa durant els pròxims deu
anys i que aportarà uns ingres-
sos de 152 milions d’euros en el
temps de durada. A banda d’a-
questes xifres, la nova aposta a
Mallorca suposaria donar feina
a unes 170 persones a l’illa. 

A més, des de la companyia
asseguren que es tracta d’un
“contracte estratègic”, ja que
consolida el seu pla de “diver-

sificació i expansió geogràfi-
ca”. L’empresa de transport,

que té la seu a Mollet, suma així
més de 50 concessions en rutes
que abasten el territori de Ca-
talunya, les Illes Balears i el País
Basc. 

Per aconseguir-ho, la com-
panyia fundada l’any 1944
compta amb una flota de 650
autobusos i una plantilla que
supera les mil persones al
seu servei. 

TROBADA4El parc de Can Mulà
acollirà diumenge la primera
Festanimal, dedicada a fomen-
tar el respecte cap als animals i
la conscienciació de la ciutada-
nia dels drets d’aquests. A les deu
del matí la jornada festiva i edu-
cativa començarà amb la marxa
canina on tothom qui vulgui po-
drà portar les seves mascotes. Els
apassionats dels animals sortiran
des del parc del cementiri fins a
Can Mulà, on es donarà la ben-
vinguda oficial. 

Desmitificar certes races de-
nominades com perilloses, fo-
mentar l’empatia cap totes les es-
pecies, conèixer els beneficis
emocionals de compartir la vida
amb una mascota i descobrir la
importància de les colònies de

gats seran alguns dels objectius
de l’esdeveniment, organitzat
per  Red solidaria para los ani-
males.

La doctora Núria Querol serà
l’encarregada de fer el pregó

com a biòloga i metgessa espe-
cialitzada en la violència contra
els animals, entre altres disci-
plines. Després serà el torn de la
passarel·la d’adopció de la fun-
dació Daina, una de les temàti-
ques més reivindicades pels or-
ganitzadors. Segons expliquen,
volen sensibilitzar a la població
de la importància d’adoptar en
lloc de comprar mascotes. 

En un ambient festiu i dedi-
cat al públic familiar, també hi
haurà lloc per a l’activisme i la di-
vulgació social. Així ho farà PAC-
MA amb una xerrada sobre com
s’han de denunciar els casos de

maltractament animal i per què
és tan important fer-ho. A ban-
da del partit animalista, moltes
altres entitats com Mollet pel Fu-
tur i Territori Caní posaran el seu
gra de sorra informant sobre la
seva tasca.

I precisament per reconèixer
la seva tasca, a la tarda es farà un
homenatge a les alimentadores
de gats de Mollet, que ajuden
desinteressadament aquests ani-
mals. A les sis de la tarda es ce-
lebrarà la cloenda de l’esdeve-
niment, que busca convertir-se
en un referent a la comarca pel
moviment animalista. 

El respecte cap als animals serà l’eix central de l’acte. Foto: Red solidaria

La primera Festanimal 
omplirà d’animalisme la ciutat 

Núria Querol, biòloga 
i experta en violència
contra els animals, 
farà el pregó

10
anys de durada té el
contracte que acaba
de signar per donar
servei a Mallorca
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Parets

Benvinguda al primer 
vallesà i paretà de l’any

SOCIETAT4El petit Aboubacar
Cissohho va rebre dilluns una re-
buda institucional com a primer
vallesà i paretà de l’any 2020. Els
seus pares, Coumba Kante i La-
mine Cisohho, van presentar el
nadó a la delegació del govern
municipal, presidida per l’alcal-
de Jordi Seguer. L’Aboubacar va
néixer a les 10.43h de l’1 de ge-
ner a l’Hospital de Mollet, i va
pesar poc més de 3 quilos. En la
xerrada amb els membres de l’A-
juntament, els pares van expli-
car que va ser “un part sense
complicacions”.

Els progenitors venen de
Missirah, que precisament és
un poble senegalès agermanat
amb Parets. Allà va néixer la seva
primera filla que ara té 12 anys.
El segon fill de la parella, de qua-
si 6 anys, va néixer a Catalunya.

Com és tradicional, l’equip
de govern va donar la benvin-
guda al petit paretà i l’enhora-
bona als seus pares, fent en-
trega dels obsequis institucio-
nals personalitzada amb el nom
del nen, la dona d’aigua Ben-
vinguda i un pitet amb la imat-
ge de Parets, entre d’altres.

CIVISME4L’Ajuntament ha
anunciat aquesta setmana que
des dels serveis jurídics del con-
sistori han començat els trà-
mits per aplicar les primeres
sancions contra els abocaments
no permesos a la via pública.
Concretament, es tracta de tres
casos a la zona exterior dels
contenidors del carrer Jaume
Urgell amb Enric Ballera, al ba-
rri Cerdanet. Gràcies a la càme-
ra de seguretat instal·lada pre-
cisament per evitar aquestes ac-
cions, s’ha pogut conèixer la
identitat dels tres infractors;
dues empreses de pintures i
construcció i una veïna del ma-
teix barri. Ara hauran de fer
front a unes multes d’entre un
mínim de 50 i un màxim de 750
euros. 

Segons expliquen des del
consistori, la instal·lació d’a-
questa càmera ha reduït “de
manera considerable el nom-
bre d'abocaments incontrolats”.
Tanmateix, asseguren que en-
cara no s’han eliminat comple-
tament. D’altra banda, expli-

quen que aquest nou servei en-
registra durant les 24 hores la
zona de contenidors d'escom-
braries i “és molt útil per a la re-
gulació del trànsit”.

CAMPANYA MUNICIPAL
A partir d’aquesta notícia, l’A-
juntament també ha anunciat
que durant el primer semestre

d'aquest any es posarà en mar-
xa una campanya per fomentar
el civisme. 

També, des de la institució
municipal es treballa per a la
implementació de noves cà-
meres en punts del municipi
on sovint s’acumulen residus
fora dels contenidors de reco-
llida selectiva.

Els abocaments es van fer al barri Cerdanet. Foto: Ajuntament

Primeres sancions contra 
els abocaments no permesos

Joves | El Consell d’Infants comença a treballar
El nou Consell d'Infants de Parets, constituït oficialment dimecres, va rebre les
tasques que hauran de fer enguany. Treballaran per fer propostes per millorar

als patis de les escoles i participar en l’arranjament de la llera del riu Tenes. 

Aboubacar Cissohho, primer vallesà de l’any. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament
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Martorelles recicla residus
orgànics millor que mai

RÈCORD4Gairebé el 95% dels
residus orgànics dels martore-
llencs es llencen on toca. Aques-
ta és la conclusió de l’estudi de
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, que va analitzar la quali-
tat del reciclatge dels veïns de
Martorelles en el darrer trimes-
tre de 2019. La xifra, que és un
rècord històric de la vila, està ex-
treta d’un examen de les es-
combraries recollides al muni-
cipi.  Es va analitzar una mostra
de 255 quilos del camió de la
brossa orgànica quan entrava a
la planta de digestió anaeròbica

de Granollers. Dues persones
de la institució, durant dues ho-
res, van separar les deixalles
per analitzar-ne aquelles que
no corresponien a l’orgànica.  

Els resultats de l’estudi van
confirmar que dels 254 kg de la
mostra, 238 kg eren residus or-
gànics i 16 kg eren impropis.
Concretament, la divisió d’a-
quests darrers van ser 0,7 kg de
vidre; 1 kg de paper i cartró; 7
kg d’envasos plàstics; 5 kg de
bosses de plàstic; i un quilo d’al-
tres residus, entre ells un asse-
cador de cabell.

SANT FOST4L’Oficina Antifrau
de Catalunya va demanar la
setmana passada que l’Ajunta-
ment posi en marxa els tràmits
per recuperar “pagaments in-
deguts” per valor de 17.670 eu-
ros a un regidor de l’anterior go-
vern d’Independents Units per
Sant Fost (IUSF) en concepte
d’assistència a les sessions de la
Junta de Govern Local. L’infor-
me d’Antifrau apunta que “s’a-
precia una vulneració de la nor-
mativa bàsica de règim local
referida a les percepcions per as-
sistència a sessions d'òrgans
col·legiats dels electes locals” i
que “durant tot el mandat s'han
abonat assistències a un regidor
que no forma part de l'òrgan
col·legiat”. 

Per la seva part, des d’Es-
querra Republicana asseguren
que “es va demanar en el ple mu-
nicipal de 26 de juliol de 2016
que es revertís aquesta situació”,
però els membres del govern “no
van voler solucionar aquest pro-
blema”. També critiquen que
quan se’ls ho va advertir “mai

rectificaven, mai reconeixen un
error”. 

IUSF CRITICA “EL VENTILADOR”
Els integrants de l’anterior go-
vern, però, asseguren que aquest
informe forma part del “venti-
lador de l’equip de govern il·le-
gítim” contra IUSF. En aquest
sentit, asseguren que Antifrau
“en cap cas posa en dubte que el
regidor hagi assistit efectiva-

ment a les juntes, ni discuteix
que l’import pagat correspongui
exactament al total de sessions
a les quals va assistir”. 

Així, argumenten que “el
que discuteix és si ho havia de
cobrar com a indemnitzacions
i dietes per assistència o com a
retribució”. També afirmen que
faran arribar una denúncia al
jutjat del contenciós perquè
determini qui té raó.

Antifrau apunta que un regidor d’IUSF va cobrar indegudament. Foto: Arxiu

Reclamen que es tornin 17.000
euros d’un regidor d’IUSF

Sant Fost | Taula local pels drets dels animals
L’Ajuntament i les dues entitats animalistes del municipi, ADA i ADYLA,
han creat recentment una nova taula local pel dret animal. L’objectiu és

acordar estratègies a seguir des del consistori i les associacions.
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Montornès

FRANQUISME4La Sala Poliva-
lent acollirà diumenge l’obra te-
atral Vidas Enterradas, que re-
cupera la memòria de les per-
sones que van ser assassinades
durant la Guerra Civil i la dicta-
dura franquista, a través d'una
sèrie de monòlegs que recons-
trueixen el testimoni de sis pro-
tagonistes reals. La representa-
ció està basada en el programa
radiofònic A vivir que son dos
días de la Cadena SER. 

Les dues sessions que es fa-
ran, a les cinc i les set de la tar-
da, mostraran de forma colpi-
dora i molt intensa l’experiència
dels represaliats en un dels pe-
ríodes més foscos de la història
espanyola. 

L’escenari també s’ambien-
tarà amb objectes i vestuari de
l’època, transportant als espec-
tadors a la malaurada data en la
qual van perdre la vida els pro-
tagonistes de les històries.

INFORME4La Generalitat as-
segura que la societat Circuits de
Catalunya -gestora de l’autò-
drom- “no compleix amb la nor-
mativa que s’ha d’aplicar”. Així
ho va avançar la setmana pas-
sada El País, gràcies a l’accés a
l’auditoria sobre aquest equi-
pament. Concretament, l’infor-
me apunta a irregularitats que
van des de retribucions no re-
conegudes en el conveni per un
import de més de 700.000 euros
fins a contractacions de treba-
lladors temporals no permeses. 

De fet, el document apunta
que  hi va haver irregularitats en
el pagament d’hores extra dels

treballadors i que 21 empleats
van superar el màxim legal
d’hores que marca l’Estatut dels
Treballadors.

D’altra banda, un altre dels
punts més polèmics de l’audito-
ria és el repartiment incontrolat
d’entrades per a invitacions en
els esdeveniments de Fórmula 1
i Moto GP. Segons s’indica, l’any
2017 el Gran Circ va comptar
amb 3.420 entrades gratuïtes i el

Campionat Mundial de Motoci-
clisme amb un total de 3.718.

“JA S’HA RESOLT”
Tanmateix, des de l’Ajuntament
asseguren que aquesta situació
“ja s’ha resolt” i que ara mateix
la gestió del Circuit es troba en
una situació normal. Segons l’al-
calde, Pere Rodríguez, bona part
de les irregularitats venen arran
del canvi de gestió del traçat.

La Generalitat apunta incompliments de la normativa. Foto: Arxiu

Detecten diverses irregularitats
en la gestió del Circuit

Sis monòlegs per recuperar 
la memòria històrica

Documental | El director Abel Moreno, al Cine-Fòrum
Abel Moreno, director del documental Fugir de l'oblit que es va projectar ahir a
la Sala de la Concòrdia, va participar en el cine-fòrum organitzat pel col·lectiu

Montmeló X les pensions. El film va rebre el premi Gollut, entre altres.

L’auditoria de la
Generalitat assenyala
contractes indeguts i
invitacions excessives

ENSENYAMENT4El present curs
acadèmic està servint, entre al-
tres coses, perquè tres de les es-
coles del poble estiguin aplicant
el projecte CuEmE, una inicia-
tiva innovadora que vol incenti-
var l’emprenedoria entre els més
menuts, alhora que els aporta va-
lors socials, com la solidaritat. 

El projecte CuEmE compta
amb la participació de diferents
alumnes de cinquè de Primària
de les escoles Can Parera, Palau
d’Ametlla i Mogent. Cadascun
d’aquests centres treballen per
posar en marxa una cooperativa
que servirà per produir un bé o

servei en funció de les necessitats
de la comunitat a qui ajudi. Els
beneficis que els estudiants ob-

tinguin amb la venda dels pro-
ductes o dels serveis es lliurarà
a alguna entitat social.

D’aquesta manera, l’escola
Mogent dedica la seva coopera-
tiva a la producció de l’hort del
centre, els alumnes de la Palau
d’Ametlla treballen per tirar en-
davant un projecte basat en els
treballs manuals que impulsen

ells mateixos, mentre que tots els
esforços dels estudiants de l’es-
cola Can Parera se centren en
una iniciativa que gira al voltant
de l’univers del teatre.

Les regidories de Promoció
Econòmica i d’Educació del con-
sistori donen suport i coordina-
ció a aquesta iniciativa, que està
impulsada per la Diputació.

Una de les sessions a l’escola Palau d’Ametlla. Foto: Ajuntament

Tres escoles impulsen un
projecte d’emprenedoria social

Cultura | ‘PIAniNOu‘ barreja humor, música i acrobàcies
El Teatre Margarida Xirgu serà l’escenari, demà a les set de la tarda, d’una funció única
de PIAniNOu, un espectacle escènic de Paula Ninou. Aquesta alumna de l’Aula de Teatre
del poble presenta un show que barreja humor, música i acrobàcies, entre altres.

EXPOSICIÓ4La mostra Inter-
dependents, corresponsables
il·lustra els 17 objectius de des-
envolupament sostenible que
les Nacions Unides van marcar-
se com a imprescindibles de
cara a la pròxima dècada (ho
anomenen Agenda 2030) en
una de les reunions de la seva
Assemblea fa cinc anys. 

L’exposició es pot visitar ac-
tualment a la Biblioteca, gràcies
a l’adaptació que els alumnes de
diferents escoles del poble han
fet. L’objectiu, consideren, és

conscienciar els veïns sobre les
accions, tant globals com locals,
que es poden fer per lluitar per
aconseguir un món millor.

D’aquesta manera, els joves
montornesencs han preparar
un enorme mural on s’apunten
objectius com la fi de la pobre-
sa, l’educació de qualitat, la llui-
ta per la fam zero, la igualtat de
gènere, la reducció (o eliminació)
de les desigualtats, la producció
i el consum responsables o la
producció i l’ús d’energia no
contaminant, entre altres.

Una mostra per conscienciar
sobre sostenibilitat

Can Parera, Mogent i
Palau d’Ametlla són els
centres participants 
en aquesta iniciativa 
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La Llagosta

Santa Perpètua

CULTURA POPULAR4La colla
gegantera del poble està a punt
per a un 2020 intens. Els Gegants
ja han fet públiques totes les se-
ves aparicions per als pròxims
mesos, un calendari farcit de
propostes que es posarà en mar-
xa de forma imminent.

La 20a Trobada Gegantera de
Sant Antoni de Vilamajor, que se
celebrarà demà passat. El mes
que ve la colla anirà a Pallejà, l’a-
bril visitaran Lliçà de Vall, men-

tre que un dels mesos més in-
tensos serà el juny, amb les sor-
tides a la Garriga i a Sant Pere de
Torelló. L’estiu tindrà com a cites
principals les trobades de Cano-
velles i de Barcelona (al barri del
Poblenou), mentre que la darre-
ra gran cita d’aquest 2020 serà a
Montcada i Reixac.

La colla organitzarà l’11a Tro-
bada Gegantera el 29 de març i
participarà en tots els actes pú-
blics que se celebrin al poble.

ECONOMIA4El pròxim dilluns
28, és a dir, d’aquí a una setma-
na i tres dies, es presentaran les
propostes que els veïns i les veï-
nes del poble podran votar en el
pressupost participatiu d’aquest
2020. Malgrat que en primera
instància s’havien escollit un to-
tal de 44 propostes, finalment
una de les que havien de ser con-
siderades va ser descartada.

La comissió tècnica està aca-
bant de valorar la viabilitat tèc-
nica, econòmica, legal i urba-
nística de les propostes, de ma-
nera que l’endemà que se celebri

aquesta presentació, els llagos-
tencs puguin començar a votar.

De fet, el termini habilitat per vo-
tar es posarà en marxa l’endemà
de la presentació i estarà oberta
fins al 16 de febrer.

Les votacions es realitzaran
de forma telemàtica a la pàgina
web dels pressupostos partici-
patius (www.llagosta.cat/par-
ticipa), tot i que l’Oficina d’A-

tenció a la Ciutadania de l’edifi-
ci consistorial també brindarà la
possibilitat de votar a tothom
que no pugui fer-ho des de casa.

Quan acabin les votacions, es
farà una llista amb totes les pro-
postes finalistes i la xifra de vots
obtinguts i es presentarà en un
nou acte obert a tothom.

Els veïns podran votar algunes de les inversions del 2020. Foto: 08CentVint

10 dies per conèixer el que es
votarà al pressupost participatiu

Els Gegants presenten el seu
calendari per a aquest any

SOCIETAT4L’Ajuntament ha
posat en marxa una de les deci-
sions que es van prendre durant
la darrera trobada de la Junta
Local de Seguretat, que es va ce-
lebrar durant el mes de novem-
bre de l’any passat: un nou Pla
local de seguretat.

La redacció d’aquest docu-
ment pretén incidir en aspectes
com la millora de la seguretat del
municipi, impulsar la qualitat

dels serveis de seguretat, pro-
moure una avaluació continuada
de l’estat de la seguretat pública,
situar la prevenció com a eix de
millora, fomentar la participació
ciutadana per incidir en la millora
de la seguretat i impulsar la cul-
tura de la seguretat al municipi

com a objectius, segons va expli-
car la regidora de Seguretat Ciu-
tadana, Olga Valenzuela.

Durant la reunió de la Junta
també es va donar la coordinació
tècnica del projecte al cap de la
Policia Local, Xavier López, que
l’elaborarà de forma conjunta
amb els diferents cossos de se-
guretat que treballen al poble.

Així, ja s’ha començat a reco-
pilar informació sobre l’entorn fí-
sic, demogràfic i econòmic, dades
d’emergències, estadístiques de la
policia i de la justícia i sobre l’o-
ferta i la demanda de seguretat i
sobre les problemàtiques espe-
cífiques de seguretat perquè el do-
cument resultant sigui el que
necessita Santa Perpètua.

El document abordarà la seguretat pública. Foto: Ajuntament

Posen en marxa la redacció
d’un nou Pla local de seguretat 

Condol | Mor l’exregidor socialista Andreu Torcal
El passat cap de setmana es va conèixer la mort d’Andreu Torcal, exregidor

del Partit Socialista i expresident del Club Esportiu la Llagosta. El darrer
comiat a Torcal es va donar durant el dilluns passat al Tanatori de Mollet.

Comerç | Més de 2.300 usuaris del Tren de Nadal 
Unes 2.300 persones van gaudir de l'activitat El tren del Nadal que va
organitzar l’Associació de Comerciants durant bona part de les Festes.
El vehicle va circular pel centre del poble per segon any consecutiu.

MOBILITAT4La CUP ha dema-
nat que l’Ajuntament assumei-
xi la gestió de la línia de bus urbà.
La formació anticapitalista, en
un comunicat, ha criticat que ac-
tualment “una empresa privada
(Sagalés) amb ànim de lucre
s’enriqueixi a costa dels diners
públics” i ha reclamat que els
veïns del poble puguin tenir veu
en el seu funcionament.

Els cupaires, de fet, van més
enllà en el text i apunten que, se-
gons els seus càlculs, les despe-
ses actuals del servei ascendei-

xen a 170.000 euros, 42.000
menys dels que es podrien in-
vertir (i una xifra que també és
superior al que estava inicial-
ment pressupostat, per exemple
l’any passat) si l’Ajuntament de-
cidís assumir-ne la gestió. 

Els anticapitalistes creuen
que, si es municipalitzés el ser-
vei, només un any i mig després
s’hauria estalviat la quantitat
suficient per poder comprar un
vehicle elèctric i destaquen que
decisions com l’augment de ta-
rifes no seria unilateral.

La CUP vol que l’Ajuntament
gestioni la línia de bus urbà

Entre dimecres 29 
d’aquest mes i el 16 de 
febrer estarà obert el 
termini de votacions

La Junta Local de
Seguretat va decidir
que calia aquest pla a
finals de l’any passat
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Volen evitar l’ús de paper
d’alumini als entrepans

LLIÇÀ D’AMUNT4Un dels ‘Re-
gals de Reis’ endarrerits al poble
ha estat la distribució de 2.500
Boc’n’Rolls (bosses ecològiques
i reutilitzables) perquè els alum-
nes dels diferents centres esco-
lars i instituts puguin embolicar
els seus entrepans sense haver
de fer servir paper d’alumini.

L’Ajuntament ja ha comen-
çat a repartir aquests envasos, ja
que vol conscienciar els infants
i, de retruc, les famílies de la im-
portància de reduir els residus i
ser més sostenibles, i ho seguirà

fent durant les setmanes restants
d’aquest mes.

Aquest compromís, però, ja
va començar a mostrar-se en la
recta final del curs acadèmic
2018-19. Durant el mes de maig
de l’any passat, els alumnes van
fer un estudi sobre el consum
d’alumini a l’INS Lliçà, on dels
607 alumnes que tenia el centre,
un 73,31% (445 alumnes) feien
servir l’alumini per embolicar els
entrepans. El consistori va feli-
citar els joves per la posada en
marxa d’aquesta iniciativa.

LLIÇÀ D’AMUNT4El sector agrí-
cola i ramader va perdre un 8,6%
de la renda durant el 2019, segons
va explicar l’Associació Agrària Jo-
ves Agricultors (ASAJA) en una
roda de premsa divendres passat
a Lliçà d’Amunt. De fet, l’ASAJA
creu que l’any que va acabar fa
unes setmanes va ser “crític”.

Les sequeres, la baixada de la
producció d’un 3% i l’augment
dels costos per produir d’un
3,06% van ser els arguments
que Rosa Pruna, presidenta de
l’associació, va fer servir per de-
mostrar les queixes dels treba-
lladors del sector primari. Pruna
va aprofitar la seva intervenció
per demanar a la Generalitat

que augmenti les partides desti-
nades a aquest sector.

UN EXEMPLE LOCAL
Un d’aquests casos és el del ra-
mader del poble Joan Pou, de la
Granja Can Joans, que fa tres
anys va haver de canviar la seva
manera de produir, de manera
que pot seguir venent la llet i els
iogurts que elabora.

“Quan vaig dir-li al meu pare
que faríem una producció eco-

lògica em volia matar, em va dir
que aniríem a la ruïna, però
quan li vaig explicar com ho fa-
ríem i què era, em va dir que és
el que feia ell fa 50 anys”, va ex-
plicar Pou, que assegura que el
model de producció circular és
“el camí de futur, ja que genera
molt pocs residus i augmenta la
qualitat del producte”.

Un dels casos que es va explicar va ser el del ramader Joan Pou. Foto: ACN

Agricultors i ramaders van
perdre renda durant el 2019

Lliçà de Vall | Teatre aquesta nit al Casal Social
Qui ets?, de Màrius Serra, serà l’obra de teatre que es representarà 
aquesta nit al Casal Social. Judit Farrés, Roger Julià i Òscar Muñoz
seran els protagonistes de la funció, que arrencarà a un quart de 10.

El sector creu que les
sequeres o l’augment
dels costos el van
perjudicar l’any passat
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Canovelles | Les Franqueses

L’AMETLLA4La reconeguda i
premiada escriptora Isabel-Cla-
ra Simó va morir dilluns amb 76
anys. L’autora va passar bona
part de la seva vida a l’Ametlla,
on també va fer moltes confe-
rències i va participar activament
en el teixit associatiu de la vila,
fent-se molt estimada en els en-
torns culturals del municipi.
Simó va néixer a Alcoi (València)
i es va convertir en una de les es-
criptores més importants de na-

rrativa catalana en l’època mo-
derna. 

Entre els guardons més
destacats que va rebre, desta-
ca el recent Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes fa dos
anys. També va ser reconegu-
da amb la Creu de Sant Jordi
el 1999, el premi Víctor Cata-
là el 1978 per És quan miro
que hi veig clar i el Premi Jo-
anot Martorell de narrativa
per Amor meva l’any 2010.

L’AMETLLA4L’Audiència de
Barcelona va condemnar dime-
cres un exprofessor de l’institut
Eugeni Xammar de l’Ametlla  a
quatre anys i un mes de presó
per abusos sexuals a menor. No
obstant això, el condemnat no
entrarà a presó perquè cap de les
penes per separat superen els
dos anys d’internament. L’home
va reconèixer en el judici haver
fet tocaments a dos nois de 14
anys i a un de 16. 

La Fiscalia, que demanava
inicialment una pena de presó
de 13 anys i 15 d’inhabilitació
per exercir la seva professió, fi-
nalment ha acceptat la rebaixa
de la condemna. Per la seva
part, la defensa de les víctimes
també ha donat llum verda al
canvi en les penes i no presen-
tarà recurs, per la qual cosa la
sentència és ferma.

D’altra banda, l’exprofessor
ha aportat una indemnització
cap als tres afectats de 600 i

1.500 euros pels delictes que va
dur a terme. En cap cas podrà
contactar amb les víctimes ni tre-
ballar de feines que suposin es-
tar amb menors per un període
de quatre anys. També pagarà
una multa de 10 euros diaris du-
rant 20 mesos i farà un curs edu-
catiu sobre conducta sexual.

Els fets van passar entre 2015
i 2016, quan l’acusat era profes-
sor de francès a l’institut. Davant

les denúncies dels familiars dels
menors, els Mossos van detenir
l’individu, tot i que se’l va deixar
en llibertat amb càrrecs, i el
centre educatiu el va apartar de
la docència.  

Tanmateix, no ha estat fins
ara que s’ha procedit a la cele-
bració del judici, especialment
esperat per les famílies dels afec-
tats i els mateixos, que actual-
ment ja són majors d’edat.

El docent va abusar de nois de 14 i 16 anys. Foto: Miquel Codolar/ACN

Un exprofessor que va abusar
de menors no entrarà a presó

Mor la reconeguda 
escriptora Isabel-Clara Simó

La Garriga | Concert homenatge a Camille Saint-Saëns
L’Església de Sant Esteve acollirà demà un concert homenatge al compositor

Camille Saint-Saëns, un dels genis més importants en la història de la música.
Gairebé cent cantaires, cinc solistes, orquestra, arpa i orgue hi participaran.

Simó va triomfar en la narrativa catalana. Foto: Pau Cortina/ACN

LES FRANQUESES4L’exsecre-
tari general de la Vicepresidèn-
cia de la Generalitat i veí de les
Franqueses, Josep Maria Jové,
serà investigat per les despeses
del referèndum independentis-
ta de l’1 d’octubre de 2017. La
setmana passada el Tribunal de
Comptes va confirmar que Jové
haurà de donar explicacions el
pròxim 28 de gener en un judi-
ci per la seva participació en la
consulta ciutadana. 

De fet, el mateix dia estan ci-
tats 29 càrrecs relacionats amb
l’organització de l’1-O, entre els
quals hi ha Carles Puigdemont

i Toni Comín. Tanmateix, no cal-
drà que cap d’ells participi pre-
sencialment a la sessió, ja que

se’ls permet que els seus advo-
cats els representin. 

El Tribunal respon així a les
denúncies de Societat Civil Ca-
talana, Advocats Catalans per la
Constitució i la Fiscalia per les
suposades irregularitats en les
quals hauria incorregut el Go-

vern de la Generalitat a l’hora de
preparar el referèndum d’inde-
pendència. Els jutjats anuncia-
ran seguidament les quantitats
de les malversacions i els autors.
Per això, més endavant es pro-
cedirà a un embargament de
béns com a mesura preventiva.

Jové ha estat inclòs a la llista d’investigats. Foto: Guillem Roset/ACN

Investiguen Josep Maria Jové
per les despeses de l’1-O

Canovelles | Denuncien vandalisme
L’Ajuntament va denunciar ahir l’atac d’uns indivi-
dus a la càmera de vigilància instal·lada a  la cruïlla
del carrer de la Séquia amb el carrer de la Riera.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dissabte una
veïna de Canovelles i dos homes
per intentar robar una botiga a
Barberà del Vallès. Els fets van
passar la matinada del mateix
dia, quan un testimoni va trucar
al 112 per alertar que dues per-
sones estaven forçant la reixa
d’un establiment comercial. Pocs
minuts després una patrulla de
Mossos va localitzar prop del lloc
dels fets, tres persones, dues de
les quals coincidien plenament
amb la descripció facilitada pel

testimoni. Els agents els van
identificar i els van localitzar
una llanterna en una de les but-
xaques de la jaqueta de la noia i
altres instruments útils per a ro-
batoris amb força.

A més, una altra patrulla va
localitzar, a pocs metres, un lo-
cal comercial amb la reixa for-
çada amb la clara intenció d’ac-
cedir a l’interior per robar, por-
tant a la detenció dels sospitosos.
Dilluns el jutjat de Cerdanyola va
decretar la llibertat amb càrrecs
per a tots els detinguts.

Detenen una veïna de
Canovelles per intentar robar

El Tribunal de Comptes
l’ha citat en el judici del
pròxim 28 de gener
amb altres excàrrecs
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CARDEDEU4L’Audiència de
Barcelona jutjarà en dos tribu-
nals separats un home acusat de
vendre droga a Cardedeu. En
ambdós casos es delibera sobre
un presumpte delicte de tràfic de
droga que hauria passat fa dos
anys. La Fiscalia assegura que
l’individu va vendre dosis de
marihuana, haixix i cocaïna, en-
tre altres. A més, l’home va ser
enxampat per la Policia Local
quan portava les substàncies. 

Jutjat dos cops 
en dos dies per
vendre droga

CALDES4Un jutge ha confir-
mat aquesta setmana que la pla-
ça Pau Surell és de titularitat pú-
blica i no pas propietat de l’Es-
glésia, com reclamava el bisbat
de Terrassa. El lletrat ha donat
la raó a la sentència del jutjat de
Granollers, que assegurava que
l’espai formava part del conjunt
municipal. Des de l’Ajuntament
han celebrat que la decisió judi-
cial finalment es decantés a favor
del consistori.

La plaça Pau
Surell és pública 
i no de l’Església

S.M. DE PALAUTORDERA4Els
treballadors de Correus de San-
ta Maria de Palautordera es van
concentrar la setmana passada
a la plaça de la vila per protestar
contra les condicions precàries
i la manca de recursos a la seva
feina. Segons els empleats “la si-
tuació és insostenible” i cal “aug-
mentar la plantilla”. A més, de-
nuncien patir “estrès i riscos
associats a la manca d’espai”.

Protesta dels
treballadors 
de Correus

CALDES4El menjador d’una
casa a Can Valls va quedar
completament calcinat després
d’un incendi iniciat dimarts.
La família va sortir pel seu pro-
pi peu de l’habitatge, i no hi va
haver cap ferit. Els Bombers
van arribar a la zona abans de
les dues de la tarda i cap a les
tres ja havien extingit comple-
tament la flama. Els danys,
però, van ser devastadors i el
foc va devorar el menjador.

Crema tot el
menjador d’una
casa a Can Valls

BIGUES I RIELLS4La plaça del
Trull acollirà demà la 8a edició
de la Fira de l’Oli Vera i el 6è
Mercat del Pa Artesà. Enguany,
l’organització ha volgut posar
encara més en valor aquests
productes i per aquesta raó no-
més s’hi trobaran parades dedi-
cades a la venda d’oli Vera i de pa
artesà. Els visitants, a més de po-
der comprar oli i pa, podran vi-
sitar el Trull de Can Sapera i veu-
re com es fa la molta d’olives.

Celebren la Fira
de l’Oli Vera 
i del Pa Artesà 

SANT FELIU4La vila ha donat el
tret de sortida a l’any Ribera,que
dedicarà un seguit d’actes i ho-
menatges pel centenari del nai-
xement de l’escriptor Antoni Ri-
bera. L’autor va ser pioner de la
ciència-ficció, de l'exploració
submarina i de l'estudi dels grans
misteris de l'Univers. Com a re-
coneixement, se li dedicarà el
nom d’un carrer de la vila on va
viure durant molts anys.

Comencen 
els actes de 
‘l’any Ribera’

REUNIÓ4L’Oficina Comarcal
d’Habitatge va organitzar la set-
mana passada una trobada en-
tre diversos ajuntaments del Va-
llès Oriental per posar en comú
la situació de les polítiques
d’habitatge municipals. La reu-
nió va ser la primera d’una sèrie
de sessions que pretenen “co-
nèixer experiències, compartir
reflexions i decidir de forma
conjunta actuacions adequades
i eficients en política d’habitat-
ge”, segons expliquen els im-
pulsors.

Personal tècnic dels ajunta-
ments de Lliçà d’Amunt, la Roca,
la Garriga, Montmeló i les Fran-
queses van estar presents a la tro-
bada. A més, aquesta primera
reunió va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde de Montornès
i conseller comarcal, José Anto-
nio Montero, i el regidor d’habi-
tatge, Jordi Delgado. Juntament
amb el seu equip tècnic, van
compartir amb els assistents la
problemàtica del municipi res-
pecte dels habitatges buits i les in-
tervencions que s’han portat a ter-
me per solucionar-ho.

D’aquesta forma, es pretén
que els mètodes més efectius en
matèria d’habitatge per a un
municipi puguin servir com a
guia per a la resta.

ALERTA PER DESNONAMENTS
La trobada va tenir de rerefons
els problemes d’habitatge de la
comarca, que aquesta mateixa
setmana passen per una situació
d’auge. De fet, i segons denuncia

la PAH, només en els darrers set
dies s’han programat sis desno-
naments a tot el Vallès Oriental.
Sant Pere de Vilamajor, Carde-
deu, Mollet i Granollers han es-
tat els escenaris d’aquestes exe-
cucions. Particularment, la ca-
pital de la comarca ha estat en el
centre d’aquesta temàtica per l’o-
cupació de les oficines del banc
Santander com a protesta contra
un desnonament.

Diversos ajuntaments van tractar la política d’habitatge. Foto: CCVO

Els ajuntaments posen
l’habitatge en el punt de mira

ERC defensa davant dels
militants l’acord amb el PSOE
POLÍTICA4Esquerra Republi-
cana va celebrar dimarts a Parets
una assemblea informativa per
explicar l’acord de govern amb el
PSOE als militants de la comar-
ca. El diputat Josep Maria Jové,
membre de l’equip negociador
d’ERC per a la investidura al
Congrés espanyol, va explicar
que els republicans van posar per
davant de tot “parlar de la re-
pressió, de la resolució del con-
flicte polític i la celebració del

diàleg bilateral entre els governs
català i espanyol”. A més, va
demanar més mobilització pa-
ral·lela a la taula de negociació. 

“Els socialistes anaven d’en-
trada a fer una negociació con-
vencional, a parlar de carreteres,
aeroports, finançament, però
nosaltres no hi vàrem entrar”, va
relatar Jové. També hi van par-
ticipar el conseller Chakir el
Homrani i la vicesecretària ge-
neral Marta Vilaret.

Comarca Govern espanyol | Salvador Illa, ministre de Sanitat
L’exalcalde de la Roca, Salvador Illa, va jurar dilluns davant del Rei Felip VI el
càrrec de ministre de Sanitat del Govern espanyol. D’aquesta forma, Illa ja for-

ma part del Consell de Ministres del President del Govern, Pedro Sánchez.
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Què pot portar un jove de 24 anys
a renunciar a la seva passió? El
passat diumenge 5, Sergio Bala-
guer, jugador i entrenador de
bàsquet molletà, va denunciar
que un dia abans havia patit una
agressió per part d’un pare en un
torneig de bàsquet base 3x3 ce-
lebrat a la ciutat. El seu cas, ex-
plicat en un fil de piulades a
Twitter, es va fer viral i acabava
explicant que quan s’acabi aques-
ta temporada plegarà. Gairebé
dues setmanes després, en una
conversa amb Línia Vallès, asse-
gura que no ha canviat de parer.
“La decisió és ferma”, diu.

Balaguer, però, considera que
l’episodi viscut fa uns dies ha
estat el detonant final d’una idea
que fa temps que li rondava pel
cap. “El més fàcil ara seria desdir-
me, perquè he rebut moltíssims
missatges de solidaritat i de su-
port, però sentiria que m’estic tra-

int”, valora, al mateix temps que
diu que “renunciar al bàsquet” li
donarà el temps que necessita
“per fer altres coses i per estar
amb persones” que estima.

El molletà considera que l’e-
pisodi que va viure respon a l’ac-
tual “societat ultra competitiva i
individualista”, que provoca que
estem “constantment obligats a
ser sempre els millors, encara que

sigui en detriment d’algú que és
un company d’equip”.

Balaguer, que té un bon re-
corregut com a tècnic malgrat la
seva curta edat, considera que “la
frustració (més sociològica que in-
dividual) que els pares i mares
aboquen en els nens fa que, en la
immensa majoria dels casos, si-
guin incapaços de respondre a les

expectatives” i que això genera
“encara més frustració”.

SOLUCIONS?
Fets com aquest, doncs, han de
generar un debat en el si de l’es-
port i de la societat (Balaguer as-
segura que aquest era el seu ob-
jectiu principal quan va decidir
explicar la seva història, que ha
rebut més de 7.200 retuits i de
13.000 likesa Twitter) i, sobretot,
generar eines per advertir que
comportaments d’aquesta mena
“són intolerables”.

En aquest sentit, durant les
darreres setmanes Balaguer ex-
plica que ha conegut iniciatives
com el Juga Verd Play (impulsat
pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat, que no només consi-
dera els resultats dels partits) que
vetllen per combatre situacions
com la que va patir. Balaguer
acaba explicant que ha rebut cen-
tenars de missatges de suport per
part de personalitats del món de
l’esport (com Pau Gasol) i d’altres
àmbits, així com de persones no
mediàtiques, però que això no
l’ha fet canviar de postura. 

La història de Balaguer (dreta) s’ha fet viral. Foto: Twitter (@NaturalSerge) 

Balaguer: ”La decisió és ferma,
a final de curs deixo el bàsquet“ 
» El jugador i entrenador molletà va denunciar fa uns dies en un 
fil de piulades que havia patit una agressió en un torneig de 3x3 

La quarta plaça, en joc: l’EC
Granollers visita Sant Andreu

Barcelona serà l’esce-
nari d’un nou capítol
en la lluita per la quar-
ta posició. L’EC Gra-

nollers de Jose Solivelles arren-
carà la segona volta de la tem-
porada amb un nou partidàs, el
segon consecutiu contra un dels
equips de la zona alta, demà
passat al Narcís Sala contra la UE
Sant Andreu.

Els blancs, que per primer
cop en la temporada encadenen
dues derrotes, visitaran uns qua-
dribarrats que en les darreres jor-
nades han retallat el seu desa-

vantatge quatre punts, fins al
punt d’atrapar l’ECG amb 34
punts (els mateixos que té el
tercer, l’Europa). En l’estrena
de la lliga, el matx va acabar 1-1
al Municipal del carrer Girona.

RETORN AMARG DE RICKY
La primera volta de la lliga va ar-
ribar a la seva fi diumenge pas-
sat al camp de l’Hospitalet en un
partit saldat amb derrota (3-2)
però que va tenir com a aspecte
més positiu el retorn del capità
Ricky després de recuperar-se
d’una lesió al genoll.

Concòrdia i Caldes estrenen
la segona volta jugant a casa
FUTBOL SALA4La meitat de la
feina ja està feta, de manera que
toca pensar en l’altra meitat. El
CD la Concòrdia i el CN Caldes
afronten, a partir d’aquesta set-
mana, la segona volta de la com-
petició, que arrencaran amb llurs
partits com a locals.

Les calderines, que han tan-
cat la primera volta en la sisena
posició amb 25 punts, donaran el
tret de sortida a la part definiti-
va de la competició demà passat
a tres quarts de 12 del migdia al
Bugarai contra l’Almàssera, un
conjunt que només suma sis

punts menys que les calderines,
que en el darrer partit de la pri-
mera volta van perdre contra el
filial de la Penya Esplugues.

El Turó, en canvi, serà l’es-
cenari de l’estrena de la segona
volta del CD la Concòrdia, que ha
recuperat la seva millor versió i
ha aconseguit guanyar els dos
partits que s’han jugat durant
aquest any. El CFS Eixample,
rival del curs 2018-19 pel títol de
lliga i el play-offd’ascens, visitarà
la Llagosta. L’equip de Dani
Mosteiro buscarà la sisena vic-
tòria jugant davant l’afició.

Waterpolo | Duel directe per al CN Granollers a la piscina del Caballa
Dotzè contra onzè. El CN Granollers jugarà, demà a les sis de la tarda, un dels partits marcats 

en vermell en el calendari d’aquest segon tram de la lliga. L’equip viatjarà a la Ciutat Autònoma 
de  Ceuta per jugar contra el Caballa en un partit que podria distanciar el CNG tres punts més.

Pau Arriaga
MOLLET

7.200
retuits i més de 13.000
‘likes’ acumula a hores
d’ara la història que 
va explicar a Twitter
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Durant la tarda de
diumenge passat, el
Palau d’Esports de
Granollers va acollir
dos partits d’hand-

bol... però el resultat d’aquests va
ser el menys important. El recinte
de la capital de la comarca va tor-
nar a ser l’escenari dels dos par-
tits solidaris de la jornada Som-
riures que curen, impulsada de
forma conjunta pel Balonmano
Granollers, la Federació Catala-
na d’Handbol i la Mútua de Gra-
nollers, que vol recaptar fons per
a la Fundació Pasqual Maragall i
la investigació de l’Alzheimer
que aquesta du a terme.

Més d’un miler de persones
van citar-se a les graderies del pa-
velló per gaudir, com cada any,
amb els partits que enfrontaven
els dos sèniors del BMG contra
combinats de jugadors i jugado-
res del país. El partit masculí va
ser el més igualat, ja que el com-
binat d’Oliver Roy i Jordi Jodar

(on hi havia figures com el capi-
tà del FC Barcelona, Víctor To-
más) van plantar cara als d’An-
tonio Rama, que gairebé tenia
tota la plantilla a les seves ordres.
Els granollerins van aconseguir
un ajustat triomf per 27-24.

Més desigualat seria l’en-
frontament femení, encara que el
sènior de Robert Cuesta l’afron-
tava 24 hores després d’haver ju-
gat una jornada de lliga. Les gra-
nollerines van imposar-se per

un clar 39-25 a un combinat
molt jove, dirigit per Pau Campos
i Xavi Vilella.

L’HORA DE LA COPA
La competició, doncs, torna per
al sènior femení aquest cap de set-
mana, tot i que no ho farà amb
una jornada de lliga. L’equip
afrontarà l’anada de la segona
ronda de la Copa de la Reina a
Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real) contra el BM Bolaños.

L’handbol català torna a
bolcar-se contra l’Alzheimer

L’Ajuntament de Granollers
acull la presentació de l’AllStar

BÀSQUET4El cap de setmana de
la setmana que ve serà un dels
més intensos per al bàsquet de la
comarca i del país, de manera que
cal una presentació que estigui a
l’altura de l’esdeveniment.

Per això, dilluns que ve la
Sala de Plens de l’Ajuntament de
Granollers serà l’escenari de la
presentació de l’AllStar de Copa
Catalunya que es disputarà a
l’emblemàtica pista del CB Gra-
nollers. L’alcalde Josep Mayoral,
el president de l’FCBQ, Ferran
Aril, i el Secretari General de
l’Esport, Gerard Figueras, seran
les personalitats d’un acte durant
el qual es donarà a conèixer l’or-
ganització d’aquesta quarta edi-
ció del cap de setmana de les es-

trelles, de la mateixa manera que
es presentaran de forma pública
els participants dels diferents
partits i concursos previstos.

Com ja es va conèixer a mit-
jans del mes passat, la comarca
tindrà una representació força
nombrosa, amb els quatre equi-
ps masculins de la categoria: els
amfitrions, el CB Mollet (a través
del seu filial), el CB Lliçà d’Amunt
i el CB Sant Gervasi de Mollet.
Jordi Serra, Marc Rabaseda, José
Manuel Coego i Gonzalo Baltà se-
ran els jugadors que formaran
part de l’equip del grup 1 de la ca-
tegoria, mentre que Xavi Cami-
nal, també del Sant Gervasi, serà
un dels aspirants a la victòria en
el concurs d’esmaixades.

Europa i Barça: el CH Caldes
afronta una setmana gran

El CH Caldes ha de
posar-se el millor ves-
tit per afrontar una de
les setmanes, sobre el

paper, més boniques de la recta
final de la temporada. El primer
repte per al conjunt d’Eduard
Candami serà el partit de torna-
da dels vuitens de final de la WS
Europe Cup a pista del La Ven-
déenne francès. 

Els arlequinats afronten la se-
gona meitat d’aquesta elimina-
tòria amb la tranquil·litat (rela-
tiva) que dona el 4-1 aconseguit
a la Torre Roja setmanes enrere.
L’equip voldrà reeditar l’èxit con-
tinental de fa tres temporades i
tornar a estar entre els vuit mi-

llors de la competició. En aquell
memorable 2017, els de Canda-
mi van plantar-se a la Final a
Quatre que es va celebrar al Pa-
labarsacchi de Viareggio (Ità-
lia), però va perdre en la semifi-
nal contra el conjunt amfitrió.

Un cop s’hagi resolt aquest
emparellament europeu, el CHC
tornarà a posar els cinc sentits en
la competició domèstica; serà
dimarts que ve, a un quart de 10
de la nit, quan la Torre Roja es
vestirà de gala per acollir el pri-
mer partit de l’any, que no serà
un enfrontament qualsevol, ja
que el líder de l’OK Lliga, el po-
derós FC Barcelona, visitarà el
conjunt de Candami.

» El Palau d’Esports de Granollers va ser l’escenari, de nou, dels
partits ‘Somriures que curen’ entre el BMG i seleccions catalanes

Una plataforma per fer una
moció de censura al CF Mollet

Un dels vicepresi-
dents del CF Mollet,
José Gómez, Bobi,
és l’impulsor de la

plataforma Salvem el CF Mollet
i que vol fer oposició a Jordi Can-
dela i, en última instància, im-
pulsar una moció de censura
perquè abandoni la presidència
de l’entitat. 

En una sèrie de piulades, la
plataforma acusa el mandatari de
“buscar només el seu propi be-
neficio econòmic i personal”, de
desatendre el futbol base i de ges-
tionar malament el club, que

creuen que “econòmicament es
dirigeix cap al desastre”.

Per la seva banda Candela, en
declaracions a Som Mollet, va dir
que Gómez gairebé no s’implica
en el funcionament diari del
club, va acusar-lo d’intentar por-
tar un entrenador sense consul-
tar-lo i va treure pit per l’actual
bon moment del primer equip. El
dirigent, a més, va dir que no
creu que aquesta iniciativa tingui
èxit, i va recordar el cas d’Elefante
Rojo, impulsat el 2018 per un
grup de socis que tampoc estaven
d’acord amb la gestió del club.

La foto de família de després de la jornada solidària. Foto: FCH

Foto: Kilian Càtedra
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El 2020 és un any de novetats per a Anna
Maria Villalonga. A més d’estrenar-se
com a directora del festival Tiana Negra,
presenta un nou llibre: Els dits dels arbres.
Es tracta d’una novel·la que juga amb la
metaliteratura i que mostra sense tabús
una malaltia mental, la que pateix la Ire-
ne, que acaba de sortir del psiquiàtric des-
prés de dos anys d’internament.  

Llibres

Els dits dels arbres
Anna Maria Villalonga

El cirurgià Marcos Hourmann puja a l’es-
cenari per representar la seva història real.
L’any 2005, va ajudar a morir una pacient
de 80 anys amb molt patiment físic i amb
només unes hores d’esperança de vida.
Mesos després, va rebre una notificació
del jutjat: l’hospital l’havia denunciat i li de-
manaven 10 anys de presó per homicidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Celebraré mi muerte
Hourmann, San Juan i Morilla

Famosos per la cançó Cool Kids, que va ser
un èxit mundial l’any 2013, els quatre ger-
mans Seriota tornen aquest 2020 amb el
seu segon àlbum d’estudi: Lonely Gene-
ration. Els de Los Angeles han gravat dot-
ze cançons, totes amb els seus respectius
videoclips dirigits per Danny Drysdale, co-
negut per col·laborar habitualment amb
el grup The Killers.

Música

Ara fa un any, la sèrie britànica Sex Edu-
cationva aterrar a Netflix i va convèncer el
públic. Després de 365 dies d’espera,
aquest gener tornarem a veure l’adoles-
cent Otis Milburn (Asa Butterfield) convi-
vint amb la seva mare, la sexòloga Jean Mil-
burn (Gillian Anderson), i fent negocis amb
una clínica de teràpia sexual a l’institut de
la mà de Maeve Wiley (Emma Mackey).

Pelis i sèries

Sex Education
Laurie Nunn

Lonely Generation
Echosmith

En tres actes
En tres actes és un tríptic expositiu que acull la Fundació
Suñol a Barcelona des d’aquest mes de gener i fins a fi-
nals d’abril, comissariat en col·laboració amb Valentín
Roma. Dividit en tres episodis, pretén mostrar les línies
argumentals de la Col·lecció Josep Suñol, una de les

col·leccions privades d’art contemporani més extenses
de l’estat espanyol. De moment, es pot veure el primer
acte, que recupera les obres mestres més conegudes i
es planteja la següent pregunta: “Què fa immortal un

artista, què el llança cap a la posteritat?” .     

És innegable que Núria Espert (L’Hospitalet de
Llobregat, 1935) és un dels grans noms del te-
atre català: ho avalen una trajectòria de setan-
ta anys damunt dels escenaris i premis com el
Princesa d'Astúries de les arts o el Butaca a la
millor actriu. Ara, amb 84 anys, Espert ha co-
mençat el 2020 amb força. Aquest gener, ha
tornat a l’escenari que la va veure debutar, el
del Teatre Romea, i ho ha fet amb el Romance-

ro gitano de Federico García Lorca, el seu au-
tor predilecte. D’altra banda, ha estat recone-
guda amb el premi Christa Leem del 2020, un
guardó que en altres edicions han rebut artis-
tes com Joan Manuel Serrat o Patti Smith. Els
organitzadors consideren que l’actriu hospita-
lenca “ha traspassat tota mena de fronteres” 

i que, “amb ella, el teatre es va fer dona”. 

N Ú R I A  E S P E R TQUI ÉS?
Ser una de les grans actrius catalanes
Acumula set dècades d’experiència als escenaris

Famosos

Guanyar el premi Christa Leem 2020 
A més, aquest mes ha tornat al Romea, on va debutar 

Tothom l’admira
Els amants del teatre celebren el premi i el retorn al Romea

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia
No t’ho perdis

| Silver Falls 3
Aquest joc de terror ens porta a Silver Falls, un poble atrapat en el
temps que està ple de criatures perilloses. Per a Nintendo 3DS.  

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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Viu en línia
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AVUI 17 DE GENER
18:30 La bibliotecària Glòria Gorchs s’encarre-
garà de coordinar la sessió del Club de lectura
infantil anomenada Andana 9 i 3/4. / Bi-
blioteca Roca Umbert.  

AVUI 17 DE GENER
21:30 Critters, una pel·lícula de terror amb
pinzellades de comèdia, serà el títol seleccionat
per a la sessió d’aquesta nit del Cinema al Cí-
vic de la programació de Sant Vicenç 2020.
/ Centre Cívic de Can Pantiquet.

DIMECRES 22 DE GENER
12:30 Dimecres que ve es farà la presentació de
la revista Notes 35, del Centre d’Estudis Mo-
lletans, amb una conferència que anirà a càr-
rec l'humanitòleg Oriol Fort i Marrugat. / Sala
Fiveller.

DEMÀ 18 DE GENER
LES FRANQUESES Una de les propostes del cap
de setmana serà l’excursió al Parc del Labe-
rint d’Horta de Barcelona.La sortida es farà
des del Centre Cultural de Bellavista i el
Centre Cultural de Can Ganduxer (09:00). 

DEMÀ 18 DE GENER
SANTA PERPÈTUA Una tarda més, demà s’or-
ganitzarà una jornada lúdica pensada perquè
tota la família gaudeixi plegada. Ho organitza
l’Associació Espiral Catalunya (17:00). / Cen-
tre Cívic Can Folguera.

DILLUNS 20 DE GENER
LA LLAGOSTA Els infans del poble que fan de
jurat al premi Atrapallibres, impulsat pel Con-
sell Català del Llibre Infantil i Juvenil, es tro-
baran per comentar i fer activitats sobre el pri-
mer llibre llegit(17:30). / Biblioteca.

DIMARTS 21 DE GENER
LA GARRIGA Jordi Sedó serà l’encarregat de la
conferència anomenada Anglicismes i crea-
tivitat lingüística dels catalans (18:30). / Tea-
tre de la Garriga-El Patronat.

DEMÀ 18 DE GENER
LA LLAGOSTA Partit de futbol sala corresponent
a la setzena jornada de Segona Divisió fe-
menina entre el CD la Concòrdia i el CFS Ei-
xample (16:45). / CEM El Turó.

L’AMETLLA Des d’avui es pot visitar
una sèrie d’imatges preses pel fotògraf
Francesc Vicente. / Sala d'Art Carles Sin-
dreu.

Francesc Vicente inaugura 
una exposició a l’Ametlla
Avui 17 de gener a les 20:00

A partir de demà i fins al 14 d’abril es
podrà visitar la mostra anomenada Fer,
l'humor amable, que repassa la tra-
jectòria d’aquest popular il·lustrador.
/ Museu Abelló.

Inauguren la mostra
‘Fer, l'humor amable’

Demà 18 de gener a les 18:30

El sisè disc de Delafé és un nou pas en-
davant dins la carrera de la banda bar-
celonina. El grup el presentarà davant
dels seus fans de la comarca en aquest
concert. / Nau B1.

Delafé oferirà el gran concert
de la setmana a la Nau B1
Demà 18 de gener a les 22:00

MOLLET Partit de bàsquet de la ca-
torzena jornada del grup 1 de Copa Ca-
talunya entre el Sant Gervasi i el CB
Mollet B. / Escola Sant Gervasi.

Derbi molletà: el Sant Gervasi
rep el filial del CB Mollet

Diumenge 19 de gener a les 19:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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