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L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es cas-
tiga amb penes de presó. 

Amb l’objectiu de despena-
litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.

Així, la seu de l’entitat a Bar-
celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.

A banda, el reforç del conve-
ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presen-
tar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apa-
reixia com un dels 10 punts pro-
gramàtics principals.

“Estem molt esperançats”,
admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 

Pel que fa al suport ciutadà,
l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”

Anna Utiel 
VALLÈS ORIENTAL
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Han intentat desnonar
un home de 92 anys
amb un 75% discapacitat

(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su
casa el infierno del mal-

trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra
la sociedad catalana aho-

ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-
dis. Homes que assassi-

nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per David Rabadà

Educació sense ciència
L’eliminació de les ciències en el nostre sis-
tema educatiu està esdevenint un fet fla-
grant. Cada reforma educativa intenta re-
duir més els coneixements científics en-
tre els nostres joves. Un país sense cièn-
cia i tecnologia és una societat abocada a
la dependència i a la ideologia. Els hu-
mans, mal ens pesi, som més emocionals
que racionals, és a dir, solem analitzar les
situacions més amb el cor que amb la lò-
gica. Sols cal mirar el públic d’un Barça-
Madrid per adonar-se d’aquest fet, o les
compres impulsives que tots perpetrem.

El mètode científic intenta suplir
aquesta mancança amb l’anàlisi dels fets
i la interpretació més adient. Així, la hu-
manitat ha avançat amb teories d’apli-
cació universal com la Relativitat que per-
met el GPS, la Quàntica que
prodiga els nostres mòbils, la
Química que dissenya nous
materials, la Biologia Mèdi-
ca que cura els nostres càn-
cers o la Geologia que salva
vides en predir catàstrofes. Si
creu que tot això no és cert,
cremi el seu mòbil, el seu GPS, la consulta
mèdica, la seva roba o els edificis a pro-
va de sismes. La ciència i la tecnologia han
estat l’estendard del nostre progrés his-
tòric. Tot això ha estat possible gràcies a
disciplines que busquen aproximar-se a
la realitat sota el mètode científic. La Fí-
sica, la Química, la Biologia i la Geologia,
més la Matemàtica com a llenguatge
comú entre totes elles, esdevenen les cièn-
cies pròpiament dites. Malauradament,
els seus continguts d’aquestes s’han anat
reduint en el nostre sistema educatiu. 

Aquest fet està provocant la dismi-
nució en la recerca, la creació de patents
i la mediocritat política que atia el foc de
noves crisis i catàstrofes evitables. Ex-
emples d’això han estat el forat del Car-
mel a Barcelona, el terratrèmol a Lorca o
els vessaments de contaminants a Do-
ñana. Tots ells haurien ostentat menys

magnitud si la ciència hagués format
més part de la nostra societat.

Però ara posem el cas de la Geologia.
Sent la quarta ciència del nostre món, ha
vist reduir els seus continguts a Primària,
Secundària i Batxillerat. Ja l’avantprojecte
de la LOMCE eliminava gairebé per
complet els ensenyaments de Geologia
tant a Secundària com a Batxillerat. Tam-
bé la LOE del 2006 pretenia fer el mateix.
Resulta paradoxal que una disciplina
científica de la mateixa categoria que la
Biologia, la Física i la Química rebi tantes
retallades en cada reforma educativa. La
Geologia és fonamental en assumptes com
els recursos energètics, les obres públiques
i el canvi climàtic, coneixements que im-
pulsen infinitud de millores socials. Tot i

això, cada llei educativa extermina la
Geologia assegurant que impulsarà la
competitivitat i la creació de noves em-
preses sota la recerca i el progrés, vaja, tota
una fita de polítics poc destres o mal as-
sessorats. Aviat haurem de tancar algu-
nes facultats de Geologia per manca d’es-
tudiants. No obstant això, haurem de con-
tractar geòlegs formats a l’estranger que
venen d’estats que sí que tenen clara la re-
alitat. Com deia Unamuno, que inventin
ells, i així anem: depenent d’altres nacions
que ens passen la mà per la cara.

Però cal preguntar-se per quina raó
ens passa tot això. Ja la frase d’Unamu-
no ha deixat empremta perpètua en el
nostre país. Però la política, poc científi-
ca i massa ideològica, n’està sent la cul-
pable real. La majoria de polítics esdeve-
nen més humanistes que científics. El gru-
ix de parlamentaris llueixen més títols d’E-

conomia, Dret o falsos graus que no en-
ginyeries, estudis científics o tecnologia.
Això deixa en mans de la ideologia, i no
pas de la lògica, les decisions que cal apli-
car per millorar el nostre futur. El conse-
ller Bargalló en fou un exemple en dir que
més competències i menys matèria gris en
educació. És a dir, menys coneixements
científics i més ideologies pedagògiques. 

A Primària, per exemple, la manca de
mestres amb formació o coneixements
científics sòlids esdevé un fet flagrant: hi
ha molts més docents procedents d’hu-
manitats que no pas mestres en ciències.
Això implica que les ciències, sota l’aixo-
pluc de les ideologies polítiques, són im-
partides més per humanistes que no pas
per científics. Per aquest fet, i en gran part,

els nostres joves perceben
les ciències com un camí pro-
fessional complicat. Sols cal
remetre’s al 18 d’abril de
2013, quan vaig escoltar els
resultats d’una recerca al Pa-
lau Robert de Barcelona. Allí
es corrobora un greu des-

equilibri entre les ciències i les lletres a ni-
vell dels nostres alumnes. L’informe, ex-
posat per Sergio Marco i Álex Fabra, diu
que, malgrat que les carreres científiques
ofereixen un millor i fàcil accés al mercat
laboral, els estudiants prefereixen cursar
disciplines humanístiques en creure-les
més fàcils. De fet, menys d’un terç dels bat-
xillers prefereix les ciències a les huma-
nitats. Això provoca un excés de lletrats
que el mercat laboral no pot captar. La pa-
radoxa és que aquest mercat sí que pot
contractar més tècnics científics nacionals.

En resum, les ideologies polítiques
compliquen més que no solucionen les co-
ses en rebaixar clarament els ensenya-
ments científics. La culpa recau en me-
diocres allunyats de l’aula, que pregonen
que els nostres fills aprendran més i mi-
llor amb les seves ideologies. Ens hem be-
gut l’enteniment del país?

Malauradament, els continguts de ciències
com la Química, la Biologia o la Geologia
s’han reduït en el nostre sistema educatiu
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Els semàfors

Anna Ballbona
L’escriptora montmelonina Anna Ball-
bona ha guanyat el Premi Llibres Ana-
grama de Novel·la amb l’obra No soc

aquí. El jurat ha destacat la visió iròni-
ca i que és un “artefacte literari que

funciona de manera perfecta i exacta”
pàgina 19

Aj. la Garriga
L’Ajuntament de la Garriga acollirà una
quinzena de famílies que han demanat
asil polític internacional. Els refugiats
arribaran de països com Veneçuela, 

Sèrbia, Síria o Geòrgia. S’allotjaran en
una casa al centre de la vila.

pàgina 24

Ditecsa
Després de l’incendi que va arrasar

bona part de la seva planta i va contami-
nar les aigües del riu Besòs, Ditecsa ha
acomiadat gairebé la meitat de la seva

plantilla. A més, segueix activa i els sin-
dicats alerten de “riscos de seguretat”.

pàgina 19
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El calvari de la malaltia del Xesco: 
“He pensat a suïcidar-me”1

2 Doctrina Junqueras

Balaguer: ”La decisió és ferma, 
a final de curs deixo el bàsquet“

Un exprofessor que va abusar 
de menors no entrarà a presó

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

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

Des de dimarts 21 de gener, ja fa
cent dies que el moviment ve-
ïnal tallem l'avinguda Meridiana
de Barcelona, manifestant-nos
per la sentència del TS contra els
nostres representants polítics i
socials, així com en record dels
nostres exiliats i exiliades. En
aquests dies hem anat fent acti-
vitats de tota mena, reivindicati-
ves i lúdiques, amb pluja, vent i
les inclemències que vinguin,
perquè no oblidem que els que
són a la presó o exili realment
ho passen pitjor.

Així mateix, podríem es-
criure una recopilació de fets
contraris a la nostra manifesta-
ció pacífica: algunes activitats
policials, alguns conductors i
vianants agressius, les intimida-
cions unionistes (ara ja progra-
mades), la presència del “ma-
quinavaja”, etc. 

Malgrat tot això, continuem
pensant que hem de seguir com
a recordatori de la injusta situa-
ció dels nostres dignes presos,
preses, exiliats i exiliades.

Meridiana, 100
per Amadeu Palliser

Les millors
perles

El món té un nou heroi. Es diu Diego i és una tortuga mascle de
100 anys que ha salvat la seva espècie, que estava en perill
d’extinció. El seu mètode no té cap misteri: ha tingut moltes re-

lacions sexuals. De fet, n’ha tingut tantes que prop d’un 40% de la
població actual de la seva espècie és descendència seva.

Netflix va haver de retirar un enorme anunci que acabava
de col·locar a un edifici de la Gran Via de Madrid. Era una
publicitat de la sèrie ‘Sex Education’ on es podia llegir una

frase sexual explícita. Netflix Espanya va compartir la notícia al
seu compte de Twitter i va dir: “Hemos durado poco”. 

Un gran pas per a la lluita contra el càncer: l’equip dirigit per
l’investigador català Joan Massagué, de l’Institut Sloan Kette-
ring de Nova York, ha descobert l’origen de la metàstasi del

càncer. Aquesta fita científica suposarà un abans i un després per a
la recerca de la cura d’aquesta malaltia tan greu i comuna.

Brad Pitt i Jennifer Aniston han il·lusionat els seus fans
amb el retrobament que han protagonitzat als premis
SAG. Les imatges de tots dos mirant-se amb tendresa i or-

gull i agafant-se de les mans han donat esperances als milers
de persones que encara no han superat la seva ruptura.

Cop dur per a la família reial britànica. Harry i Meghan, fins ara
ducs de Sussex, han deixat els seus títols nobiliaris i ja no apa-
reixeran en els actes públics de la Corona. La jove parella ha

decidit emprendre el seu propi camí, allunyats del món que atacava
la Princesa Diana i ara començava a fer el mateix amb Meghan.

A les xarxes

@MariaCuso: El Premi Gaudí a Millor
Pel·lícula és per a 'Els dies que vindran', el
relat personalíssim d'un embaràs, dirigit
per Carlos Marques-Marcet.

@soler_toni: Trapero va intentar que l'1-
O no acabés amb un festival de violència
indiscriminada contra gent indefensa. Per
això el jutgen.

#TraperoAJudici

@chucksantesteve: A casa hem penjat
una foto del Tomàs Molina i estem tots
agenollats demanant-li que neutralitzi la
borrasca.

#TemporalGlòria #PremisGaudí

Gràcies per estar al meu costat
per Jordi Seguer, alcalde de Parets del Vallès

Fa quatre anys et vam presen-
tar com a número 2 de la llista
d’Ara Parets Esquerra Repu-
blicana després d’haver estat el
portaveu de la Plataforma d'A-
fectats per la Hipoteca del nos-
tre poble i d'haver lluitat per sal-
var moltes famílies d'un possi-
ble desnonament.

En el darrer mandat vas li-
derar bona part de les propos-
tes socials que vam presentar
des del grup municipal i vas es-
tar al costat de la gent del car-
rer, donant la cara per ells, pel
nostre partit i, com no, pel país.

Ens vas contagiar la teva
sensibilitat cap als problemes
socials de la gent que més pa-
teix. Sense tu no hauríem pro-
posat una Taula d'Emergèn-
cies Socials, no hauríem de-
manat mesures per rebaixar
els lloguers, un banc d'aliments
frescos, la millora del menjador
social o un parc d'habitatge as-
sequible.

També vas estar molt atent

a totes les mancances que con-
tinuen tenint molts dels barris
de Parets i que per al govern so-
cialista mai havien estat ni se-
ran una prioritat, perquè sen-
zillament no són tan rentables
electoralment com ho és inau-
gurar un parc que ens ha costat
1,5 milions d'euros.

Moltes gràcies Ramon Parés
per la feina feta. 

Amb la teva lluita incansa-
ble en favor de la justícia social
i dels drets i llibertats t’has con-
vertit en un referent a seguir per
tots nosaltres.

Tots els teus amics i com-
panys d’Ara Parets Esquerra
Republicana mai t’oblidarem.

Tots junts vam aconseguir
fer realitat el teu i el nostre
somni: conquerir el govern de
l’Ajuntament de Parets amb el
suport de la resta de forces
d’esquerres i republicanes.

La teva lluita no s'acaba
aquí, perviurà per sempre. Que
la terra et sigui lleu.



7 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 líniavallès.cat24 de gener del 2020



24 de gener del 2020

Granollers

| 8

líniavallès.cat

Mor un veí de Granollers 
en un accident laboral

SUCCESSOS4Un veí de Grano-
llers de 41 anys va morir la set-
mana passada en un accident la-
boral mentre treballava al polí-
gon Santa Eulàlia de Terrassa.
L’home va caure d’una altura de
dotze metres mentre treballava
en el manteniment de la façana
d’una nau industrial. El difunt
era empleat d’una empresa sub-
contractada per a les tasques que
estava realitzant a l’edifici. Per
motius que encara es desconei-
xen, es va precipitar des de la

teulada de la construcció, fet
que li va provocar la mort. Els
serveis d’emergència no van po-
der fer res per intentar salvar la
seva vida.

Diverses dotacions de Bom-
bers, Mossos d’Esquadra i del
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques van desplaçar-se fins al
lloc dels fets després de l’acci-
dent. De moment, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i
Famílies està duent a terme una
investigació per esclarir els fets.

PROJECTE4L’Ajuntament ha
aprovat recentment el projecte
per crear un nou polígon in-
dustrial que tindrà una superfí-
cie de 54 hectàrees i estarà situat
a la zona dels Xops, al sud del po-
lígon Coll de la Manya. Pràcti-
cament un terç d’aquest espai es-
tarà destinat directament a la
instal·lació de companyies en
naus. Això suposarà un sostre
edificable de 274.000 metres
quadrats. A la vegada, compar-
tiran l’espai amb diverses em-

preses ja situades en edifica-
cions històriques que ocupen
una altra tercera part del sòl
industrial total que preveu el
Pla Parcial.

Segons el consistori, aquest
pla -anomenat sector industrial
125- buscarà posar a disposició
de la indústria “nou sòl produc-
tiu per al desenvolupament de
noves activitats econòmiques,
amb l’objectiu d’enfortir l'eix
industrial i tecnològic de la C-17”.
També expliquen que així es re-

forçarà “el teixit industrial exis-
tent” i es generaran “noves opor-
tunitats per a l’empresa i per a
l’ocupació”.

D’altra banda, i tenint en
compte la sostenibilitat i l’im-
pacte que suposarà aquest pro-
jecte, el pla contempla la creació
d’espais verds a la zona, facilitats
per al transport públic i carrils
bici. A més, es buscarà reduir la
petjada ecològica de les cons-
truccions fent servir materials
més eficients.

L’accident va ser al polígon Santa Eulàlia de Terrassa. Foto: Google Maps

Unnoupolígonde54hectàrees

Societat | Final feliç per al matrimoni separat per papers
El matrimoni format per un granollerí i una iraniana que no podien viure junts ja

ha resolt els seus problemes burocràtics.  Després de la denúncia pública de la seva
situació, s’han accelerat els tràmits i l’esposa podrà venir a Granollers.

L’Ajuntament ha impulsat el projecte d’un nou polígon industrial. Foto: Arxiu

SOCIETAT4L’Ajuntament i la
Generalitat van signar la set-
mana passada un acord per cre-
ar 45 noves places concertades
de residència de gent gran i 32 de
centre de dia en el nou equipa-
ment geriàtric que es farà a la
ciutat i que tindrà una capacitat
total de 120 usuaris. La trobada
entre l’alcalde Josep Mayoral i el
conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies, Chakir el Homrani, va
servir per tancar un tracte que
preveu un finançament de més
d’1,2 milions d’euros anuals per
part de la Generalitat. 

COL·LABORACIÓ AMB LA FPHAG
Per la seva part, l’Ajuntament
impulsarà la creació de la nova
residència i centre de dia de for-
ma conjunta amb la Fundació
Privada Hospital Asil de Grano-
llers (FPHAG) al centre del mu-
nicipi. De les 120 places resi-
dencials, 68 seran de nova cre-
ació i 52 es reubicaran proce-

dents del Centre Geriàtric Adol-
fo Montañá, en una parcel·la
que supera els 2.600 metres
quadrats. El cost total del nou
edifici rondarà els 10 milions
d’euros.  

A més, el centre comptarà
amb 32 noves places d’atenció
social diürna a persones amb de-

pendència, en unitats de convi-
vència, i es dotarà de cinc places
inicials per a la gestió municipal
de casos socials.

En paral·lel, el consistori cre-
arà el Consorci de Serveis a les
Persones de Granollers, un ens
público-privat on també entra-
rà la FPHAG.

Mayoral i el Homrani van fer oficial l’acord. Foto: T.Torrillas/Ajuntament

La Generalitat concertarà 
45 places de la nova residència 
» L’alcalde Josep Mayoral i el conseller Chakir el Homrani signen un
acord pel centre geriàtric, que tindrà una capacitat de 120 places
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Mishima promet una 
nit màgica amb nou disc

MÚSICA4El Teatre Auditori de
Granollers acollirà aquesta nit
un concert que promet fer les de-
lícies dels fanàtics de Mishima
amb la presentació del seu nou
disc, Ara i aquí. La banda lide-
rada per David Carabén arriba a
Granollers en un moment dolç i
amb experiència, perquè preci-
sament el seu darrer treball -es-
trenat el 2019- commemora els
20 anys de vida del grup. El
quintet barceloní es dedicarà a
fons per posar sobre l’escenari
granollerí el seu primer àlbum
en viu, un disc enregistrat en di-
recte durant els dos concerts de
Nadal que van oferir a la sala
Apolo de Barcelona. 

El repertori combina grans
èxits amb obra recent i és un ho-
menatge, potser no tant a ells
mateixos com a les cançons que

els han portat fins aquí. El públic
podrà escoltar com mai ho havia
fet les seves cançons preferides
amb una formació de luxe; Da-
vid Carabén a la veu i guitarra,
Marc Lloret als teclats, Dani
Vega a la guitarra, Xavi Caparrós
al baix i Alfons Serra a la bateria.

UNA GIRA EXITOSA
La gira, que ha portat al grup per
tot Catalunya, ha demostrat el
bon estat de forma dels músics,
que han esgotat les entrades
allà on han tocat. Al Teatre Au-
ditori tot apunta que serà de la
mateixa forma. Caldrà esperar
fins a les nou de la nit per saber
si Mishima torna a triomfar, en
aquest cas en una vetllada ínti-
ma dedicada als seguidors de la
ciutat i la comarca que vulguin
gaudir de la seva música.

MEMÒRIA4El grup municipal
d’Esquerra Republicana impul-
sarà dimarts en el Ple una moció
per al reconeixement de les do-
nes deportades als camps de
concentració nazis. Aquest ho-
menatge comptaria amb carrers
amb els noms de perseguides i
supervivents del nazisme com
Neus Català, Conxita Grangé i
Teresa Pàmies. Segons els re-
publicans, les tres mereixen for-
mar part de la nomenclatura
municipal perquè “van dedicar
els seus anys de vida després de
l’alliberament a recuperar la
memòria de les dones deporta-
des, defensar el paper actiu de les

dones com a combatents i repu-
blicanes actives, durant la Gue-
rra Civil i el franquisme, a favor
de la llibertat i la democràcia”.

A banda dels noms a les vies
públiques, des d’ERC proposen
que s’instal·lin plaques infor-
matives sobre la vida de les ho-
menatjades, seguint la Xarxa

d’Espais de Memòria del Me-
morial Democràtic. També hi
hauria referències a “la lluita
imprescindible de tantes i tantes
dones (durant la història i a di-
versos llocs del món) en contra
del feixisme, el racisme i la in-
tolerància”.

De la mateixa forma, dema-
nen que els més joves s’edu-
quin en el paper femení durant
l’holocaust a través de la guia edi-
tada per l’ONU Women and the
Holocaust: Courage and Com-
passion, que es promouria als
instituts de Granollers.

PRESÈNCIA FEMENINA
A banda d’aquestes propostes
més lligades al context històric
del nazisme, els republicans vo-
len que la ciutat dediqui més ca-
rrers a figures femenines. Així,
demanen “repensar el nomen re-
pensar el nomenclàtor de la ciu-
tat en clau feminista, recordant
totes aquelles dones que han
fet contribucions a la nostra so-
cietat”. Un exemple seria el de
l’escriptora Isabel-Clara Simó,
que ha perdut recentment la
vida i és un dels grans símbols de
la literatura en català.

L’objectiu és recordar la lluita de supervivents com Neus Català. Foto: Arxiu

Proposen dedicar carrers a 
les deportades als camps nazis

Neus Català, Conxita
Grangé i Teresa Pàmies
podrien tenir el seu
nom a carrers de la vila
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SOCIETAT4L’alcalde Josep
Monràs va demanar a la Gene-
ralitat la setmana passada més
places públiques de residència a
Mollet. Sigui casualitat o no, el
batlle va fer coincidir la seva re-
clamació amb la signatura de l’a-
cord entre l’Ajuntament de Gra-
nollers i la Generalitat per tirar
endavant el projecte d’una nova
residència amb places concer-
tades. A diferència de la capital
de la comarca, però, Mollet con-
tinua a l’espera d’una actuació
per part de la Generalitat. 

De fet, fa un any el mateix
Monràs va celebrar una reunió
amb el secretari d’Afers Socials
i Famílies, Francesc Iglesias,
d’on va sortir el compromís d’es-
tudiar la concertació de més
places públiques per a la gent
gran a Mollet. Ara el consistori
molletà ha demanat per carta la
“necessitat urgent” d’aquestes
places i una trobada amb el con-
seller Chakir el Homrani. 

En aquest sentit, Monràs
considera que “la Generalitat
hauria de sentir com una obli-
gació que la gent gran que pugui
necessitar aquest servei, pugui
estar el més a prop possible del
seu lloc de residència, perquè és
on aquestes persones tenen els
seus amics i familiars”. D’altra
banda, el PSC i Podem propo-
saran en el pròxim Ple una mo-
ció per demanar més places pú-
bliques de residència.

ELS COMUNS PREGUNTEN
Per la seva part, Mollet en Comú
ha anunciat que dilluns En
Comú Podem va presentar un
seguit de preguntes a la Mesa del
Parlament de Catalunya sobre
què es farà amb els terrenys
d’Incasòl que havien de destinar-
se als nous jutjats. Segons ex-
pliquen, reivindiquen que es
destinin a una residència públi-
ca o bé a un Centre d'Urgències
d'Atenció Primària.

Monràs vol una resposta a la petició de tenir més places. Foto: Josep Monràs

Monràs reclama més places 
de residència a la Generalitat
» L’Ajuntament denuncia que el Govern encara no ha complert 
el compromís d’estudiar la creació de places concertades

Els 25 anys de l’Esbart
Dansaire omplen Can Gomà
CULTURA4L’Esbart Dansaire
de Mollet ha fet vibrar aquest cap
de setmana el teatre de Can
Gomà amb dues actuacions far-
cides de cultura popular, tradi-
ció i molta dansa. L’entitat, molt
arrelada a la ciutat, va aconseguir
atraure uns 600 espectadors
que van omplir la sala de l’espai
cultural per no perdre’s el quart
de segle de la colla dansaire.
Les expectatives es van com-
plir clarament i es va demostrar
el bon moment de l’entitat, que

va fer actuar sobre l’escenari
joves i grans apassionats de la
dansa popular catalana.

TORRENT, CONVIDAT DE LUXE
L’esdeveniment va comptar amb
la visita del President del Parla-
ment de Catalunya, Roger To-
rrent. L’alt càrrec tenia una tro-
bada amb els militants d’Es-
querra Republicana al territori i
va arribar al teatre acompanyat
de membres d’Ara Mollet ERC i
la secció local.

SERVEIS4L’Ajuntament va
anunciar la setmana passada
que prorrogarà el contracte del
servei d’aigua municipal amb
Sorea cinc anys més. Aquesta de-
cisió, però, no ha agradat gens ni
a Ara Mollet ERC ni a Mollet en
Comú, que no han tardat a cri-
ticar la decisió del govern. L’o-
posició considera que aquest
tema s’havia de debatre en el Ple
i no pas portar-lo a la Junta de
Portaveus. Els republicans, a
més, consideren que la Taula de

l’aigua, des d’on s’havia de trac-
tar tot allò relacionat amb aquest
servei, no s’han explorat alter-
natives al contracte amb Sorea. 

Per la seva part, els comuns
coincideixen amb aquesta críti-
ca i reivindiquen anar “cap a una
gestió pública directa, més trans-
parent i amb més control”. Se-
gons expliquen, volen que “l’ai-
gua deixi de ser un bé comú amb
el qual fer negoci”.

Per al consistori, en canvi,
aquesta pròrroga suposa garan-

tir “tot un seguit d’inversions per
part de l’empresa que permetran
millorar la xarxa de distribució
i el servei”. D’altra banda, de-
fensa que “el servei d’aigua a Mo-
llet és cent per cent de gestió pú-
blica. L’Ajuntament té la titula-
ritat de la xarxa i les noves in-
versions que s’executen són
100% municipals”. També as-
seguren que els molletans “pa-
guen pel servei d’aigua molt per
sota” del que ho fan a altres
municipis similars.

Unes 600 persones van assistir a l’acte. Foto: (@nuriamunhe)

Crítiques al contracte de l’aigua

Transport | El bus urbà supera el mig milió d’usuaris
L’any 2019 més de mig milió d’usuaris van fer servir el bus urbà. Aquesta xifra
suposa un nou rècord de viatgers que han fet servir el transport públic de Mo-

llet. Els dissabtes són el dia en els quals més s’ha notat aquest augment.
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La Unitat de Geriatria d’Aguts,
novetat a l’Hospital de Mollet
GENT GRAN4L’Hospital de Mo-
llet ha posat en marxa recent-
ment la Unitat de Geriatria d’A-
guts (UGA), destinada a oferir
una atenció integral i especialit-
zada a la gent gran. El servei es
centra especialment en els ma-
jors de 85 anys, pacients molt
vulnerables que sovint presenten
pluripatologia, malaltia aguda o
descompensació d’una malaltia
crònica, i que en molts casos ne-
cessiten un suport sociosanita-
ri. Aquest darrer col·lectiu re-
presenta el 20% de les persones
ingressades diàriament al centre
mèdic. Segons expliquen des de
la Fundació Sanitària Mollet,
l’UGA “permet disposar d’un
Servei de Geriatria integral per
donar resposta a les creixents de-
mandes sanitàries que presenta
actualment la gent gran”.

500 USUARIS EL 2020
Aquest servei  està situat a la
Unitat d’Hospitalització 4 de
l’Hospital de Mollet, disposa de
13 llits i es preveu que el 2020
atendrà al voltant de 500 per-
sones. La unitat està integrada
per un equip multidisciplinari
format per metges geriatres, fi-
sioterapeutes, terapeutes ocu-
pacionals, treballadors socials,
infermeria i auxiliars d’infer-
meria, i realitzarà un seguiment
continuat i coordinat amb aten-
ció primària i l’hospital sociosa-
nitari. 

“Aquesta visió integral i mul-
tidisciplinària ens permetrà do-
nar una resposta global a la per-
sona i no només a la seva ma-
laltia”, explica Jaume Duran,
director general de la Fundació
Sanitària Mollet.

SANITAT4L’Institut Català de
Salut s’ha compromès que el
nou Centre d’Urgències d’Aten-
ció Primària (CUAP) que es farà
al Baix Vallès estigui gestionat
públicament pel mateix ICS i no
pas per cap empresa privada.
Aquesta és una de les principals
promeses que van sorgir de la
reunió dimecres entre la direc-
ció comarcal de l’institut i la
Plataforma en Defensa de la Sa-
nitat Pública del Baix Vallès. El
portaveu de l’entitat, Antonio
López, ha explicat a Línia Vallès
que va ser una trobada “molt po-
sitiva” i en la qual es van tractar
moltes preocupacions i deman-
des de la població del territori pel
que fa a l’atenció primària. 

El tema central, però, va ser
el CUAP, que cada cop sembla
més a prop de fer-se realitat. Se-
gons López, els principals mu-
nicipis candidats a allotjar
aquest servei sanitari són Mollet,
Santa Perpètua i la Llagosta.
Tot i les bones notícies, l’activista
adverteix que les entitats volen
“participar en el model de cen-
tre que volen fer”. En aquest
sentit, assegura que el CUAP “no
pot ser un ambulatori normal i
corrent, sinó un servei que re-
alment serveixi per desconges-
tionar el sistema sanitari”. 

Tot apunta que ben aviat hi
haurà notícies sobre aquest
equipament, ja que segons Ló-
pez des de l’ICS “creuen que és
necessari i hi ha bones sensa-
cions”. Actualment, assegura,
estarien en una fase de “posar
d’acord el territori”. 

Per això podria ser clau la co-
missió de salut que també es van
comprometre a crear en la reu-
nió. Aquest organisme, que
comptaria amb institucions i
col·lectius diversos, tractaria di-
rectament la situació sanitària al
Baix Vallès.

MÉS ENLLÀ DEL CUAP
A banda del CUAP, la trobada va
servir per abordar altres temes
sanitaris. Des de Salut es va
anunciar que s’està valorant la
possibilitat de crear un centre gi-
necològic de referència comarcal
i que podria fer-se als terrenys de
l’antic Institut Nacional de la Se-
guretat Social a Can Pantiquet.
D’altra banda, s’ha proposat
centralitzar el servei de pediatria
a Mollet, tal com passa a Gra-
nollers. Per això pròximament es
farà una visita a la capital per
analitzar el model de centre.  

L’ICS s’ha compromès a la gestió pública del centre sanitari. Foto: Arxiu

El nou CUAP estarà gestionat
per l’Institut Català de Salut
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Parets

La Festa Major d’Hivern
arriba carregada de novetats
CELEBRACIÓ4Parets bategarà
des d’avui i fins dilluns al ritme
de la Festa Major d’Hivern, que
enguany buscarà sorprendre el
públic amb moltes novetats. La
vila s’omplirà d’activitats per a
totes les edats i una gran dosi
musical, amb dos dies de con-
certs i DJ on s’ha prioritzat el fo-
ment de grups musicals paretans
i formacions on les dones tinguin
representació dalt de l’escenari.
La nova fira d’atraccions serà un
dels grans atractius enguany,
que durant els quatre dies de fes-
ta estarà situada al pàrquing

del pavelló. Per la seva part, els
Manyacs seran els encarregats
de fer el pregó de la festivitat, que
tindrà molt en compte la cultu-
ra popular. Tant és així que la
bèstia de Diables Parets cele-
brarà el seu quinzè aniversari
fent una trobada de bestiari on
han convidat 15 bèsties d’altres
municipis.

Des de l’Ajuntament també
s’ha destacat que ni per a la
fira d’atraccions ni per a la res-
ta d’actes, es celebrarà cap
mena d’activitat en la qual
s’utilitzin animals.

Condol | Mor l’exregidor i activista Ramon Parés
L’exregidor d’Ara Parets ERC, fundador i portaveu de la PAH, Ramon Parés, va

morir dissabte als 54 anys després d’una llarga malaltia. Parés va estar molt
vinculat a la vida social i política tant de la vila com en l’àmbit català. 

La festa començarà avui i durarà fins dilluns. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament

INFRAESTRUCTURES4L’Ajun-
tament va presentar dimarts el
projecte del tercer carril de la C-
17 i com afectarà en concret a Pa-
rets. Segons va explicar la regi-
dora d'Urbanisme, Rosa Martí,
acompanyada de l’alcalde Jordi
Seguer i la regidora Casandra
García, les obres estaran dividi-
des en tres fases. La primera part
dels treballs començarà a l’abril,
durarà un any i mig i tindrà un
pressupost d’uns 12,4 milions
d’euros. Aquesta  etapa con-
templarà l'ampliació de la cal-
çada de la C-17 en sentit sud en
un tram de 3,2 km aproxima-
dament que passaran en la seva
majoria per la vila paretana.

Una de les peticions del con-
sistori que la Generalitat ha de-
cidit  acceptar és instal·lar en-
llumenat a tot l’enllaç de la C-17
fins a l’entrada al municipi.
També s’acompanyarà la via
amb vegetació i espais verds
per compensar l’impacte de la
infraestructura. 

Tots aquests canvis, però, es
notaran en la mobilitat dels pa-

retans i hi haurà diverses afec-
tacions segons com vagin evo-
lucionant els treballs. Per aquest
motiu, des de l’Ajuntament fan
una crida a la paciència i la
comprensió dels veïns per a un
projecte tan esperat com aquest.
De fet, durant la presentació els
representants del consistori van
destacar que veuen molt positi-
vament la proposta.

VOLEN MILLORES A L’R3
D’altra banda, Martí va insistir
que es faci el desdoblament de la
línia R3 de Rodalies: “El tercer
carril de la C-17 és un gran pro-
jecte, però no és la solució defi-
nitiva per a la mobilitat”, va
afirmar, afegint que volen “el
desdoblament per millorar la
sostenibilitat i reduir la conta-
minació”.

La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, presentant l’obra. Foto: Ajuntament

12,4 milions d’euros per a la
primera fase d’obres de la C-17
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Martorelles | ERO a la vista a la planta de Class Plàstics 
L’empresa Class Plàstics està negociant amb els treballadors un ERO a la
planta que la companyia té a Martorelles. Segons El Periódico, l’empresa
podria acomiadar fins a 45 dels 114 treballadors que actualment hi ha.

Noves plaques fotovoltaiques
a l’Escola Simeó Rabasa

MARTORELLES4Ja s’ha acabat
la instal·lació de les plaques fo-
tovoltaiques al sostre de l’Esco-
la Simeó Rabasa de Martorelles.
El procés havia començat durant
el mes passat. 

L’estructura està formada
per 24 mòduls que recolliran la
suficient energia per cobrir el
33% del consum de l’edifici. Se-
gons expliquen des del consis-
tori, això permetrà que cada
any es puguin estalviar 1.860 eu-
ros en les factures de la llum. Du-
rant els pròxims mesos està pre-

vist realitzar quatre instal·la-
cions més al Celler de Carrencà,
el camp de futbol, el Centre de
suport a la llar i a l’Ajuntament.

OBRES AL SAFAREIG
Paral·lelament, continua avan-
çant el primer tram de les obres
de millora de l’entorn del Centre
Cívic El Safareig, fins al punt que
està a punt d’enllestir-se.

Si els terminis es compleixen,
l’equipament podria inaugurar-
se a finals d’aquest mes o durant
els primers dies de febrer.

SANT FOST4Una de les accions
que impulsarà l’Ajuntament de
Sant Fost durant aquest 2020
serà la de la redacció del Pla en
Defensa del Dret a l’Habitatge i
contra l’ocupació irregular.
Aquest document hauria d’aju-
dar a millorar o resoldre les
grans problemàtiques que tro-
ben els veïns en aquesta matèria:
la manca de pisos, l’especulació
immobiliària i les ocupacions
il·legals d’habitatges.

En aquest sentit, el govern
municipal voldria que el nombre
de pisos i cases disponibles per
al lloguer arribés al 15% (actu-
alment aquesta xifra amb prou
feines supera el 5%, segons les

dades de l’Institut d’Estadística
de Catalunya), perquè en els

pròxims anys la demanda d’ha-
bitatge ha de créixer, segons les
previsions del Pla Territorial
Sectorial de l’Habitatge. Una al-
tra dada que crida l’atenció és
que actualment hi ha 195 pisos
i cases buits a la vila.

El pla contempla una qua-
rantena d’actuacions que s’arti-
cularan des d’una regidoria que
només s’ocuparà d’aquesta te-
màtica. Entre les seves compe-

tències hi haurà les de negociar
amb grans propietaris de pisos,
l’adaptació de la normativa ur-
banística que permeti dividir ha-
bitatges molt grans en dues mei-
tats per facilitar-ne l’accés, l’a-
tenció a persones en risc de pa-
tir desnonaments o l’establiment
d’una col·laboració amb el Con-
sell Comarcal i amb l’Agència
Catalana de l’Habitatge per crear
un fons d’habitatge de lloguer.

Actualment a Sant Fost hi ha 195 habitatges buits. Foto: Google Maps

Sant Fost prepararà un pla per
defensar el dret a l’habitatge

En els pròxims anys
creixerà el nombre de
persones que voldran
viure a Sant Fost



24 de gener del 2020

Montmeló

19 | 

líniavallès.cat

MontornèsPoblació | Creix el nombre d’habitants
Montornès és el municipi del Baix Vallès on ha crescut més la població el 2019,
segons Ràdio Montornès. Les dades de l’Idescat mostren que la vila va tancar
l’any passat amb un creixement total de 130 habitants.

LABORAL4Després d’estar en el
centre de la polèmica per l’incen-
di que va patir l’11 de desembre,
l’empresa Ditecsa, dedicada al
reciclatge de dissolvents i residus
industrial, torna a estar en el
punt de mira. Aquesta vegada,
però, perquè la setmana passada
va acomiadar pràcticament la
meitat de la seva plantilla a la
planta de Montornès de forma ful-
minant. Segons fonts sindicals, les
xifres d’aquesta operació hau-
rien suposat que de tretze treba-
lladors que formaven part de l’e-
quip, n’hagin quedat set. 

“Estem segurs i no hi ha cap
mena de dubte que els han fet
fora a causa de l’incendi”, expli-
ca a Línia VallèsGonzalo Plata,
secretari general de CCOO al
Vallès Oriental. El sindicalista
denuncia la contundència dels
acomiadaments i “les condicions
de la plantilla” que ha quedat en-
cara treballant actualment a
l’empresa. Plata qüestiona que

Ditecsa continuï amb la seva
activitat després que es cremés
bona part de la superfície de la
nau i que s’aboquessin al riu Be-
sòs tota mena de substàncies tò-
xiques per a l’ecosistema flu-
vial: “La planta està operativa,
tot i que està destruïda, i ens es-
tranya que la fàbrica segueixi en
funcionament”, explica.

Per aquest motiu, des del
sindicat han demanat al Depar-

tament de Territori i Sostenibi-
litat i al de Treball que actuïn al
respecte: “Volem evitar que hi
hagi riscos de seguretat. Ens
preocupa la situació dels em-
pleats, tant els de Ditecsa com els

de la resta de treballadors a les
naus del voltant”, alerta. A més,
considera que una actuació de
l’administració és necessària
“per protegir la salut de la po-
blació i el medi ambient”.

Línia Vallès ha intentat con-
tactar amb Ditecsa sense èxit per
conèixer la seva versió dels fets.

UNA COMISSIÓ DE L’OPOSICIÓ
D’altra banda, el Ple municipal
celebrat la setmana passada a
l’Ajuntament de Montornès va
servir per posar en marxa una
comissió informativa sobre l’in-
cendi de la planta. 

L’oposició al complet va ti-
rar endavant la proposta, que

no va tenir el suport del govern
municipal. L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és analitzar l’ac-
tuació del consistori durant
l’accident, sobretot des del punt
de vista del protocol i les ad-
vertències a la població, per
millorar la intervenció de l’A-
juntament en aquests casos.

Polèmica laboral a Ditecsa
» L’empresa que va patir l’incendi acomiada gairebé la meitat de la seva plantilla a Montornès
» Des de CCOO denuncien possibles “riscos de seguretat”, ja que la planta continua operativa 

L’activitat de l’empresa continua, tot i que bona part de la planta va quedar destruïda. Foto: Eduard Batlles/ACN

CCOO ha demanat al
Govern  que actuï “per
protegir els empleats,
la població i el medi”

MEMÒRIA4El Centre d’Estu-
dis de Montmeló va presentar di-
vendres a la Sala de la Concòr-
dia el seu desè llibre sobre la his-
tòria del municipi, en un acte
que va comptar amb la partici-
pació de l’alcalde Pere Rodrí-
guez. L’obra, titulada Butlletí
número 10 del CEM, recopila
documentació i fotografies del
passat montmeloní que a molts
veïns els pot servir per relacio-
nar-lo amb familiars i coneguts

que no fa tant vivien al poble. En
aquesta ocasió els creadors han
buscat aportar més col·labora-
dors i documents a les pàgines
de l’obra, que és més extensa que
en els llançaments anteriors.

L’aeròdrom de la Guerra Ci-
vil, la massacre del molí i la
vida durant la Segona Repúbli-
ca són alguns dels episodis que
es podran trobar en aquesta pu-
blicació que busca mantenir viva
la memòria del municipi.

LITERATURA4L’escriptora i pe-
riodista montmelonina Anna
Ballbona va guanyar dilluns el
Premi Llibres Anagrama de No-
vel·la amb l’obra No soc aquí. El
llibre explora de forma simultà-
nia l’estranyesa cap a l’herència
familiar i l’acceptació dels seus
orígens amb la Mila, una prota-
gonista que és filla de pagesos i
nascuda als anys 70 en un barri
apartat i deixat. 

El jurat ha valorat molt po-
sitivament la visió irònica que es
transmet durant la narració i ha

definit el llibre com un “artefac-
te literari que funciona de ma-
nera perfecta i exacta”. Amb

aquesta valoració, No soc aquí
s’ha imposat a 28 escrits més
presentats al guardó, que està
dotat amb una recompensa eco-
nòmica de 6.000 euros.

La mateixa Ballbona va do-
nar les seves sensacions des-
prés de l’anunci del premi i va ex-
plicar que en l’obra “els perso-
natges que desfilen es defineixen
per com parlen, per les particu-
laritats de com s’expressen”.

Aquesta és la segona novel·la
publicada per l’escriptora nas-
cuda a Montmeló l’any 1980, i
que la destaca en el món litera-
ri català. El primer llibre, Joyce
i les gallines (2016), ja va acon-
seguir el reconeixement de la crí-
tica, i fins i tot va aconseguir ser
finalista del mateix premi que
enguany s’ha endut. A banda, ha
publicat diversos reculls de po-
esia i escriu articles periodístics.

El jurat ha destacat la visió irònica en l’obra de Ballbona. Foto: Mar Vila/ACN

Anna Ballbona guanya 
el premi Llibres Anagrama

La història de Montmeló,
explicada en un llibre

Comerç | Acaba la campanya de Nadal
La Unió de Botiguers va tancar dissabte la campanya de Nadal. Com a cloenda,

es van fer diversos sortejos i es va fer una donació solidària de 1.300 euros a
l’associació per a la qualitat de vida de nens amb càncer AFANOC. 

L’escriptora i periodista
montmelonina s’ha
endut el guardó amb 
la novel·la ‘No soc aquí’

L’obra és del Centre d’Estudis de Montmeló. Foto: Twitter (@didacsantviap)
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Santa PerpètuaAcollida | Nou pla per la inclusió dels joves migrants
L’Ajuntament ha posat en marxa recentment un pla perquè els menors mi-
grants sense referents familiars es vinculin al municipi, fomentant la inclusió,
fent que esdevinguin persones implicades en el dia a dia de la vila.

SOCIETAT4Una vintena de do-
nes es va reunir la nit de diven-
dres en una caminada d’explo-
ració per Santa Perpètua sota el
nom La nit i els carrers són nos-
tres! en la qual es va poder com-
provar la sensació d’inseguretat
que donen certs carrers del mu-
nicipi per diversos motius. Les
participants van reconèixer que
per algunes zones no anaven
mai soles de nit i es va compro-
var que la sensació d’inseguretat
no depenia de la seva edat. L’ac-
tivitat va estar dirigida per l’ar-

quitecta Sara Ortiz del Col·lectiu
Punt 6, que va aportar una visió
més tècnica i urbanística de les
situacions que descrivien les
participants. 

De fet, la mateixa Ortiz va
destacar que l’urbanisme “està
dissenyat pensant en aspectes de
mobilitat de vehicles i no de
persones”. Alguns exemples són
els fanals que il·luminen la cal-
çada i no la vorera, parades de
bus sense llum, i la manca d’in-
formació per saber quan falta per
a l’arribada del transport públic.

Un grup de dones analitza si
l’urbanisme aporta seguretat

MOBILITAT4Santa Perpètua
s’ha sumat recentment al front
comú comarcal per demanar
que la línia R4 de Rodalies arri-
bi fins a l’aeroport del Prat. La
proposta, fruit d’una reunió en-
tre els set municipis del Vallès
Occidental que tenen parades de
tren a l’R4, suposaria la conne-
xió directa de milers de vallesans
fins a l’aeroport.  Des del con-
sistori perpetuenc asseguren
que el projecte “permetria un mi-
llor enllaç amb més freqüèn-
cies al Prat i a un major nombre
de ciutadania, ja que, a més,
aquesta és la línia de Rodalies
més llarga del servei”.

A més, l’alcaldessa Isabel
Garcia defensa que “caldria im-
pulsar l’intercanviador entre
l’R4 i l’R8 a l’altura de Barberà
del Vallès, aprofitant aquesta
nova connexió de l’R4 amb l’ae-
roport”. Per a Garcia, això su-
posaria “donar major servei fe-
rroviari a tota la ciutadania ubi-
cada al voltant de l’R8 i la im-
portant activitat econòmica que

es concentra en aquest eix, in-
closa Santa Perpètua”.

CRÍTIQUES A LA GENERALITAT
D’altra banda, Garcia ha criticat
l’anunci de la Generalitat d’en-
carregar l’explotació d’un nou
servei ferroviari entre Barcelona

i l’aeroport a Ferrocarrils de la
Generalitat. Segons l’alcaldessa
aquesta proposta “és centralista
amb la ciutat de Barcelona i re-
quereix noves i grans infraes-
tructures”. En canvi, defensa
l’impacte positiu que tindria l’a-
llargament de l’R4.

L’Ajuntament s’ha sumat al front comú per demanar la mesura. Foto: Arxiu

Demanen que la línia R4 arribi
fins a l’aeroport del Prat

ENSENYAMENT4La visita que
els alumnes de quart de Primà-
ria de l’Escola Gilpe va fer a l’A-
juntament dilluns passat va ser-
vir perquè es torni a posar en
marxa una nova edició de les vi-
sites escolars a l’edifici consis-
torial. Els nens i les nenes del
centre van recórrer les diferents
dependències del consistori i
van poder compartir una estona
de la seva visita amb l’alcalde,
Óscar Sierra.

Activitats d’aquesta mena
seguiran desenvolupant-se de
forma continuada durant els
mesos que han de venir. D’a-
questa manera, des del govern
municipal ja saben que els prò-
xims estudiants que rebran se-
ran els de quart de Primària de
l’Escola Sagrada Família (el dia
11 del mes que ve), els del Joan
Maragall (abans de Setmana
Santa, el 16 de març) i els de les
Planes (el dia 20 d’abril).

PATRIMONI4El procés de nete-
ja i desinfecció de l’interior ha es-
tat una de les darreres parts del
primer tram de les remodela-
cions de la històrica masia de
Can Baqué, que està a punt de fi-
nalitzar. Aquesta primera fase
d’obres també ha fet que es ti-
ressin a terra elements d’obra
que no es poden aprofitar per als
futurs usos de l’edifici o que es
rehabilitin algunes de les seves
façanes, entre altres.

D’aquesta manera, l’única
part que resta per fer perquè la
primera fase es consideri tanca-

da és la restauració de la porta
d’entrada a l’edifici i la instal·la-

ció d’unes peces que serviran per
evitar que els coloms facin mal-
bé la masia i el seu entorn.

El projecte de remodelació
d’aquest edifici, considerat Bé
Cultural d’Interès Local des del
2011 (i documentada des del
segle XIII), es va posar en mar-
xa a principis del mes de juliol de
l’any passat. RÈCOP Restaura-

cions Arquitectòniques és l’em-
presa encarregada de la reforma.

PROCÉS PARTICIPATIU
Igualment, el consistori pretén
impulsar, durant aquest 2020,
un procés participatiu perquè els
veïns decideixin els usos que
tindrà l’edifici quan torni a estar
completament rehabilitat. 

Una imatge recent de l’històric edifici. Foto: 08CentVint

Final imminent del primer 
tram d’obres a Can Baqué

Es reprenen les visites 
dels escolars a l’Ajuntament

Serveis | Ja funciona el nou pàrquing del carrer Joaquim Blume
Des de finals de la setmana passada ja es poden fer servir les 15 places de pàrquing de 
l’espai que s’ha habilitat al carrer de Joaquim Blume. La Brigada Municipal d’Obres va 

acabar de marcar el tram on podran aparcar cotxes i motos després d’un mes i mig d’obres.

Les obres en aquest 
emblemàtic edifici 
es van posar en marxa
el juliol de l’any passat
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Aliments de proximitat per
als alumnes d’escoles bressol
LLIÇÀ D’AMUNT4Des de fa dos
mesos, tots els alumnes de les
dues escoles bressol del poble
que fan servei el servei de men-
jador mengen hortalisses i ver-
dures ecològiques i de proximi-
tat, amb el segell de qualitat de
Can Quimet Gall.

Aquesta iniciativa combina
una bona pràctica ambiental, la
millora de la salut a través de l’a-
limentació i la promoció de l’a-
groecologia i els productes agrí-
coles de productors locals. En un
primer moment, per una qües-

tió pràctica relacionada amb el
baix volum de demanda i la ne-
cessitat de repartiment, s’ha ar-
ribat a un acord per tal que el pri-
mer any, com a experiència pi-
lot, fos la finca de Can Quimet
Gall qui s’ocupés de fer el pro-
veïment i repartiment de tots els
productes.

Un altre aliment que es plan-
teja incorporar en breu als me-
nús és el iogurt fabricat a Gra-
nollers amb llet ecològica que es
produeixen a Can Joans, un al-
tre establiment local.

LLIÇÀ D’AMUNT4Durant tot
aquest mes, moltes de les boti-
gues que formen part de l’Asso-
ciació de comerciants, empre-
saris i professionals de Lliçà
d’Amunt (ACLL) han impulsat
una campanya de sostenibilitat
que també ha de servir per pro-
mocionar-se i donar-se a conèi-
xer als veïns.

La iniciativa, impulsada de
forma conjunta amb l’Ajunta-
ment, fa que els lliçanencs i les
lliçanenques que comprin als
comerços adherits i omplin una
targeta de fidelització puguin
rebre una bossa de cotó de regal
reutilitzable. Els clients han de
fer sis compres d’un import mí-

nim de sis euros. Un cop estigui
plena de segells, cal portar-la a

la seu de la regidoria de Promo-
ció Econòmica, a la seu de l’A-
juntament, on es lliurarà la bos-
sa. Les compres tenen un in-
centiu extra, ja que els compra-
dors entraran en el sorteig d’un
cap de setmana a un dels hotels
del poble, que es podrà escollir.

Pandora, la New School, la
Farmàcia i Ortopèdia Delia Pi-

nin, la Carnisseria Tarabal, el Bar
El Molinet, el Quiosc La Cruïlla
o Gràfiques Forte són alguns
dels locals que s’han adherit a
aquesta iniciativa.

Els botiguers han explicat
que la iniciativa s’allargarà du-
rant els primers tres mesos de
l’any, sempre que no s’esgotin les
existències de les bosses.

Alguns dels participants en la campanya. Foto: Aj. Lliçà d’Amunt

Campanya de promoció 
i sostenibilitat al comerç local

Lliçà de Vall | Màrius Serra visita la Biblioteca
El polifacètic Màrius Serra va visitar, divendres passat, la Biblioteca
de Lliçà de Vall, que es va omplir de gom a gom. El seu darrer llibre,

Quiet, va ser el gran leitmotiv de la visita de l’escriptor barceloní.

Més d’una vintena 
de comerços de la 
vila han volgut formar
part de la iniciativa
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Canovelles |Les Franqueses

ACOLLIDA4Una quinzena de
famílies que han demanat asil
polític arribaran a la Garriga
pròximament. L’Ajuntament va
fer l’anunci la setmana passada,
i va explicar que els sol·licitants
de protecció internacional pas-
saran un mínim de tres mesos al
municipi vallesà. Tanmateix, as-
seguren que aquestes persones
encara estan  pendents de rebre
un destí definitiu per part del Mi-
nisteri. Per tant, la seva estada al
poble està prevista que sigui
temporal. 

Una casa al centre de la vila
-que gestionarà l’entitat Socio-
habitatge- serà la nova llar dels
migrants, i servirà com a espai
d’atenció, acollida, allotjament i
manutenció de les famílies. La
casa acollirà 33 persones adultes
(14 homes i 19 dones), que
compten amb formació i dispo-
sen de permís de treball. També
hi haurà 17 infants d’edats di-
verses, que s’escolaritzaran a

les escoles públiques del muni-
cipi. Des de l’Ajuntament asse-
guren que “es facilitaran tots
els recursos necessaris per ga-
rantir la seva integració”. Tam-
bé expliquen que la gran majo-
ria d’aquestes famílies proce-
deixen de Veneçuela, tot i que
també n’hi ha de Geòrgia, Sèrbia
o Síria.

D’altra banda, informen que
el procediment d’acollida d’a-

questes persones “es fa a través
d’un programa específic de la
Creu Roja, que financen el Mi-
nisteri de Treball, Migracions i
Seguretat Social i el Fons d’Asil,
Migració i Integració de la Unió
Europea”. Per fer front a l’aco-
llida dels exiliats, l’Ajuntament
ha contractat diversos treballa-
dors que seran integradors so-
cials, cuiners i tècnics de man-
teniment a la casa.

Una casa al centre de la vila acollirà les famílies. Foto: Ajuntament

La Garriga donarà asil polític 
a una quinzena de famílies

MEMÒRIA4La Garriga recor-
darà a partir de diumenge els
bombardejos que va patir el
poble el gener de 1939 i la ce-
lebració del Dia Internacional
de la Pau amb un seguit d’acti-
vitats que s’allargaran fins al 28
de març. Un dels esdeveni-
ments centrals serà el pròxim
dimecres dia 29 quan es recor-
darà davant del refugi antiaeri
de l’estació  l’atac que va deixar
15 víctimes mortals. 

Enguany, el cicle posa en el
centre la importància de la soli-
daritat entre persones i pobles,
així com el lligam amb el món
actual. Els actes busquen reco-
nèixer, per exemple, el paper de
les Brigades Internacionals, el de
les persones refugiades, el de les
mestres que acompanyaven
bona part de les criatures des-
plaçades pel conflicte o el de la
població i les institucions de la
Garriga que les van acollir.

La Garriga commemora 
el bombardeig de 1939

L’Ametlla | Reunió amb l’oposició pels pressupostos
L’equip de govern va començar divendres un seguit de reunions amb l’oposició
per elaborar els pressupostos municipals de cara a buscar consens entre les di-
ferents forces del consistori. El primer grup ha estat el de Junts per l’Ametlla.

EFEMÈRIDE4Avui és un d’a-
quells dies en els quals se celebra
un aniversari trist. I és que tal dia
com avui, però de fa 81 anys, les
Franqueses va viure un dels dies
més negres i tristos de la seva his-
tòria com a poble, el del bom-
bardeig de les tropes franquistes
durant la Guerra Civil espanyo-
la (circumstància que es va re-
petir en altres pobles de la co-
marca). Tres veïns del poble van
ser assassinats i la part més prò-
xima a l’estació de Corró d’Avall
va patir severes destrosses.

Per això, a partir de les 12 del
migdia, la plaça de l’Ajunta-

ment serà l’escenari de l’acte
institucional de record, obert a
tots els veïns que comptarà amb

la participació de l’Escola Mu-
nicipal de Música Claudi Ari-
many, i els instituts El Til·ler i
Lauro. També hi haurà una ofre-
na floral al monòlit, que es va
instal·lar l’any passat, i que es-
tarà oberta a totes les persones,
entitats o partits polítics de la vila
que així ho desitgin.

Els actes de commemoració
d’aquest 81è aniversari del bom-

bardeig de les Franqueses, però,
s’allargaran durant tot el cap
de setmana. Durant tot el dia de
demà es farà una sortida guiada
al museu i camp de concentració
de Rivesaltes, mentre que diu-
menge a les set de la tarda, el Te-
atre Auditori de Bellavista serà
l’escenari de la representació de
l’obra Paisatge viscut, de la
companyia Q-Ars Teatre.

El monòlit commemoratiu del bombardeig. Foto: Aj. de les Franqueses

Trist aniversari: 81 anys del
bombardeig de les Franqueses

Canovelles | ’Temps de llum’, a Can Palots
El Teatre Auditori de Can Palots s’omplirà de gom a gom demà 
a la tarda per gaudir amb Temps de llum. Es tracta d’un show
de titelles i teatre d’ombres protagonitzat per una nena, la Nina.

CULTURA4Les Franqueses ha
demanat entrar a formar part de
l’EscenagrAn, un dels grans pro-
jectes culturals de la comarca, i
que actualment formen Grano-
llers i Canovelles. Segons va in-
formar NacióGranollers, en una
de les darreres reunions que
l’alcalde Francesc Colomé amb
el seu homòleg granollerí, Josep
Mayoral, es va abordar el tema.
El batlle de la comarca, a més,
hauria mostrat la seva predis-
posició a donar llum ver a la in-
corporació de la vila i en decla-

racions al mateix mitjà va dir que
estarien “encantats que agafes-
sin aquest camí i es concretés,
perquè així encara enfortiríem
més l’oferta”.

Caldrà veure, doncs, si es
concreta la incorporació, que
faria que escenaris com el Tea-
tre Auditori del Centre Cultural
de Bellavista veiessin com la
seva programació fes un salt de
qualitat. Actualment, l’Escena-
grAn ofereix tot tipus de pro-
postes escèniques en sis teatres
entre Granollers i Canovelles.

Les Franqueses vol 
integrar-se a l’EscenagrAn

L’any passat es va
instal·lar el monòlit que
recorda aquest episodi
de la Guerra Civil
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COMARCA4L’Observatori-Cen-
tre d’Estudis del Vallès Oriental
ha publicat recentment un in-
forme en el qual indica que en el
mes de desembre 4 de cada 10
vallesans a l’atur no van rebre
cap mena de prestació per des-
ocupació. La xifra, tot i que mi-
llora lleugerament la situació
del mateix període de 2017, es
troba molt lluny de l’any 2009,
quan eren gairebé 8 de cada 10
els que si tenien ajuda.

4 de cada 10
aturats no reben
cap prestació

COMARCA4Un membre del
Consorci de Residus va rebre
una paga de 48.000 euros “sen-
se justificació documental ni
raó econòmica”. Així de con-
tundent és l’auditoria de la Sin-
dicatura de Comptes que ha
publicat aquest dimecres. L’or-
ganisme de control ha detectat
irregularitats en els pressupos-
tos de 2016 i assenyala una
possible malversació per part
d’un càrrec del consorci.

Les pagues 
al Consorci de
Residus, sota lupa

LLINARS4Des de dimarts l’A-
juntament gestiona l’aigua mu-
nicipal de Llinars. Aquell dia
l’empresa SOREA, que fins ara
era la gestora, va deixar de
prestar el servei. Els usuaris
continuaran rebent el servei
com fins ara i es mantindran els
contractes actuals, els mateixos
sistemes de pagament del re-
but, els ajuts socials i les ma-
teixes tarifes.

L’Ajuntament
comença a
gestionar l’aigua

CALDES4L’Ajuntament de Cal-
des ha posat en marxa aquest
2020 un programa d’ajudes so-
lidàries destinades a projectes de
suport a persones refugiades
que tenen un valor total de 6.000
euros. Segons expliquen des del
consistori, aquestes partides es-
tan destinades a millorar “l’aco-
llida de població refugiada en
trànsit a Europa, víctima de con-
flictes armats a l'àrea medite-
rrània”.

6.000 euros 
de suport 
als refugiats

SANT ANTONI4Un incendi va
cremar diumenge una cuina d’u-
na residència de gent gran a
Sant Antoni de Vilamajor. No hi
va haver ferits, i els Bombers van
intervenir ràpidament per con-
trolar el foc i que no s’estengués
a la resta del centre geriàtric. Els
ancians van ser confinats a zones
apartades de la cuina on no van
arribar les flames. En total van
participar tres dotacions dels
Bombers per apagar l’incendi.

S’incendia 
una cuina 
d’una residència

COMARCA4Gairebé 300.000
usuaris van fer servir el bus ex-
prés de la Vall de Tenes l’any pas-
sat. Aquesta xifra és un record
per a aquest servei de transport
públic, que augmenta un 14% el
nombre de viatgers respecte al
2018. Davant l’èxit d’aquest ser-
vei, la Mancomunitat de la Vall
de Tenes i el Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat estudien
ampliar l’oferta de busos. 

Rècord d’usuaris
al bus exprés de
la Vall de Tenes

CLIMA4El Vallès Oriental ha es-
tat una de les comarques que
més ha patit la violència del
temporal Glòria. Rius desbo-
cats, carreteres destrossades i
ventades furioses s’han tornat
una imatge habitual aquesta set-
mana. Un dels exemples més
clars és el riu Congost, que al seu
pas per Granollers va arribar a
tenir el cabal més gran des de
1994 amb una xifra de 300 me-
tres cúbics per segon. La força
natural de l’aigua va arribar a
destrossar dimecres un mur al
marge del curs, al carrer Arqui-
medes, a banda d’altres mal-
meses a la llera. 

Les afectacions de la tem-
pesta, tot i que molt vistoses i es-
pectaculars, no van provocar
cap ferit greu. Tot i això, molts
vallesans van patir ensurts, com
dos veïns de Cardedeu que van
quedar atrapats en cotxe mentre
creuaven la riera de Vallforners
i van haver de ser rescatatS per
la Policia Local. 

Per evitar situacions de ma-
jor risc, des de Protecció Civil es
va ordenar la cancel·lació de

qualsevol activitat a l’aire lliure.
Aquesta actuació va anar acom-
panyada d’altres de part dels
ajuntaments i altres institucions.
A Palautordera es van evacuar
dimarts deu cases de la urbanit-
zació Can Bosc, que va estar
molt afectada per les esllavissa-
des derivades de la tempesta. A
Caldes, en canvi, el perill prin-
cipal va ser el vent. Dilluns les
contínues i intenses ràfegues

van fer volar una teulada sence-
ra d’una casa que va anar a pa-
rar al pati dels veïns. 

Des d’ahir, però, bona part
dels ajuntaments de la comarca
van començar a retirar les res-
triccions i els avisos per vent i
pluges davant la millora del
temps. Ara el Vallès Oriental
espera recuperar la normalitat i
reparar els danys que ha provo-
cat el Glòria.  

Un cotxe atrapat en una riera de Cardedeu. Foto: Bombers

El temporal Glòria sacseja
amb violència la comarca

Troben dues persones
mortes en un cotxe a la Roca
SUCCESSOS4La Policia Local de
la Roca va trobar dissabte dues
persones mortes en un cotxe a la
zona rural de Can Planes. El
vehicle estava estacionat amb els
dos cossos a dins, ja sense vida,
quan els agents municipals van
trobar la tràgica escena. Segons
fonts dels Mossos d’Esquadra,
que es van desplaçar fins a l’in-
dret dels fets, els primers indicis
apunten que ha estat una mort
accidental i que no hi hauria cap

principi de criminalitat en els
cossos. Tanmateix, els Mossos
continuen mantenint una in-
vestigació oberta per esclarir els
fets, que han tingut una gran re-
percussió a la vila. 

Des de l’Ajuntament del
municipi també van confirmar
la macabra notícia i van “la-
mentar el tràgic succés”. L’al-
calde, Albert Gil, també va ex-
pressar el seu condol i va qua-
lificar el cas de “tragèdia”.

Infraestructures | Pressió municipal per desdoblar l’R3
Diversos ajuntaments de la comarca han anunciat recentment que crearan una 
comissió per seguir el progrés en el desdoblament de la línia R3 de Rodalies. 

L’anhelada obra s’espera a bona part dels municipis del Vallès Oriental. 
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Granollers es convertirà, aquest
cap de setmana, en l’epicentre del
bàsquet de casa nostra. La pista
del CB Granollers serà l’escena-
ri de la quarta edició de l’AllStar,
la cita de les grans estrelles de
Copa Catalunya.

Entre demà i diumenge, el
pavelló acollirà dos partits i dos
concursos (de triples en la cate-
goria femenina i d’esmaixades en
la masculina) amb la presència
dels grans noms de la categoria. 

La comarca, com no podia ser
de cap altra manera, estarà ben
representada per part dels qua-
tre equips que juguen en aques-
ta categoria. Els amfitrions, el
Sant Gervasi de Mollet, el CB
Mollet (a través del seu filial) i el
CB Lliçà d’Amunt enviaran els
seus representants a la cita mas-

culina, prevista per a la tarda de
demà passat.

Jordi Serra, Marc Rabaseda,
José Manuel Coego i Marc Sub-
irachs seran els quatre jugadors
de conjunts de la comarca que ju-
garan el partit contra el combinat
dels millors del grup 2, ja que han
estat els seleccionats per la tripleta
d’entrenadors Carles Rofes, Quim

Solà i Carlos Espona. La partici-
pació local en el cap de setmana
de les estrelles no acabarà aquí, ja
que Xavi Caminal i Carles Homs
optaran a la victòria en el concurs
d’esmaixades.

La festa del bàsquet català es
podrà veure en directe a través de
La Xarxa i de la plataforma
d’streaming Xala!

Un moment de la presentació de la competició. Foto: M. A. Chazo / FCBQ 

Granollers es vesteix de gala
per acollir l’AllStar de bàsquet
» Entre demà i diumenge, els millors jugadors i jugadores de Copa
Catalunya desfilaran per l’emblemàtic pavelló del CB Granollers

L’EC Granollers vol trencar 
la mala ratxa de tres derrotes

L’EC Granollers vol
que s’acabi la mala rat-
xa que l’equip arrosse-
ga en aquest 2020. I és

que el conjunt blanc encara no ha
puntuat després de tres jornades
(Manresa, Hospi i Sant Andreu),
de manera que voldrà posar
punt final a la seva mala dinà-
mica demà passat al Municipal
contra el Banyoles.

Els de Jose Solivelles es veu-
ran les cares contra un dels con-
junts de la zona baixa, un equip
que, com ells, encara no ha acon-
seguit guanyar en aquest any...

tot i que va sumar un punt en el
seu últim partit.

La mala dinàmica recent ha
provocat que els granollerins
abandonin la zona de play-off;
ara mateix, l’equip és sisè, amb
tres punts menys que el quart.

DERROTA A BARCELONA
La pèrdua de posicions de l’ECG
s’ha accentuat encara més des-
prés de la derrota de diumenge
passat a Barcelona contra el Sant
Andreu (2-1). Alejandro Muñoz
va avançar l’equip, però els qua-
dribarrats van remuntar.

Concòrdia i Caldes tanquen 
el mes amb partits a domicili
FUTBOL SALA4Toca agafar les
maletes. El CD la Concòrdia i el
CN Caldes posaran el punt final
al primer mes del 2020 amb
dos partits a domicili. L’Hospi-
talet i Saragossa, respectiva-
ment, seran les dues destinacions
dels equips vallesans de Segona.

Les blavetes, que van empa-
tar diumenge passat al Turó
contra el CFS Eixample (3-3)
voldran mantenir la seva condi-
ció d’invictes en aquest 2020 al
Pavelló Municipal Sanfeliu de
l’Hospitalet, on es veurà les cares
contra l’AECS, un equip que ha

sumat més de la meitat dels seus
punts com a local.

Per la seva banda, les calde-
rines afrontaran, sobre el pa-
per, un dels partits més exigents
de la segona volta. L’Intersala
Promises, tercer classificat, es-
pera el CNC en un dels millors
partits de la dissetena jornada de
la competició. Les aragoneses
van liderar la taula durant els dos
primers mesos de la lliga, però
d’aleshores ençà han perdut una
mica de pistonada. El Caldes ar-
riba a la ciutat després d’haver
perdut contra l’Esplugues (1-3).

Waterpolo | Victòria treballada del CN Granollers a Ceuta
Molt més que tres punts. El CN Granollers va trencar la seva mala dinàmica recent amb un
valuós triomf a Ceuta contra el Caballa (15-17) que serveix per deixar encara més enrere un

rival directe. El pròxim repte per al CNG serà demà a un quart de cinc contra el Claret. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Alexia Putellas rep el premi
‘fair play’ del FC Barcelona

FUTBOL4La molletana Alexia
Putellas ha estat la primera ju-
gadora de la història que ha re-
but el premi fair play del seu
equip, l’FC Barcelona.

La futbolista va ser distingi-
da pel seu rendiment de la tem-
porada passada per part de l’A-
grupació FC Barcelona Juga-
dors. El president de l’agrupació,
Ramon Alfonseda i el president
del club, Josep Maria Bartomeu,
van ser els encarregats de lliurar

els premis als dos futbolistes en
una gala celebrada al Camp Nou
durant la nit del dijous de la set-
mana passada.

Aquest guardó complia en-
guany 10 anys d’història, i en la
categoria masculina va ser per al
porter del primer equip mascu-
lí, l’alemany Marc-André ter Ste-
gen. Durant la celebració, l’A-
grupació també va concedir la
Menció Especial del Joc Net a
Quique Costas.
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AUTOMOBILISME4Des de di-
vendres de la setmana passada,
Lucas Cruz pot presumir de tenir
tres Dakars a les seves vitrines, els
dos primers disputats a Suda-
mèrica (2010 i 2018) i ara el pri-
mer de la història del ral·li a l’A-
ràbia Saudita. Aquest país asià-
tic serà l’escenari del raid més
emblemàtic del món, com a mí-
nim, durant quatre anys més.

Al volant d’un Mini, la pare-
lla formada pel calderí i el ma-
drileny va ser el millor equip de
tots i va completar els més de
7.500 quilòmetres de carretera i
camins de sorra que els van por-
tar des de Jeddah fins a Qiddiya.
El temps total que Sainz i Cruz
van invertir en cobrir les 12 eta-
pes va ser de 42 hores, 59 minuts
i 17 segons. 

Els espanyols van pujar al
podi acompanyats per dos dels
noms més icònics del Dakar: el
qatarià Nasser Al-Attiyah (amb
un temps de sis minuts i 21 se-

gons més que els vencedors) i el
francès Stéphane Peterhansel
(gairebé 10 minuts més), conegut
popularment com Monsieur Da-
kar, pel seu domini en la prova,
durant més d’una dècada en mo-
tos i des de 1999 com a pilot de
cotxes. En total, el d’Échenoz-la-
Méline col·lecciona 13 victòries
entre Dakars disputats a l’Àfrica
i a l’Amèrica del Sud.

EL MILLOR COPILOT
En aquesta edició, però, el rol de
Cruz (i dels copilots) ha estat clau,
ja que la majoria dels participants
van incidir que la cursa va recu-
perar similitud a l’època africa-
na. Figures com Fernando Alon-
so i el mateix Sainz van lloar, en
diferents etapes i després d’a-
conseguir la victòria, el paper del
calderí en aquest 2020.

A l’Olimp del motor: Lucas Cruz
guanya el seu tercer Dakar

La Mitja es presenta amb 
una gran festa a la Garriga

ATLETISME4És una de les grans
cites esportives de principis de
cada any, de manera que la seva
presentació no podia quedar-se
enrere. Dissabte passat, la plaça
de l’Església de la Garriga va
convertir-se en l’escenari de la
festa de presentació de la Mitja
2020, que es disputarà durant el
matí del diumenge de la setma-
na que ve.

El grup Taca Taca, que va or-
ganitzar un taller de percussió
amb material reciclat i l’espec-
tacle de foc de la mà de Dames de
Foc van posar la nota de color en
una jornada que també va tenir
un component emotiu, en l’ho-
menatge a Toni Castillo.

Tres dies més tard, abans-d’a-

hir, la seu de KH-7 va acollir la
roda de premsa de presentació de
la prova, amb la presència, entre
moltes altres personalitats, dels
alcaldes dels tres municipis.

Com és habitual, Granollers
serà el punt de partida i d’arri-
bada de la competició, tot i que
els corredors també passaran
per les Franqueses i la Garriga.
La prova també oferirà, per a at-
letes menys agosarats, les proves
dels 10, el Quart, la Mini i l’Open.

En els últims anys, els grans
dominadors de la prova han es-
tat els kenians (Kiptum, Mutiso,
Kisorio, Korio i Kipsang), men-
tre que les victòries en la cate-
goria femenina han estat molt
més repartides.

El CB Mollet rep la visita d’un
Badalonès en línia ascendent

Canviar de dinà-
mica amb una vic-
tòria a casa. El CB
Mollet de Josep

Maria Marsà tancarà el primer
mes del 2020 amb un partit
demà a les vuit del vespre al Pla-
na Lledó contra un AE Badalonès
en clara línia ascendent.

Els molletans, que després
de la derrota a Cornellà han ce-
dit la segona plaça al conjunt del
Baix Llobregat, hauran de recu-
perar la seva millor versió a casa
per poder derrotar els Dimonis,
que es plantaran a la ciutat amb
un ple de victòries enguany.

El Badalonès, de fet, presen-
ta uns números globals de punts

a favor i en contra força sem-
blants als del CBM (1157 punts a
favor a 1121 i 1082 encaixats per
1109 dels badalonins). Un triomf
visitant, de fet, podria provocar
que el Mollet perdés més posi-
cions, ja que els de Badalona
atraparien el conjunt de Marsà.

DERROTA AJUSTADA
El partit contra els Dimonis,
doncs, s’afronta per part del CBM
com el que ha de ser el punt de
partida d’una nova ratxa de re-
sultats positius. L’anterior va
acabar a la pista del CB Cornellà
(74-67) en un enfrontament on
els petits detalls van decantar el
resultat a favor dels locals.

» El calderí torna a triomfar com a copilot del madrileny Carlos Sainz
» El seu rol, clau per al triomf en cotxes en l’estrena a l’Aràbia Saudita 

El BM Granollers encarrila 
el passi a la Copa de la Reina

Només un daltabaix
evitaria que el BM
Granollers no superés
la segona ronda de la

Copa de la Reina. L’equip de
Robert Cuesta va arrassar el BM
Bolaños (18-35) en l’anada, dis-
putada a la localitat manxega de
Bolaños de Calatrava.

El conjunt blanc, doncs, tor-
na a posar els cinc sentits en la lli-
ga (la tornada de la Copa es ju-
garà el dia 15 del mes que ve), que
torna demà amb el desplaça-
ment més llarg del curs, a Telde,
per jugar contra el Rocasa Gran

Canaria. El conjunt insular és cin-
què amb 12 punts, quatre més
que les de Cuesta.

COPA TAMBÉ PER AL MASCULÍ
I paral·lelament, mentre l’Euro-
peu masculí toca a la seva fi (la fi-
nal es jugarà demà passat), el que
s’apropa és la tornada a la com-
petició del masculí d’Antonio
Rama, que ahir a la nit va jugar
el darrer amistós al Port de Sa-
gunt. El primer partit oficial per
al BMG serà dijous que ve, tam-
bé a la Copa, a la pista de l’Ángel
Ximénez Puente Genil.

Cruz (a l’esquerra) alça el tuareg que l’acredita com a campió. Foto: Dakar
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Viu en línia | The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 

La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

No t’ho perdis

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-
ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,
de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any

1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-
tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que

serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-
més 20 anys, es va presentar a un càsting

per participar en el mític Mar i cel de Dagoll
Dagom. No només la van agafar, sinó que

durant cinc anys va treballar a la companyia.
Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,
amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de

guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-
tació, Moliner també té un gran talent per al
ball, la música i la composició; per això, el
2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu
de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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AVUI 24 DE GENER
17:30 En aquesta segona trobada del Passa’m

la recepta: tapes d'hivern, cuinaran Maria
Dantí i Roser Blasco.  Activiat gratuïta, cal ins-
cripció prèvia. / Centre Cívic Palou.  

DEMÀ 25 DE GENER
17:00 L’Associació Cultural Grup 7 Plomes ha pre-

parat un recital poètic per la Festa Major de
Sant Vicenç 2020. L’activitat es posarà en mar-
xa a les cinc de la tarda. / Centre  Cultural La
Marineta.

DILLUNS 27 DE GENER
19:00 Tot és en tot. La mirada integral de la re-

alitat en Raimon Panikkar, serà el nom de la
conferència de dilluns que ve que anirà a càr-
rec del teòleg i escriptor Xavier Melloni. / Cen-
tre Cultural La Marineta.

AVUI 24 DE GENER
PARETS Reconeixement institucional a tots els

regidors de l’Ajuntament de Parets. L’acte tin-
drà com a acompanyament musical una ac-
tuació del grup trio Spiccato (20:00). / Tea-
tre Can Rajoler.

DIJOUS 30 DE GENER
MONTORNÈS La Biblioteca proposa aquesta ac-

tivitat per practicar català tot conversant en
parelles i en grup. Cal inscriure-s’hi enviant
un correu a b.montornes@diba.cat (11:00). /
Biblioteca.

DEMÀ 25 DE GENER
LES FRANQUESES La Llibreria L'Espolsada s’en-

carregarà de coordinar la narració anomenada
Contes que sonen bé, pensada per a nens i ne-
nes que tinguin entre 0 i 3 anys (12:00). / Lli-
breria L'Espolsada.

DIMECRES 29 DE GENER
LA LLAGOSTA Darrera Hora del conte del mes

a la Biblioteca, amb noves històries per als lec-
tors ilectorres més petits (18:30). / Bibliote-
ca Municipal.

DEMÀ 25 DE GENER
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la set-

zena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el CB Mollet i l’AE Badalonès (20:00). / Pa-
velló Plana Lledó.

LA GARRIGA Darrer dia en el qual es
farà l’itinerari anomenat Memòries i
respostes del bombardeig. / Punt de
partida a la plaça Santa Isabel.

Últim itinerari ‘Memòries 
i respostes del bombardeig’
Diumenge 26 de gener a les 11:00

Educar en la diversitat de capacitats serà
el nom de la pròxima conferència
emmarcada en el cicle de xerrades Créi-
xer en família. / Escola Bressol Muni-
cipal La Filadora.

Arriba la xerrada ‘Educar 
en la diversitat de capacitats’
Dimecres 29 de gener a les 18:00

Clara Segura i Bruno Oro visiten Gra-
nollers per presentar l’hilarant obra de
teatre Cobertura. Les entrades ja es po-
den comprar per 20 euros. / Teatre Au-
ditori de Granollers.

Oro i Segura visiten la
ciutat amb ‘Desconnexió’
Demà 25 de gener a les 21:00

GRANOLLERS Partit de futbol de la
21a jornada del grup 5 de Tercera Di-
visió entre l’EC Granollers i el Banyo-
les. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers buscarà sumar
el primer triomf del 2020

Diumenge 26 de gener a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet
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