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“Vull ajudar nens malalts i mol-
tes altres famílies que tenen una
situació difícil”. Aquesta és la
tendra i a la vegada clara missió
del Dídac, un nen de 12 anys
diagnosticat amb leucèmia des
dels 3 anys i que s’ha proposat ex-
plicar la seva experiència en el lli-
bre La vida fantàstica. Lliçons de
vida d’un nen amb somnis, pu-
blicat recentment per l’editorial
Planeta. El petit ha parlat amb Lí-
nia Vallès per explicar la seva
obra, de la qual destinarà tots els
beneficis que li pertocarien per
drets d’autor a la investigació del
càncer infantil. “Al llibre parlo del
que he sentit durant tot el temps
que he passat ingressat a l’hospi-
tal”, explica. I és que l’autor ha
passat bona part de la seva vida
entre les parets d’un hospital.

Un dels llocs on s’ha comen-
tat més l’arribada de l’obra és l’Es-
cola Les Pruneres de Martorelles,
on la mare del Dídac és profes-
sora. Tot i la discreció de la famí-
lia amb la malaltia del petit, l’a-
rribada de l’obra va córrer com la
pólvora tant pel centre com per les
xarxes socials: “Em pensava que
només seria un petit llibre que se-
ria per a la meva família... ha arri-
bat tan lluny que és com si no
m’ho cregués”, reconeix l’autor.  

La mare també comparteix
aquesta sorpresa per la gran di-
fusió que està tenint l’escrit: “No
ens esperàvem que la gent, els
mestres i tothom respongués tan
bé com ha respost”, explica.  D’al-
tra banda, recorda que “quan una
gran editorial com Planeta es va in-
teressar” per l’obra, els va “sobtar
molt” i els va donar “esperança”.
Ella mateixa assegura que el que
més vol és “complir la il·lusió del
Dídac i donar visibilitat a tot el que

ha viscut. Que vegi que de vegades
els somnis es poden complir”.

La publicació de l’obra, però,
no va passar pel cap del Dídac en
un primer moment, que narra així
com es va fer realitat el projecte:
“La meva idea no era fer un llibre,
volia aprofitar les hores que estava
ingressat per escriure sobre els
meus sentiments i tot el que em
passava per dins”. No va ser fins
més endavant quan una amiga de
la seva mare va donar la idea d’u-
nir tots els escrits en un llibre, que
després d’un temps van arribar a
la coneguda editorial. 

LA LLUITA CONSTANT
Una de les característiques que
destaca la mare sobre el seu fill és
que “és un nen molt valent i sem-
pre ha intentat lluitar”. A més, ex-
plica que la leucèmia “ha estat un
procés molt llarg i dur”, però que
ara el petit està en “una fase de re-

cuperació”. La voluntat del Dídac
ha estat totalment necessària per
mantenir a ratlla la leucèmia,
que li ha fet viure una vida com-
pletament diferent de la dels nens
de la seva edat: “Ell gairebé no ha

anat mai a l’escola, sempre ha es-
tat amb mestres domiciliaris”,
explica la mare.

El jove autor transmet tota
aquesta vivència en el seu llibre,
amb una maduresa sorprenent
per la seva edat, però sense per-
dre mai l’esperit i la il·lusió d’un
nen: “Porto vuit anys i mig malalt,
gairebé tota la meva vida. Sense

haver passat per això no seria tal
com soc”, assegura el Dídac. 

Prova d’aquesta maduresa és
que ell mateix va decidir donar els
beneficis dels drets d’autor, que li
pertocarien com a creador de l’o-
bra, a l’Hospital de Sant Joan de
Déu i la Fundació Enriqueta Vi-
llavecchia per a la investigació del
càncer infantil. En Dídac remar-
ca que des que sabia que es pu-
blicaria el llibre tenia “molt clar”
fer la donació. L’objectiu de la seva
contribució és clara: “Almenys
vull poder salvar un nen i saber
que he pogut complir somnis”.

UN EXEMPLE A SEGUIR
Amb la publicació del llibre, des
de l’Escola Les Pruneres s’ha pro-
gramat una activitat dedicada a
l’obra on el mateix Dídac visitarà
el centre per presentar-lo. Així ho
explica la directora de la institu-
ció, Montserrat Rubió, que des-

taca l’oportunitat que suposa la vi-
sita: “Treballem molt els valors i
és una experiència de primera mà
poder sentir un nen que ha viscut
tota aquesta situació”. Els alum-
nes llegiran el llibre i es treballa-
rà a classe en el marc del projec-
te escolar dedicat a despertar el
gust per llegir entre els més petits.

Aquesta activitat constata que
el Dídac s’ha tornat un símbol, so-
bretot a les xarxes, de valentia i ac-
titud davant la leucèmia, que és el
tipus de càncer més freqüent en-
tre els infants a Catalunya. Ara
mateix afronta una nova etapa a
la seva vida, ja que aquest curs ha
començat a anar a l’institut per fer
1r d’ESO, coincidint amb l’arri-
bada del seu llibre. Caldrà espe-
rar per veure l’abast de la seva
obra, però és innegable que ha
complert un somni i busca fer re-
alitat els de molts altres nens. La
vida fantàstica n’és l’exemple.

El costat fantàstic de la vida
» El Dídac és un nen amb leucèmia que acaba de publicar ‘La vida fantàstica’, un llibre autobiogràfic

» L’obra ha generat molta expectació a les xarxes i a Martorelles, on la seva mare fa classe

El Dídac donarà els
beneficis dels drets
d’autor per investigar
el càncer infantil

Amb només 12 anys, el Dídac ha publicat el seu primer llibre i s’ha convertit en un exemple de lluita i superació. Fotos cedides

Alex Suárez
MARTORELLES
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Hem despertat amb la
pitjor de les notícies a

Sant Joan Despí. El mas-
clisme continua arrencant vides. Sense
paraules per expressar tanta indignació
i dolor. El nostre acompanyament i es-
calf a tota la família. No pararem fins a
acabar amb aquest masclisme que ens
mata dia a dia.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi, lo que más me ir-
rita (y asusta) del asun-

to del coronavirus es ese
sistemático "Está todo bajo control"
que suelta cada responsable político o
médico cada vez que le preguntan.
Francamente, preferiría un "Es pre-
ocupante, pero tenemos confianza y
estamos trabajando duro".

@Relojero781

Un cop més, els hono-
rables consellers legí-

tims @junqueras, @jor-
diturull, @raulromeva, @quimforn, @jo-
seprull i @dolorsbassac, injustament
cessats, acusats i empresonats per Es-
paña de manera tendenciosa i covarda,
donant una enorme lliçó de democrà-
cia i coherència. Persistirem!

“Abascal y Espinosa de
los Monteros cobraron

salarios de Vox con fon-
dos del Consejo Nacional de la Resis-
tencia de Irán. Vox se fundó en 2013
con un millón de euros del CNRI, que
tuvo brazo armado en la lista de orga-
nizaciones terroristas de EEUU hasta
2012”. Fuente: El País.

@javinsan@Capablanca1714@riera_judith

La lupa

per Xavier Hernández (CCOO Vallès Oriental)

Procés d’envelliment

El 25 d’octubre de 2019 es va celebrar el
8è Congrés Nacional de la Gent Gran, on
es van aprovar dues ponències que mar-
quen el camí de les persones grans del fu-
tur i les polítiques d’adaptació de la so-
cietat a l’envelliment, atès que el procés
d'envelliment de la població s'enfronta
en els darrers anys a un nou repunt. Això
és resultat, per un costat, del manteni-
ment en l'augment de l'esperança de vida
i, per l'altre, de la caiguda de la natalitat
i de la sortida de població
jove del nostre país. 

La població de gent gran
és cada cop més nombrosa i
vivim més anys; per tant,
cobrir les necessitats d'a-
questes persones es conver-
teix en una de les prioritats
principals del model de benestar.

Cal tenir en compte l'estat de salut i
grau d’autonomia de les persones grans
i ancians per assegurar els recursos su-
ficients perquè la qualitat de vida de les
persones afectades siguin el millor pos-
sible. En els últims anys, les retallades en
sanitat, la manca de desenvolupament de
l'atenció a la dependència i el major i el
menor desenvolupament dels serveis so-
cials estan afectant en gran mesura la po-
blació gran.

D’altra banda, la seguretat econòmica
de les persones grans està determinada
per la cobertura del sistema públic de

pensions, un model que es basa princi-
palment en un dret generat a través de
cotitzacions durant els anys d’ocupació
laboral, que determina igualment la
quantia de les prestacions econòmi-
ques. Malgrat la seva àmplia cobertura
i l'augment progressiu de les pensions
mitjanes, aquest model no deixa de ser
desigual, donat que reflecteix les desi-
gualtats prèvies en el mercat de treball
i dona lloc a quanties econòmiques con-

siderablement diferents i dispars, espe-
cialment entre homes i dones. Les dis-
paritats en el mercat de treball actual per-
meten avançar que les diferències es
mantindran en el futur.

Les pensions públiques s'han con-
vertit en un dels principals recursos eco-
nòmics de les famílies, fins al punt que,
en els darrers anys, cada cop hi ha més
llars que depenen d’aquestes pensions.
Cal dir, també, que les dones grans, que
perceben pensions més baixes, tenen un
major risc de pobresa que els homes.

Dir també que, en els darrers anys,
està cobrant rellevància la visibilització de

les situacions de discriminació a les per-
sones grans, que condicionen la seva au-
tonomia física i econòmica. El maltrac-
tament a les persones grans representa
la punta de l'iceberg que encara ha de sor-
tir a la llum en tota la seva dimensió. S'es-
tan desenvolupant jurídicament eines per
prevenir part d'aquestes situacions, però
encara queda molt per fer per dotar de re-
cursos a les persones majors per pro-
longar la seva autonomia i augmentar la

seva seguretat. Això és espe-
cialment rellevant en el cas de
les dones, que pateixen vio-
lència masclista en un grau
encara molt poc visibilitzat. El
treball coordinat i integral
per part de les institucions
públiques és imprescindible

per treure a la llum aquestes situacions
i combatre-les.

Per tot això, les administracions han
de prendre consciència dels reptes que
suposa el progressiu increment de l’en-
velliment a la nostra societat, ja que re-
presenta un desafiament global, i que ca-
len polítiques transversals per fer-hi
front. Per altra banda, revertir el procés
demogràfic de la manca de natalitat, l’im-
puls real de polítiques d'igualtat efecti-
va entre homes i dones i un nou model
productiu, d'ocupació i de protecció so-
cial són altres dels reptes socials que cal
abordar de manera urgent.

Les desigualtats en el mercat de treball 
actual indiquen que les diferències en 
les pensions es mantindran en el futur

Els semàfors

Aj. Granollers
L’Ajuntament ha aprovat el segon pla

d’igualtat intern, que servirà per aplicar
noves mesures contra la discriminació

de gènere entre els treballadors del
consistori. D’aquesta forma busca eli-
minar barreres entre homes i dones.

pàgina 8

TSJC
El Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya vol traslladar els jutjats de vio-
lència de gènere de Mollet a Granollers.
Des del Baix Vallès critiquen que la de-
cisió suposaria posar més dificultats a

les persones que volen denunciar.
pàgina 12

Aj. Mollet
Des d’aquesta setmana els vehicles que
circulin per Mollet no podran superar
els 30km/h. La mesura pretén comba-
tre la contaminació i fer front a l’emer-
gència climàtica. Les entitats ho veuen

amb bons ulls però demanen més.
pàgina 12
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L’empresa del tràgic incendi 
fa fora la meitat de la plantilla1

2
La Generalitat concertarà 45 places 
de la nova residència de Granollers

Monràs reclama més places 
de residència a la Generalitat

La Garriga donarà asil polític 
a una quinzena de famílies

El temporal Glòria sacseja 
amb violència la comarca

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.

@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.

Safata d’entrada

A toda esa gente española y cata-
lana, pretendidamente de iz-
quierdas, que celebran haber sub-
ido el sueldo mínimo 50 míseros
euros, pero callan ante el bloqueo
de IU-Podemos y el PSOE a in-
vestigar al monarca por forrarse
vendiéndole armas a asesinos en
Arabia Saudí y Turquía:

Calláis cuando meten en la
cárcel y torturan a chavales y cha-
valas catalanas acusadas de terro-
rismo sin haber una sola víctima,
sin ni un solo atentado, sin ha-
berle hecho daño a nadie, pero
¡ah!, sois capaces de escribir que
los catalanes renegamos de un
jefe de policía porque no quiere la
independencia de Cataluña.

¿Queréis generalizar? Bien,
“nosotros” le respetamos, este-
mos de acuerdo o no con su ideo-
logía, porque se negó a cargar
contra votantes pacíficos. Sois
“vosotros” quienes le inhabilitas-
teis y le queréis condenar a 15
años de cárcel por ello.

Ahora ya podéis seguir escri-
biendo artículos de mierda.

Callar
per Mani Martínez

A les xarxes

@bru_esteve: És una merda que instinti-
vament tingui ganes de donar les gràcies
a un famós pel sol fet de parlar la seva
llengua materna. Però gràcies.

@antonibassas: Lorena Roldán acaba i els
diputats de Ciutadans se’n van sense es-
coltar la resposta de Junqueras: (irònic) “Ara
se’n van? Ara que començàvem a dialogar?”

#Comissió155 #CatalàAlsGrammy

Les millors
perles

L’esquelet d’una balena, una mandíbula humana o una bicicle-
ta. Aquests són alguns dels objectes que el mar ha retornat a
les platges catalanes a causa del temporal Glòria. La borrasca

també ha servit per alertar de l’impacte dels plàstics d’un sol ús:
s’han trobat envasos i embolcalls de productes dels anys 60 i 70. 

Avast, l’antivirus gratuït que fan servir més de 430 milions
de persones cada mes, hauria estat recopilant i venent
dades dels seus usuaris. Ho ha revelat una investigació

que també apunta que les empreses compradores d’aquestes
dades serien Google, Microsoft, Pepsi o Sephora, entre d’altres.

Detenen a Arizona un home que havia disfressat un esquelet i
l’havia assegut al seient del copilot del seu cotxe per poder
circular pel carril VAO, només permès per a vehicles amb

dues o més persones. L’home, de 62 anys, havia col·locat un barret a
l’esquelet. Sorprenentment, l’estratègia no li va funcionar.

Exhibició d’enginy. La resposta d’un nen en un examen
d’anglès s’ha fet viral a les xarxes socials. L’exercici li de-
manava que traduís el verb ‘disparar’ i l’escrivís en present,

passat i participi. L’estudiant ho va veure clar: la seva resposta
va ser “Pim, pam, pum”.

La mort de Kobe Bryant i la seva filla ha colpit el món sencer i les
mostres de condol i respecte no s’han fet esperar. A les Filipi-
nes, han volgut anar més enllà i han pintat una pista de bàs-

quet amb una gran imatge del mític jugador i la petita Gigi, que
prometia convertir-se també en una estrella d’aquest esport.

@trosich: Trobo que abans de les elec-
cions la JEC hauria de publicar un llistat de
qui podem votar i podrà ser president i
qui no. Ho dic per anar avançant feina.

#PressupostosiEleccions

La notícia de l'any
per Esteve Maspons

“6 de cada 10 vallesans no tenen
el català com a llengua habitual”.
Línia Vallèsha estat l'únic lloc on
he vist aquesta informació. 

Hi haurà diverses valora-
cions d’aquesta notícia. Un sec-
tor social s’horroritzarà veient
com la llengua es va minoritzant,
dissolent. Aquest grup, per lò-
gica, serà el 36% que té el cata-
là com a llengua habitual. Un al-
tre sector, més gran, veurà la
desaparició progressiva del ca-
talà amb bons ulls: la fi d'una in-
comoditat. 

A diferència dels bascos, que
basen la seva identitat, potser
més i tot que en la llengua, en as-
pectes folklòrics, socials o tra-
dicionals, els catalans fan de la
llengua el tret essencial i, per a
molts, únic de la seva identitat.
Encara més, gosaria dir que un
bon gruix de conciutadans del
país, malalt de modernitat, fins
i tot tenen el folklore i les tradi-
cions com a coses ràncies, car-
rinclones i per esbandir. No ens
enganyem, els actes folklòrics
són escadussers durant l'any i
són portats a terme per uns
quants voluntariosos, deixant de
banda patums i castells. 

Tenint en compte, doncs,
que per a una gran majoria la
llengua és allò que essencial-
ment ens diferencia i defineix
com a poble, considero que
aquesta notícia de Línia Vallès
hauria de ser la més destacada
de l’any. Afecta i esquerda l’es-

tructura i un dels fonaments del
país. Tot això, davant la impas-
sibilitat -o la ignorància- popu-
lar general. No pas a Twitter. El
tema hi és vivíssim i es ramifi-
ca en els preocupats per la de-
gradació de la llengua -grup en-
capçalat per en Virgili, amb qui
sovint interactuem- i els qui
parlen més de la seva residua-
lització i posterior desaparició,
per causes demogràfiques i poca
fermesa dels catalanoparlants.
No sé quant hi ha en això de ca-
tastrofisme, tenint en compte les
nombroses i poblades zones on
el català ja és testimonial o ex-
tint. Substitució lingüística en di-
uen. Lingüística, sí, però bàsi-
cament demogràfica. I davant
d’això no hi ha immersió que
valgui. 

L’establishment considera
que, pel nombre d'usuaris, el que
es diu a Twitter és irrellevant.
Certament és un mal baròmetre,
però avança el que vindrà i s'hi
parla d’allò que els grans mitjans
silencien.

A diferència de França, el de-
bat públic, mediàtic, sobre temes
cabdals és aquí quasi inexis-
tent. Estem ocupats en politi-
queries, la majoria intranscen-
dents. Una notícia com aquesta
no ha merescut la mínima aten-
ció. I mireu que se'n poden dir
coses! De fer-les, ja no ho sé. Pot-
ser fem tard. El tema pot ser-ho
tot, tot menys banal. Bé, potser.
Avui dia tot és tan líquid...
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PARITAT4El Ple va aprovar di-
marts per unanimitat el segon
pla d’igualtat intern de l’Ajun-
tament, que servirà per aplicar
noves mesures per evitar la dis-
criminació entre homes i dones
entre els treballadors del con-
sistori. Entre els diversos punts
que posarà en marxa aquesta
mesura, una de les més desta-
cades és que s’eliminarà la in-
formació de gènere del model de
currículum. A més, els tribu-
nals per escollir els nous fun-
cionaris seran paritaris.

A banda d’aquests aspectes
més relacionats amb la selecció
de personal, també es treballa-
rà amb els empleats que ja for-
men part de l’equip de l’Ajunta-
ment. En aquest sentit, el con-
sistori ha proposat una sèrie
d’actuacions que tracten temes
com l’assetjament, la cura per
una comunicació no sexista, una
major representativitat de dones
i l’equiparació salarial i de les

condicions laborals entre ho-
mes i dones. 

Des del consistori afirmen
que el seu objectiu amb aquest
pla és que les persones que
treballin a l’Ajuntament “pu-
guin assolir el seu màxim po-
tencial i veure’s recompensades
justament”.

D’altra banda, tots els grups
municipals van donar llum ver-
da a la proposta d’ERC de dedi-
car noms de carrers a les super-
vivents dels camps de concen-
tració nazis. La Comissió del
Nomenclàtor estudiarà donar a
algunes vies noms com Neus
Català i Conxita Grangé.

Tots els grups municipals van votar a favor de la proposta. Foto: PSC

L’Ajuntament fa un pas més 
per a la igualtat de gènere

» El Ple aprova el segon pla d’igualtat intern, amb mesures com 
els currículums sense informació de gènere i els tribunals paritaris

Augmenta un 9% el preu de
l’habitatge nou el darrer any
ECONOMIA4El preu de l’habi-
tatge nou a Granollers va aug-
mentar un 9% durant l’any pas-
sat. La dada s’ha presentat re-
centment en un estudi de la So-
ciedad de Tasación, que a més
ha situat en  2.125 euros per me-
tre quadrat el cost de mitjana en
els immobles nous el desembre
de 2019. La pujada del preu ha
estat considerable durant el pe-
ríode analitzat, i supera la mit-
jana catalana que va ser d’un
5,9%. Pel que fa al valor del

metre quadrat, Granollers en-
cara i així es manté molt per sota
del llindar mig català, que és de
3.934 euros i del de tot l’estat,
que es situa en  2.453 euros.

A comparació de la resta del
Vallès Oriental, però, la capital
destaca per ser la que té un ma-
jor preu en els immobles nous.
Mollet és el segon municipi amb
2.035 euros per metre quadrat,
i el segueixen Cardedeu, Caldes
i Sant Celoni, tots ells situats per
sota dels 1.800 euros.  

FEMINISME4La Porxada va aco-
llir diumenge la performance
feminista “El violador ets tu”, or-
ganitzada pel col·lectiu Soroto-
pia. Desenes de dones es van
reunir a la cèntrica plaça de la
vila per representar una de les
protestes més virals i destacades
arreu del món en contra de la
violència masclista, però que
fins ara encara no havia arribat
a Granollers. De fet, davant la
convocatòria van assistir perso-
nes de tota la comarca per acon-

seguir un impacte més gran.
Fins i tot un grup de participants
van interpretar la lletra de la pro-
clama en llenguatge de signes
per a les persones amb dificultats
auditives. 

Tot i que les components de
la performance eren dones, des
de Sorotopia també van voler do-
nar les gràcies als homes que van
veure amb bons ulls l’esdeveni-
ment: “També hem comptat
amb el suport de molts homes
que han dit prou al patriarcat,

com a víctimes silencioses dels
estereotips que limiten la seva lli-
bertat de dir obertament, que els
homes també poden ser femi-
nistes”.

DE XILE A GRANOLLERS
“El violador ets tu!” va néixer a
Xile de la mà del Colectivo In-
terdisciplinario de Mujeres Las
Tesis. Com a homenatge, en
l’acte celebrat diumenge a la
Porxada es va llegir un manifest
en honor a les creadores.

Granollers es manté per sota de la mitjana catalana. Foto: Google Maps

‘El violador ets tu!’

Empresa | Suspenen la fira de nuvis Bodamarket
Aquest any la fira dels nuvis Bodamarket, que es fa anualment, no se celebrarà.
Segons diuen els impulsors de l’esdeveniment “no s’ha assolit l’objectiu de di-
versitat d’expositors que l’organització s’havia fixat com a criteri de qualitat”. 

Les feministes van omplir la plaça de la Porxada. Foto: Sorotopia
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Els 140 anys del Casino,
recollits en un llibre

MEMÒRIA4”El 1880, Grano-
llers té 5.943 habitants. Amb el
trist record de les devastadores
conseqüències de les guerres
carlines, la ciutat afronta els
anys finals del segle XIX amb
l’esperança de deixar enrere un
passat ple de dificultats”. En
aquest context històric va co-
mençar la idea de crear l’emble-
màtic Casino de Granollers Club
de Ritme, un dels símbols més
destacats de la ciutat. Així ho na-
rra el nou llibre del periodista i
escriptor Paco Monja sobre gai-
rebé un segle i mig d’història que
es va presentar dilluns en una
sessió exclusiva per als socis de
l’entitat, amb la companyia d’uns
quants convidats, representants
polítics i d’entitats, i amb la pre-
sència de l’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral. 

Sota el títol Casino de Gra-
nollers Club de Ritme (1880-
2020). 140 anys d’arrelament a
la ciutat, l’obra recull la trajec-
tòria de l’entitat des de la seva
fundació amb una narració cro-
nològica atractiva, complemen-
tada per fotografies i documents,
alguns inèdits. Amb tot, el llibre
no només es centra en la insti-
tució, sinó que també ajuda a en-
tendre el recorregut que ha fet la
societat granollerina.

UNA INSTITUCIÓ ÚNICA
D’altra banda, durant la pre-
sentació es va destacar la longe-
vitat del Casino i què suposa
comptar amb un centre cultural
i d’oci així a la ciutat. Els parti-
cipants van remarcar que es
tracta d’una institució pràctica-
ment única a Catalunya.

SOCIETAT4La tercera edició de
la VallèsBot se centrarà a millo-
rar l’autonomia de les persones
amb discapacitat en el seu dia a
dia sota el lema “Un món per a
tothom”. Aquesta serà la temà-
tica enguany d’aquest projecte
que gira entorn de  la tecnologia
robòtica per a estudiants i que el
pròxim 27 de maig al parc del
Congost acollirà les creacions
escollides de 26 centres educa-
tius de primària i secundària de
Granollers, Canovelles, les Fran-
queses i la Roca. 

Dilluns es va presentar la
nova edició en el Teatre Audito-
ri de Can Palots (Canovelles),
que va comptar amb represen-
tants d’institucions, centres edu-
catius i entitats col·laboradores.
Per exemple, el Centre per a

l'Autonomia Personal Sírius,
que oferirà assessorament a les
escoles i instituts- va fer una xe-
rrada al professorat. David Ca-

sares, membre de l’entitat, va ex-
plicar que “el projecte donarà l’o-
portunitat als joves participants
d’apropar-se a la diversitat fun-
cional des del concepte de les ca-
pacitats”. En aquest sentit, l’al-
calde Josep Mayoral va remar-
car la importància de la “tecno-
logia compromesa a favor d’una
societat millor, més justa i més
igualitària”.

D’altra banda, des del Cen-
tre de Recursos Pedagògics del
Vallès Oriental, Carles Ceacero
va destacar “l’esperit col·labo-
ratiu i no competitiu de la Va-

llèsbot i el seu aspecte social”.
Per la seva part Ana Luque,
mestra de l’escola Pereanton -
que participarà en la iniciativa-
va assegurar que la Vallèsbot és
“un projecte fonamental de
l’escola, ja que amb ell es fo-
menta un aprenentatge signi-
ficatiu”. 

En una direcció similar a la
de Luque, Pere Masó, director
dels serveis territorials del Ma-
resme i el Vallès Oriental, va afe-
gir que cal tenir en compte “la
importància de la funció social
que té l’educació”.

Els organitzadors destaquen el vessant social del projecte. Foto: Ajuntament

Robots per millorar el dia a dia
de persones amb discapacitat

26
centres educatius
participaran 
en la tercera edició 
de la VallèsBot
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SOCIETAT4Mollet ha posat en
marxa aquesta setmana una sè-
rie de mesures per lluitar contra
l’emergència climàtica, entre les
quals destaca la limitació a tota
la ciutat de la velocitat de circu-
lació a 30 km/h. L’actuació es-
trella del paquet per lluitar con-
tra el canvi climàtic -anomena-
da oficialment Mollet Ciutat 30-
ha arribat de forma directa i
immediata; dilluns es va pre-
sentar i el mateix dia ja es van co-
mençar a posar els cartells d’ad-
vertència per als conductors.
D’aquesta forma, ara no només
seran els carrers cèntrics i esco-
lars els que veuran la velocitat re-
duïda, sinó que fins i tot a les
rondes s’aplicarà la restricció
circulatòria. 

L’alcalde Josep Monràs, que
va signar el decret de la nova
normativa el mateix dilluns, va
explicar que “no només es trac-
ta d’una qüestió de seguretat
viària, sinó que és compromís de
tots tenir cura del nostre entorn”.
Monràs va afirmar que “hi ha da-
des clares que demostren que a
major velocitat, major combus-
tió, i a major combustió, major
contaminació”. 

D’altra banda, va voler deixar
clar que es tracta d’una mesura
pionera: “Ens avancem a la di-
rectriu estatal que comportarà
que sigui d’obligat compliment a
les ciutats de més de 50.000
habitants zones 30 de baixes
emissions. Mollet fa un pas més
i apliquem la mesura a tota la ciu-
tat”, va destacar.  El batlle fa re-
ferència a l’anunci de la vicepre-
sidenta de Transició Ecològica
del govern espanyol, Teresa Ri-
bera, que va fer pública l’obliga-

ció d’aquests municipis de tenir
una zona de baixes emissions
(ZBE). A banda de Mollet, l’altra
ciutat de la comarca que és a la
llista és Granollers.

Davant les possibles críti-
ques per un interès recaptatori,
Monràs es va avançar i va asse-
gurar que aquesta no és la fina-
litat: “En cap cas la intenció és la
sanció ni aquesta serà immi-
nent. El nostre objectiu és edu-
car i contribuir a la sensibilitza-
ció ciutadana”, afirmava. 

La limitació de velocitat,
però, no serà l’única mesura
que tirarà endavant el govern
municipal. També es renovarà la
flota de la Policia Local i el trans-
port públic amb vehicles elèctrics
o menys contaminants, s’esta-
blirà una regulació municipal per
fomentar la instal·lació de pla-
ques solars, es treballarà per
una fiscalitat que tingui en
compte l’ecologisme i es lluitarà
per la reducció de residus, entre
altres actuacions.

UNA MESURA “MOLT POSITIVA”
L’anunci de Mollet Ciutat 30
s’ha valorat positivament des
de l’entitat ecologista Mollet pel
Futur. Albert Rodríguez, mem-
bre del col·lectiu, ha explicat a Lí-
nia Vallès que “es tracta d’una
mesura molt positiva i en el bon
sentit”. Per a l’activista, però, ca-
len més accions contra l’emer-
gència climàtica: “Es necessiten
més mesures, com per exemple
reduir la velocitat a les carrete-
res dels voltants de la ciutat i dis-
minuir les emissions de les in-
dústries”, assegura. 

D’altra banda, fa una crida
per vigilar el “problema de qua-
litat ambiental” que pateix la
vila i insta a “mesurar correc-
tament la qualitat de l’aire”. A
més, ha criticat que Monràs
afirmés haver-se avançat a la di-
rectriu estatal de ZBE, ja que l’e-
cologista assegura que “el pro-
jecte de Ciutat 30 no és una
ZBE, l’alcalde ho ha dit per do-
nar-se importància”.

Dilluns es van presentar els nous cartells de 30 km/h. Foto: Ajuntament

Arriba l’emergència climàtica: 
a 30 km/h per tota la ciutat

» L’Ajuntament limita la velocitat de circulació per lluitar contra la
contaminació, a banda d’altres mesures per frenar el canvi climàtic

Protesta contra la renovació
del contracte de l’aigua

SERVEIS4Diversos manifestants
van protestar dilluns davant l’A-
juntament contra la renovació
del contracte de l’aigua que ha
signat recentment l’Ajuntament
amb Sorea. Els concentrats, con-
vocats per la Taula de l’Aigua de
Mollet, van denunciar el “frau
electoral” del govern municipal
en prorrogar per cinc anys més
la gestió privada d’aquest servei
i no arribar a la seva municipa-
lització. Concretament, criti-
quen que Podem hagi acceptat
continuar amb aquest model de
gestió, quan s’havia compro-

mès a una gestió pública abans
de les eleccions, segons denun-
cien. A més, expliquen que el
consistori va evitar un debat
polític i democràtic en el Ple, i
adverteixen que estudien fer
més mobilitzacions.

D’altra banda, critiquen
l’estudi que des del consistori
es va mostrar per defensar la
renovació amb Sorea. Des de
l’entitat afirmen que es tracta
d’una anàlisi parcial i sense la
participació dels col·lectius ni
la ciutadania per defensar el
model públic de l’aigua.

Rebuig al trasllat dels jutjats
de violència de gènere

PLE4El Ple celebrat dilluns va
votar per unanimitat de tots els
grups municipals en contra de
traslladar els jutjats de violència
de gènere a Granollers. La mo-
ció responia així a la proposta del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que insta a cen-
tralitzar a les capitals de comar-
ca aquests departaments espe-
cialment dedicats a aquest tipus
de delictes. Això suposaria que
les persones de la zona que vol-
guessin denunciar haurien d’a-
nar fins a Granollers per fer-ho,
fet que, segons van exposar di-

versos regidors durant la sessió,
“agreuja la situació de vulnera-
bilitat de les dones” i “les con-
seqüències que suposen haver de
desplaçar-se per a les víctimes
que decideixen fer el pas de de-
nunciar”.

De fet, l’alcalde Josep Mon-
ràs ja va expressar fa uns mesos
la seva preocupació per aquesta
possibilitat. L’afectació al Baix
Vallès que tindria aquesta me-
sura es va fer evident quan en el
Ple de Martorelles, celebrat el
mateix dilluns, es va votar tam-
bé una moció al respecte.

Serveis | 350 persones esperen una plaça de residència
Mollet té una llista d’espera de 357 persones que han demanat una plaça pública
de residència. Una setmana després de la demanda de l’alcalde Josep Monràs a la

Generalitat al respecte, el Ple va aprovar per unanimitat una moció al respecte.

Els manifestants es van plantar davant l’Ajuntament. Foto: Taula Aigua Mollet
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Onada de pacients amb grip
a l’Hospital de Mollet

SALUT4L’Hospital de Mollet
ha informat aquesta setmana
que hi ha hagut un augment
considerable de pacients amb
grip a les urgències del centre
mèdic. Coincidint amb la quali-
ficació d’epidèmia per la malal-
tia a tot Catalunya, aquesta ten-
dència també s’ha traslladat a la
institució sanitària molletana.
Concretament, s’han detectat
45 casos de grip en els darrers
dies, a comparació dels 8 del des-
embre. Davant d’aquesta situa-
ció, l’hospital ha anunciat un
reforç per al servei d’urgències
amb l’objectiu de fer front a
l’augment d’afectats.

Tanmateix, des del centre
donen un missatge de tran-
quil·litat, ja que les xifres són
molt menors que l’any passat,
quan el gener hi va haver 121 in-

ternats per la malaltia en el ma-
teix període. Això suposa un
descens del 63% d’afectats entre
2019 i 2020.

VACUNACIÓ I HIGIENE
Des del Departament de Salut
expliquen que “la millor mane-
ra de protegir-se i evitar la pro-
pagació de la grip és la vacuna-
ció i el manteniment d’unes bo-
nes pràctiques d'higiene, com
rentar-se les mans de manera re-
gular o l’ús de mocadors rebut-
jables”. En aquest sentit, el
83,5% de les persones diagnos-
ticades a Catalunya no estaven
vacunades. 

D’altra banda, alerten que
amb l’hivern arriben “altres pa-
tologies respiratòries, com la
bronquiolitis, a més d’altres ma-
lalties víriques i infeccioses”.

SOCIETAT4Gallecs ha rebut re-
centment una visita  d’un grup
d’estudiants de Nova York que
han volgut descobrir i estudiar el
sector agroalimentari de l’espai
rural. Concretament, els visi-
tants formen part del Culinary
Institute of America (CIA), amb
seu a Nova York i participen en
una estada al Campus d’Ali-
mentació de la Universitat de
Barcelona. Durant l’estada a Ga-
llecs, els estudiants van poder co-
nèixer de primera mà tots els
projectes que el Consorci de Ga-
llecs ha desenvolupat al voltant
dels productes locals. Així, se’ls
va explicar la importància de
produir i consumir aquests ali-
ments per contribuir a la salut,

promocionar l’economia local,
protegir el medi ambient i donar
suport a la cultura que gira en-
torn d’aquests productes. 

Com no podia ser d’una altra
forma, els novaiorquesos van
poder fer un tast de productes lo-

cals, a banda d’un seguit d’en-
trevistes amb productors locals
i una reflexió àmplia sobre les
iniciatives en la matèria de l’Es-
pai Rural de Gallecs i Mollet, que
van centrar l’estudi realitzat du-
rant la trobada.

Davant de la bona recepció
dels visitants i l’èxit de la reunió,
el Campus d’Alimentació de la
UB, El Consorci de Gallecs i l’A-
juntament estudiaran signar un
conveni de col·laboració que
doni cobertura a futures visites
d’estudi d’alumnes nacionals i
internacionals.

I és que aquesta trobada està
emmarcada en el projecte euro-
peu Agri-Urban, dedicat a la re-
lació entre l’alimentació i la sa-
lut. Des del consistori asseguren
que la bona relació amb aquest
campus de la UB ha estat clau
per poder dur a terme aquesta vi-
sita d’estudi.  

Des de la Universitat bus-
quen que els estudiants puguin
conèixer projectes agroalimen-
taris destacats a Catalunya, així
com els productes mediterranis,
la seva naturalesa, elaboració i
cultura relacionada.

Els estudiants formen part del Culinary Institute of America. Foto: Ajuntament

Un grup d’estudiants 
de Nova York visita Gallecs

Els visitants van
conèixer la feina
amb els aliments 
de proximitat a Gallecs
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Parets

Turull: “Estàvem preparats
per ser un estat en 4 mesos”

PARLAMENT4Les declaracions
de l’exconseller Jordi Turull di-
marts al Parlament per la co-
missió de seguiment del 155 no
van deixar indiferent ningú. La
contundència i claredat habi-
tuals del paretà van portar-lo a
assegurar que “si s’hagués ac-
ceptat la legitimitat del referèn-
dum, en quatre mesos estàvem
preparats per ser un estat”.  Tu-
rull va tenir paraules per a to-
thom, tant per als independen-
tistes com per als més contraris.
Un dels moments més tensos es
va viure quan el grup de Ciuta-

dans va abandonar la sala des-
prés de preguntar a Oriol Jun-
queras. Turull no va dubtar a tit-
llar-los de “maleducats i co-
vards”.

D’altra banda, una de les in-
tervencions més destacades de
l’exconseller va ser quan va de-
manar al moviment indepen-
dentista “recuperar l’esperit d’a-
nar a l’una de debò, d’unitat,
lleialtat, confiança, fermesa, ci-
visme i determinació”. Per la
seva part, el Tribunal Suprem es
va reafirmar dimecres en man-
tenir les penes als empresonats.

HOMENATGE4El teatre de Can
Rajoler es va omplir divendres
en l’acte dels 40 anys d’Ajunta-
ments Democràtics, que va estar
marcat per un to molt emotiu
arran de les recents morts que
han colpejat el consistori pare-
tà dels exregidors Ramon Parés
i Montserrat Lara. Ambdós es
van endur una llarga ovació de-
dicada a la seva tasca a l’admi-
nistració municipal. Tanmateix,
l’esdeveniment tenia com a ob-
jectiu el reconeixement a tots els
regidors de l’Ajuntament per
haver format part de la política
municipal en algun moment de
les quatre dècades de democrà-
cia a la vila.

Però sense dubte, la gran
protagonista de l’acte va ser
Rosa Martí, qui va ser la prime-
ra dona a ocupar un càrrec pú-
blic a Parets i primera alcaldes-
sa de la democràcia en el muni-
cipi amb la Unió d’Esquerres de
Parets. Martí va ser escollida
amb 1.600 vots, amb els quals va
aconseguir sis regidors en les
eleccions municipals d’abril de

1979. Qui també es va endur un
gran aplaudiment va ser l’ex-
conseller i paretà Jordi Turull, en
una setmana molt intensa per la
seva intervenció al Parlament.

JOAN TARDÀ, AVUI A PARETS
Seguint el fil del restabliment de
la democràcia a l’estat, l’exdi-
putat al Congrés dels Diputats,

Joan Tardà, visitarà avui Pa-
rets en un acte a les sis de la tar-
da a la Sala Basart Cooperativa.
A la xerrada Memòria Demo-
cràtica. Ara i aquí el republicà
estarà acompanyat del secreta-
ri d’Amical Brigades Interna-
cionals, Eduard Amoroux, entre
altres personalitats relaciona-
des amb la matèria.

El teatre de Can Rajoler va acollir l’acte. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament

Parets rememora amb emoció
els 40 anys de democràcia

Participació | La Festa Major, oberta als paretans
L’Ajuntament ha obert aquesta setmana un procés participatiu per decidir les
activitats de la Festa Major d’Estiu. Així, els paretans poden donar la seva opi-

nió i les propostes que volen que es posin en marxa per a la pròxima festa.

El paretà va cridar a la unitat de l’independentisme. Foto: Gerard Artigas/ACN
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Candela vol reactivar la
Mancomunitat de Galzeran 

MARTORELLES4L’alcalde de
Martorelles, Marc Candela, va
deixar clara durant el Ple de di-
lluns la seva voluntat de reacti-
var la Mancomunitat de Galze-
ran. Durant la seva intervenció
a la sessió, Candela va destacar
que els sis municipis que for-
men part de l’organisme volen
aconseguir dur a terme actua-
cions que per si sols no poden
aconseguir. Per això va avançar
que els batlles es reuniran un
cop al mes “per intentar apor-
tar solucions i projectes”. Un
dels exemples que l’alcalde mar-

torellenc va  destacar és que
s’està treballant a fer un servei
d’ocupació conjunt que agrupi
tota la mancomunitat. L’objec-
tiu és “crear una borsa de treball
i de formació” que aglutini una
població total “de 40.000 o
50.000 persones”, segons va
afirmar Candela.

Tanmateix, aquest seria no-
més una de les iniciatives que
l’organisme podria fer realitat, ja
que durant el Ple també es van
proposar actuacions conjuntes
en el camp tecnològic, de reci-
clatge i altres serveis.

SANT FOST4El dret a l’habi-
tatge i la problemàtica de les
ocupacions ha passat a estar en
el centre del debat social i polí-
tic a Sant Fost. Així va quedar
clar divendres a l’avinguda Ara-
gó, on manifestants convocats
per la plataforma veïnal Gestión
Responsable es van concentrar
davant d’una casa ocupada per
intentar fer fora els inquilins.
Els ocupants van respondre als
xiulets i crits de l’exterior llen-
çant objectes al carrer i rui-
xant amb una mànega d’aigua
els convocats. 

La presència dels Mossos
d’Esquadra no va evitar una
tensió creixent entre ambdues
parts, tot i que no va passar res
més enllà de les amenaces i els
intents d’acabar amb la protes-
ta. Finalment, l’endemà al matí,
les persones que ocupaven l’ha-
bitatge van abandonar el do-
micili. De fet, dimecres de la set-
mana passada ja hi va haver
una manifestació en el mateix
lloc, però els Mossos van fer
que els concentrats marxessin. 

RESPONENT LES OCUPACIONS
Les recents ocupacions a la vila
són un dels aspectes que té en
compte el Pla en Defensa del
Dret a l’Habitatge anunciat la
setmana passada per l’Ajunta-
ment. Des del consistori ja s’es-
tà treballant en un protocol
d’actuació quan es donin
aquests casos. 

Tanmateix, la situació coin-
cideix  amb una gran presència
de pisos buits. Actualment hi ha
195 pisos i cases buides a la
vila. Davant d’aquesta paradoxa,
en la qual hi ha habitatges sen-
se gent i persones sense una
llar, també es contemplarà la
creació d’una regidoria dedica-
da a aquest tema.

La protesta davant de l’habitatge ocupat de l’avinguda Aragó. Foto cedida

Tensió entre manifestants i
inquilins per una casa ocupada

Sant Fost | Renovació del Petit Roure
L’Ajuntament va anunciar dimarts que l’Escola Bressol El Petit  Roure de

Sant Fost es troba en plena renovació integral. Una de les prioritats és ins-
tal·lar aire condicionat, una llarga demanda de famílies i professors.

L’alcalde va anunciar novetats a la mancomunitat en el Ple. Foto: Ajuntament
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ANIMALS4L’Ajuntament ha
anunciat que a partir del febrer
es durà a terme una nova cam-
panya municipal per censar ge-
nèticament tots els gossos que
viuen al municipi a través de
mostres d’ADN. Des del consis-
tori defensen la utilitat d’aques-
ta mesura perquè “és una eina
fiable per a protegir als animals,
ja que el cens permetrà localit-
zar-los si es perden, són mal-
tractats o abandonats”. D’altra

banda, un altre factor important
és la neteja del poble, ja que “és
possible identificar al propieta-
ri de l’animal que ha incom-
plert la seva obligació de reco-
llida d’excrements”.

El passat mes de juliol es va
fer la primera campanya d’a-
quest tipus i fins al desembre es
van censar uns 350 gossos. L’A-
juntament recorda que segons la
normativa, tots els cans del mu-
nicipi han d’estar registrats.

INFRAESTRUCTURES4Adif ha
entregat recentment a l’Ajunta-
ment el projecte per a la segona
fase d’integració del tren al mu-
nicipi, la qual cosa permet obrir
el procés de licitació de les obres.
Aquesta part de la infraestruc-
tura comprèn la llosa del ferro-
carril entre el carrer Pompeu Fa-
bra i el final del soterrament en
sentit Nord. 

El projecte està redactat per
l'empresa Ineco en col·laboració
amb els Serveis Tècnics muni-

cipals, i es centra en un segment
de l’obra total que ha de servir
per integrar completament el
tren a l’urbanisme de la vila.

Precisament, la setmana pas-
sada l’alcalde Pere Rodríguez
va viatjar a Madrid per mante-
nir una reunió de treball amb el
Director General de Negoci i
Operacions Comercials d’Adif,
Pablo Hernández-Coronado.  

Des del consistori expliquen
que la trobada va seguir la ma-
teixa línia de treball acordada
amb la presidenta d’Adif, Isabel
Pardo de Vera. L’objectiu de la

mateixa era preparar el desen-
volupament urbanístic del sec-
tor, iniciant l’operació amb la li-
citació de la segona fase de les
obres d'integració de la llosa del
ferrocarril.

A més, s’ha afegit un repre-
sentant de l'empresa pública
Incasòl que està col·laborant
en l'anàlisi urbanística del sec-
tor per tal de possibilitar el seu
desenvolupament.

Una imatge renderitzada del futur projecte. Foto: Ajuntament

La integració total del tren 
a Montmeló, més a prop

Comença la campanya 
pel cens genètic dels gossos

SUCCESSOS4La Policia Local va
desmantellar a principis de ge-
ner una plantació de marihuana
situada en un pis de Montornès
Nord. Aquesta setmana s’ha in-
format de l’operatiu, que va ser-
vir per localitzar una instal·lació
elèctrica de gran potència en
condicions precàries destinada al
cultiu de la droga. Segons expli-
quen des de l’Ajuntament,
aquesta situació generava un
entorn de risc i insalubritat a l’e-
difici. Tant la instal·lació com les
plantes cultivades il·legalment
van ser intervingudes durant
l’actuació dels agents.

SOSPITÓS HABITUAL
D’altra banda, la setmana pas-
sada la mateixa Policia Local va
detenir un home que portava di-
verses drogues a sobre. Està
acusat d’un presumpte delicte
contra la salut pública. Des de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana i
Convivència, expliquen que la
detenció es va produir durant
una patrulla habitual de la poli-

cia el 20 de gener. Els agents van
detectar el comportament sos-
pitós d’un individu que circula-
va en bicicleta pel centre del
municipi. Davant la presència
policial, l'home va intentar fugir
mentre anava llençant objectes
a la via pública. Finalment, va ser

interceptat al Vial Centre amb di-
verses substàncies estupefaents,
tres mòbils i diners en quantitats
fraccionades.

L’acusat té 27 anys, és veí de
Montornès, i té antecedents
per fets similars en ocasions
anteriors.

Les condicions de la instal·lació posaven en risc l’edifici. Foto: Policia Local

Desmantellen una plantació de
marihuana a Montornès Nord

Contaminació | Donen tres bicicletes elèctriques 
La Diputació de Barcelona ha donat tres bicicletes elèctriques a Montmeló per-
què les utilitzi els serveis tècnics municipals i la Policia Local. La cessió forma

part d’un programa que busca reduir la contaminació a la província. 

Diputació | Més protecció civil per a Montornès
La Diputació de Barcelona ha redactat aquesta setmana el document únic de
protecció civil municipal de Montornès. Serveix per a la identificació i avaluació
de riscos, accions i mesures necessàries a adoptar en cas d’emergència.

Adif ha entregat el
projecte de la segona
fase d’obres, que
permet la seva licitació

Un dels objectius és identificar qui no recull excrements. Foto: Pexels

ESPECTACLES4Un espectacle
de Quim Masferrer dedicat al
públic i un concert de pur fla-
menc amb Mayte Martín seran
els plats forts de Montornès ai-
xeca el teló, el programa d’es-
deveniments culturals de la vila.
Aquesta setmana s’ha anunciat
la primera part de la temporada,
que començarà el pròxim 8 de
febrer amb Alícia al país de les
meravelles, de la Companyia
Viu el Teatre. Més endavant
The Chanclettes mostraran el
seu costat més divertit i irreve-

rent amb l’espectacle #DPutu-
Coolper arrencar un somriure al
públic montornesenc. 

I als mateixos espectadors
s’entregarà Masferrer, amb el
show Bona Gent, que farà de les
persones assegudes a les buta-
ques els veritables protagonistes.
Per la seva part, Martín farà un
recorregut per la memòria del
flamenc més tradicional amb el
seu concert Memento. Aquesta
serà una de les primeres proves
de foc del recentment inaugurat
Teatre Margarida Xirgu. 

Quim Masferrer i Mayte Martín
aixequen el teló a la vila
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La Llagosta

Santa Perpètua

PARTICIPACIÓ4Abans-d’ahir es
va posar en marxa el termini per
poder votar en l’edició del 2020
dels pressupostos participatius.
Els veïns i les veïnes podran
triar entre les 43 propostes que
la comissió tècnica va aprovar.

Les votacions es poden fer
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.
Els llagostencs i les llagostenques
poden triar entre propostes
d’àmbits com la cultura, l’urba-
nisme, l’esport o el medi am-
bient, entre altres.

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.

TRIBUNALS4Una victòria... que
no es pot celebrar gaire. Aques-
ta setmana s’ha conegut que el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha anul·lat una
modificació del Pla General Me-
tropolità de Montcada que afec-
tava la zona on hi ha els terrenys
de l’empresa Valentine i que està
a tocar del límit del terme muni-
cipal de la Llagosta. El govern
municipal l’havia impugnat i,
mesos després, veu com els tri-
bunals li donen la raó.

“És una bona notícia per a la
Llagosta i per a aquest govern
municipal, que sempre ha vetllat
i vetllarà pels interessos dels ve-
ïns”, va explicar l’alcalde Óscar
Sierra després de conéixer la re-
solució del TSJC. La sentència
dona la raó a la Llagosta que, en-
tre altres raons, va presentar la
impugnació perquè s’oposa que
el sector que ocupa l’empresa
passi a ser sòl industrial i deixi de
ser zona verda. 

El triomf, però, no és defini-
tiu, ja que el consistori montca-
denc pot presentar un recurs de
cassació al Tribunal Suprem.

TOMBAT EL RECURS DE GEAFE
Aquesta, però, no ha estat l’úni-
ca decisió del TSJC favorable al
consistori dels últims dies. El

tribunal també ha desestimat el
recurs que va presentar Geafe
després dels acords assolits al Ple
sobre el tancament definitiu del
procés d’intervenció de la gestió
i explotació del CEM El Turó.
L’antiga gestora de l’equipament
també haurà de pagar les costes
que ha tingut el judici.

Els terrenys, de moment, no passaran a ser industrials. Foto: 08CentVint

Els tribunals donen la raó a 
la Llagosta en el cas Valentine

Obre el termini per votar 
els pressupostos participatius

PATRIMONI4Les obres de re-
habilitació dels espais històrics
de la Granja Soldevila per a la
seva recuperació com a museu
han entrat en la darrera fase. Du-
rant aquest mes, de fet, un grup
de representants del govern mu-
nicipal va poder comprovar in
situ l’estat dels treballs, i l’alcal-
dessa Isabel García va mostrar la
seva satisfacció per la feina que
s’ha fet. La rehabilitació es va po-
sar en marxa durant el passat
mes de novembre.

Els treballs han fet que es res-
tauri i es rehabiliti el Celler,
l’antesala de la Formatgeria, la
Formatgeria i l’Auditori de la

Granja, per tal de convertir-los
en nous espais del futur museu

de la vila, que tindrà El Vapor
com a epicentre.

De fet, després de la visita,
l’alcaldessa va destacar que un
cop que les obres estiguin aca-
bades, els veïns i tothom que vi-
siti l’edifici podrà veure les ca-
racterístiques arquitectòniques
originals, que expliquen la his-
tòria de la Granja Soldevila, i que
la vinculen a la indústria ac-
tual. García va destacar que cal
“invertir i posar en valor el nos-
tre patrimoni cultural”. Durant
el mes de febrer, de fet, ja està

previst que es facin algunes ac-
tivitats a la Granja.

AMPLIACIÓ D’UN INSTITUT
Les de la Granja, però, no són les
úniques obres que estan en mar-
xa durant aquest mes. De fet, ja
ha començat l’ampliació de l’Ins-
titut Rovira-Forns.

Les obres haurien d’estar en-
llestides a principis de 2021, tot
i que des del departament d’En-
senyament han dit al consistori
que esperen poder tenir-les aca-
bades durant el mes de setembre.

Un moment de la visita del govern municipal. Foto: Ajuntament

Les obres a la Granja Soldevila
encaren la seva recta final

Societat | Els voluntaris de Protecció Civil van fer 50 sortides
A principis d’aquesta setmana es van fer públiques les dades del 2019 dels voluntaris de
Protecció Civil, que van participar en 50 actuacions durant l’any passat. Més de la meitat

d’aquestes van ser de caràcter preventiu, mentre que 21 van ser per diferents emergències.

Serveis | L’Ajuntament redactarà un Pla Local de Salut
Una de les decisions acordades en la Sessió Plenària d’aquest gener és la futura
redacció d’un Pla Local de Salut. El document, que es redactarà en col·laboració
amb la Diputació, vol reduir les desigualtats en aquest servei, entre altres coses.

TRADICIÓ4Els Tres Tombs d’a-
quest 2020 seran històrics. La So-
cietat de Carreters de Sant Antoni
Abat ha decidit que, de cara a la
104a edició de la celebració, pre-
vista per a demà passat, quatre
dones abanderin la desfilada,
sota els lemes sota el lema Tots
som iguals i No és no. 

L’entitat ha explicat que pren
aquesta decisió per “recordar la
importància de les dones treba-
lladores, valentes i pal de paller
de la societat al llarg de la histò-
ria”. D’aquesta manera, Carme

Congost, María Fernando, Elena
José i Montse Insa seran les en-
carregades de portar els esten-
dards que obren la marxa.

Els Tres Tombs arrencaran a
primera hora del matí al recinte
firal, on es reuniran tots els par-
ticipants en un esmorzar. A les 11
està prevista la sortida de les
bandereres des del Vapor per
anar a la concentració al passeig
de la Florida, i des d’allà faran la
passada. A les tres de 12 es farà la
benedicció des de la tribuna, que
s’instal·larà a la Rambla.

Quatre dones abanderaran
els Tres Tombs d’enguany

Representants del
govern municipal 
han visitat l’edifici
recentment
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Inici imminent de les obres
per construir un aparcament
LLIÇÀ D’AMUNT4Una de les
decisions que es van prendre du-
rant la Junta de Govern Local del
mes de setembre de l’any passat
està més a prop de ser realitat. Es
tracta de la construcció d’un
nou aparcament al centre del po-
ble, en una parcel·la municipal
situada en la confluència del
número 16 de l’avinguda dels Pa-
ïsos Catalans i el número 2 del
carrer de la Fàbrica.

El nou aparcament públic

tindrà dos accessos, un pel qual
entraran els vehicles, i un altre de
sortida. En el seu interior hi
haurà un total de 79 places, que
es combinaran entre estaciona-
ment limitat i lliure.

El consistori ha anunciat que
el cost de les obres l’assumirà
Bon Preu, empresa amb la qual
el govern municipal ha signat un
conveni, ja que va ser el super-
mercat qui va suggerir la idea de
construir l’aparcament.

LLIÇÀ D’AMUNT4Gairebé un
any després de la primera tro-
bada, l’alcalde de Lliçà d’Amunt
Ignasi Simón va tornar a man-
tenir una reunió amb Teresa
Cunillera, delegada del govern
espanyol a Catalunya. Si bé la
trobada del 12 de febrer de 2019
va ser al poble, en aquesta oca-
sió Simón es va desplaçar a Bar-
celona divendres passat per tor-
nar a reunir-se amb la política
socialista a la subdelegació del
govern a la capital del país.

Durant la trobada, emmar-
cada en la ronda de visites a mu-

nicipis del país per conèixer les
seves necessitats, Simón va in-
cidir de nou en aspectes ja trac-
tats mesos enrere, com les in-
fraestructures (mobilitat i al-

tres, tan propis de la vila com per
connectar-la amb la resta de la
comarca) o les necessitats del co-
merç i la indústria local, que la
delegada va poder conèixer de
primera mà durant la seva visi-
ta a la zona de Can Montcau.

Cunillera va tornar a mostrar
la predisposició de l’executiu de

Pedro Sánchez (que aleshores no
tenia la força que té després del
pacte amb Unidas Podemos) a
treballar i mantenir un diàleg
constant amb el govern local
des de la “lleialtat institucional”
i va tornar a reivindicar la feina
que fan els ajuntaments en la
seva gestió diària.

La trobada es va celebrar a Barcelona. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Segona reunió entre Simón 
i Cunillera en menys d’un any

Lliçà de Vall | Nova programació al Kaliu
Durant el mes de febrer es posarà en marxa la programació de les 

activitats Vespres al Kaliu. Sessions de balls de salsa, zumba o tallers
de cuina seran les propostes culturals per a les pròximes setmanes.

La subdelegació 
del govern a Barcelona 
va ser l’escenari
d’aquesta trobada

L’espai on es construirà l’aparcament. Foto: Aj. de Lliçà dAmunt
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Canovelles | Les Franqueses

L’AMETLLA4Un home de 76
anys, veí de Bigues i Riells, va
morir dimarts en un accident de
trànsit a la C-17 a l’altura de l’A-
metlla. La víctima conduïa el seu
cotxe en sentit contrari i va xo-
car frontalment amb un altre ve-
hicle, segons va informar el Ser-
vei Català de Trànsit. La passat-
gera del segon turisme va quedar
ferida de poca gravetat i va ser
traslladada a l’Hospital General
de Granollers.

Els fets van passar dimarts al
migdia, quan l’home ja havia cir-
culat en direcció contrària al
llarg d’uns 600 metres. A més
dels dos cotxes, en l’accident
també es va veure implicat un
camió. De seguida, es van des-
plaçar al lloc dels fets quatre ve-
hicles dels Bombers, sis dota-
cions dels Mossos d’Esquadra,
dues ambulàncies i un helicòp-
ter del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM).

LA GARRIGA4L’Espai Polivalent
Can Luna ja és una realitat. L’e-
quipament va quedar inaugurat
dissabte passat amb un acte que
va aplegar unes 500 persones,
entre les quals hi havia extreba-
lladors de la fàbrica, membres de
la família Luna i entitats que ara
podran desenvolupar la seva ac-
tivitat a l’antiga fàbrica tèxtil. 

Durant la inauguració, l’al-
caldessa Dolors Castellà va dir
que “Can Luna és un macropro-
jecte no només per les seves di-
mensions, sinó per les possibi-
litats que té”, tal com recullen
fonts municipals. En aquest sen-
tit, a més d’acollir associacions
locals, està previst que, a mitjà
termini, l’equipament pugui ser
la nova seu de Ràdio Silenci i del
futur Casal de Joves. 

RECORDAR EL PASSAT TÈXTIL
Malgrat que, amb aquesta re-
conversió, Can Luna comença
una nova etapa, l’Ajuntament

s’ha compromès a mantenir viu
el record del passat de l’edifici
com a fàbrica tèxtil. “No deixa-
rem que el temps s’emporti els
records”, va afirmar el regidor de
Participació, Lluís Marco, en
l’acte de dissabte.

La família Luna, per la seva
banda, veu amb bons ulls l’ús
que se li ha donat ara a la fàbri-
ca. El net del fundador, Josep
Maria Luna, creu que el seu avi

“estaria orgullós de veure que
aquesta fàbrica passa a formar
part del poble, de les seves enti-
tats i associacions”.

La celebració de la inaugu-
ració va acabar amb el concert
vermut del grup coral KantiKu-
ne i, tant dissabte a la tarda
com diumenge al matí, la sala
petita de l’edifici va acollir l’es-
pectacle Vida, que va exhaurir
totes les entrades.

L’antiga fàbrica tèxtil s’ha convertit en un espai polivalent. Foto: Ajuntament

La inauguració de Can Luna
aplega unes 500 persones

Mor un home de 76 anys en
un accident de cotxe a la C-17

L’Ametlla | Incendi a casa d’una parella d’edat avançada
Una parella de 80 i 89 anys va patir, la matinada de dimecres, un incendi al men-
jador de casa seva que va afectar la resta de la llar. Els dos afectats, veïns de l’A-
metlla, van ser atesos a l’Hospital General de Granollers per inhalació de fums. 

LES FRANQUESES4La vila va
tornar a recordar l’aniversari
d’una de les jornades més negres
de la seva història. El monòlit
que hi ha a la plaça de l’Ajunta-
ment va tornar a ser, divendres
passat, l’escenari de l’acte insti-
tucional en el qual es va recordar
el bombardeig de l’aviació fran-
quista durant els mesos finals de
la Guerra Civil espanyola (el 24
de gener de 1939), que va as-
sassinar tres veïns i que va des-
truir bona part del poble.

“Des del municipalisme tenim
l’obligació i la força per recuperar
el nostre passat”, va afirmar l’al-
calde franquesí, Francesc Colo-

mé, durant la seva intervenció du-
rant el seu parlament, a tocar del

monòlit. El batlle també va asse-
gurar que “un poble que no re-
corda el seu passat no pot avan-
çar cap al futur”.

La commemoració d’aquest
trist episodi també va comptar
amb la presència de l’historiador
Joan Garriga, que va explicar
que actes com aquest han de
servir per “frenar el feixisme”, i
amb Jordi Font, de la Xarxa
d’Espais de Memòria. Alcaldes

d’altres de municipis veïns, com
Granollers, l’Ametlla, Canove-
lles o Sant Antoni i representants
d’entitats com l’Amical de Maut-
hausen tampoc es van perdre
aquesta jornada.

L’homenatge va arrencar di-
vendres passat, però va celebrar
actes, com la sortida al museu i
camp de concentració de Rive-
saltes o una representació teatral
durant tot el cap de setmana.

Un moment de l’acte de commemoració. Foto: Aj. de les Franqueses

“Tenim la obligació i la força
per recordar el nostre passat”

Les Franqueses | Gronxadors inclusius
Les places de Muriel Casals, Consell del Poble i dels Països
Catalans ja tenen instal·lats els gronxadors inclusius, els
que permetran que tots els nens del poble puguin jugar.

URBANISME4L’Ajuntament de
Canovelles ha anunciat que farà
una sèrie de treballs per urba-
nitzar una illa del centre de la vila.
En concret, es tracta de l’espai
comprès entre els carrers Diago-
nal i d’Isidre Duran.

Si els terminis es compleixen,
les obres es posaran en marxa du-
rant la setmana que ve i haurien
d’estar enllestides en tres mesos
i han de servir per eliminar les di-
ficultats de pas que generen els
desnivells i els graons que hi ha.
Aquest és un dels punts més

transitats del poble, ja que molt
a prop hi ha el pavelló Tagama-
nent i l’escola Els Quatre Vents.

TREBALLS A CAN CASTELLS
De forma paral·lela, aquesta set-
mana s’han posat en marxa les
obres de reforma de l’asfalt i que
han de servir per millorar l’ac-
cessibilitat al polígon industrial de
Can Castells.

El primer tram de les obres se
centrarà en la part central del po-
lígon, mentre que més endavant
es faran en altres zones.

Obres per millorar una 
part del centre de Canovelles

Divendres passat es van
complir 81 anys del
bombardeig franquista
que va matar tres veïns
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SANT P. DE VILAMAJOR4L’es-
glésia gòtica de Sant Pere de Vi-
lamajor va perdre dissabte una
part de la coberta després d’ha-
ver suportat les fortes pluges del
temporal Glòria. Des de la rec-
toria de l’edifici eclesiàstic han
comunicat la seva “consternació”
per la destrossa del patrimoni,
que reivindiquen com a obra his-
tòrica. També demanen al bisbat
de Terrassa que faci tot el que
pugui per reparar-la.

Cau part de 
la coberta 
de l’església

CÀNOVES4Els Agents Rurals
van descobrir dimarts un exem-
plar de silur a la riera de Vall-
forners, a l’altura de Cànoves. El
cos de protecció mediambien-
tal explica que aquest peix és
“una espècie exòtica invasora de
la qual es desconeixia la seva
presència al Parc Natural  del
Montseny”. La troballa l’expli-
quen per les variacions a les ai-
gües dels últims dies, fruit del
temporal.

Primer silur 
al Parc Natural 
del Montseny

CARDEDEU4La companyia
francesa dedicada a la fabricació
de cotxes Citroën ha gravat re-
centment un anunci a Cardedeu.
L’espot està destinat a la co-
mercialització dels nous vehicles
de la multinacional al mercat
francès. A l’anunci hi apareixen
diverses zones del municipi,
però principalment hi surt la
part del centre del nucli urbà car-
dedeuenc. 

Citroën grava 
un anunci 
a Cardedeu

BIGUES I RIELLS4L'antiga casa
del metge, situada al barri Mont
Paradís de Bigues i Riells, serà la
nova seu dels Serveis Socials de
l’Ajuntament. El consistori ha
optat per reconvertir un edifici
del patrimoni municipal en des-
ús en un nou espai per atendre
els usuaris d’aquest departa-
ment municipal. Aquesta set-
mana han començat les obres de
la segona fase de rehabilitació de
l’edifici.

L’antiga casa del
metge, nova seu
de Serveis Socials

VALLGORGUINA4Dissabte una
família de Vallgorguina va tro-
bar-se amb una tragèdia; la seva
casa es va cremar completa-
ment. Davant la desesperada si-
tuació i les despeses que no co-
breix l’assegurança, els afectats
han fet una crida a través de les
xarxes socials amb una cam-
panya de crowdfunding d’ajuda
econòmica.  Asseguren que es-
taran “eternament agraïts” a
aquells que els ajudin.

Se’ls incendia la
casa i demanen
ajuda econòmica

SANT P. DE VILAMAJOR4La Ge-
neralitat ha informat aquesta
setmana que s’ha detectat un cas
de triquinosis en un senglar que
va ser caçat a Sant Pere de Vila-
major. L’Ajuntament ha comu-
nicat la notícia sobre la malaltia
parasitària que pot tenir la carn
porcina i es transmet als humans
quan la mengen. Els símpto-
mes són la diarrea, el dolor mus-
cular i la mort en casos extrems.

Detecten
triquinosis en 
un senglar caçat

REPARACIONS4Un grup de mu-
nicipis del Baix Montseny es
van reunir dimarts a Sant Celo-
ni per les afectacions del tem-
poral Glòria, valorar-les i coor-
dinar una actuació conjunta per
fer front a les enormes destros-
ses materials que va provocar la
potent tempesta la setmana pas-
sada. Els ajuntaments que es
van trobar, de viles del Vallès
Oriental i de la Selva, van deba-
tre sobre com actuar a les zones
més afectades, que tenen danys
molt difícils de gestionar per a vi-
les tan petites. Per exemple, a
Sant Celoni el consistori ha fet
una primera valoració de les
destrosses dels aiguats que xifra
en 2 milions d’euros.  

Després de la trobada a l’A-
juntament, els representants
van anar fins a Fogars de la Sel-
va, on es van reunir amb la res-
ta de pobles de la conca de la
Tordera, tots ells molt afec-
tats pel pas del temporal. En-
cara ara se segueix treballant i
atenent desperfectes als po-
bles d’ambdues comarques, fet
que fa evident la necessitat de

coordinació entre els municipis
a l’hora de planificar les inter-
vencions que condicionen tot el
territori. 

“ESTEM VIUS DE MIRACLE”
Un exemple de la dramàtica si-
tuació que es va viure amb el
temporal va ser la d’una família
de Cànoves i Samalús, que va
perdre les seves dues cases a la
vila. La família va anar a dormir

casualment a casa dels avis,
mentre la seva llar s’enfonsava.
Per això denuncien que “aquella
mateixa tarda ningú va mirar
res” i que des de l’Ajuntament
“van dir que la casa estava bé, tot
i que l'escala del jardí estava
partida en tres”. El pare ho re-
sumeix així: “Ningú ens va ex-
plicar res, vam anar a dormir a
casa els avis per casualitat, estem
vius de miracle”.

Els municipis del Baix Montseny volen coordinar-se. Foto: Aj. Sant Celoni

Front comú per encarar les
destrosses del temporal Glòria

El Congrés Comarcal d’ERC
catapulta Oriol López

POLÍTICA4Esquerra Republi-
cana va celebrar divendres el
Congrés Comarcal, en el qual es
va votar perquè el molletà Oriol
López sigui membre del Consell
Nacional del partit. A banda
d’aquesta decisió, els militants
també van renovar la confiança
per als pròxims quatre anys a
Oriol Ramon com a president de
la federació comarcal, que era
l’única candidatura presentada
i es va endur el 97% dels vots.

Durant la trobada es van valorar
molt positivament  les successi-
ves victòries electorals d’ERC
el 2019 al conjunt de la comar-
ca; les espanyoles del 28 d’abril
i del 10 de novembre, i les mu-
nicipals del 26 de maig.

El vicepresident del Govern,
Pere Aragonès, va participar en
la reunió republicana per rei-
vindicar la importància del mu-
nicipalisme i el suport a la in-
vestidura de Pedro Sánchez.

Habitatge | Es disparen les sol·licituds de lloguer social
Les sol·licituds de domicilis de lloguer social a l’Oficina comarcal d’Habitatge 

van augmentar un 262% el 2019. Des de l’organisme també informen que les pe-
ticions a la mesa d’emergència es van incrementar un 23,86% respecte al 2018.
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Una de les grans cites atlètiques
de l’any ja és aquí. Demà passat
Granollers, les Franqueses i la
Garriga tornaran a convertir-se
en una pista d’atletisme per aco-
llir una nova edició (la 34a) de la
Mitja. De fet, ahir es van tancar
les inscripcions per a la cursa, de
manera que està confirmat que
uns 8.000 atletes de tots els ni-
vells es calçaran les sabatilles.
Com sempre, caldrà veure quants
d’aquests completen la prova.

El que no canvia és l’alineació
de luxe de corredors i corredores
d’elit que voldran escriure el seu
nom en lletres daurades al llibre
d’història de la prova. Stephen
Mokoka, Abebe Negewo Defega
i Ronald Kiprotich formen part
del grup de favorits, mentre que
de cara al triomf en la categoria

femenina cal estar atents a noms
com Darya Myhhailova, Sa-
mantha Harrison i Lucy Reid. La
badalonina Míriam Ortiz i l’ala-
cantina Gema Barrachina (ven-
cedora fa uns dies de la Cursa de
Sant Antoni) també s’han gua-
nyat que se les consideri entre les
principals aspirants.

L’OPEN, PER ESCALFAR MOTORS
Demà, a més, es diputarà la 5a
edició de l’Open de la Mitja, una
cursa no competitiva. El mateix
dissabte a la tarda també es farà
La Mini, adreçada a nens i nenes
fins a 13 anys i que, per primer
cop, obrirà la participació a in-
fants que tinguin entre 2 i 3 anys.

Un moment d’una edició anterior de la prova. Foto: Toni Torrillas

Sabatilles a punt: la comarca 
es prepara per a la Mitja

» La prova torna a reunir alguns dels millors atletes internacionals
» El cap de setmana de curses arrencarà demà amb l’Open i la Mini

Partidàs per ser quart: 
el Granollers visitarà l’Europa

Test de nivell per a l’EC
Granollers en el pri-
mer enfrontament del
mes de febrer. El con-

junt de Jose Solivelles defensa-
rà la quarta posició reconqueri-
da diumenge passat contra l’e-
quip a qui li va prendre. En altres
paraules, els granollerins viatja-
ran a Barcelona per jugar al Nou
Sardenya, el camp de l’Europa,
demà passat a les 12 del migdia
en el partit més destacat de la 22a
jornada de Tercera Divisió. 

L’enfrontament, a més, tindrà
un atractiu extra, que serà saber

com queda el goal averagepar-
ticular entre els dos equips des-
prés del 0-0 de l’anada. Aques-
ta diferència podria ser clau de
cara a la lluita per les posicions
de play-off a final de curs.

RECUPEREN EL SOMRIURE
El matx, doncs, arriba després
que els blancs aconseguissin la
primera victòria de l’any, contra
el CE Banyoles (2-0). Albert Ruiz
i Alejandro Muñoz, amb dos
gols en el tram final de cadascu-
na de les dues meitats, van cer-
tificar el triomf de l’ECG.

El CD la Concòrdia vol
mantenir la seva gran ratxa

FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia de Dani Mosteiro vol am-
pliar la bona dinàmica de resul-
tats que dura des de finals del
2019. El conjunt de la Llagosta ha
trobat la regularitat, per fi, coin-
cidint gairebé amb l’arribada a
l’equador del curs.

Les blavetes, que van acon-
seguir la segona victòria de la lli-
ga a domicili dissabte passat a la
pista de l’AECS l’Hospitalet (1-4),
rebran l’FS Ripollet en el partit
de la divuitena jornada, que es
posarà en marxa demà a dos
quarts de la tarda al Turó.

I mentre que llagostenques
somriuen, el CN Caldes voldrà
passar pàgina de la derrota pa-
tida dissabte passat al camp del
líder, l’Intersala Promises de Sa-
ragossa (2-0).

Les del Bugarai han superat
ja un tram de curs complicat (en
el qual s’han vist les cares contra
les dues primeres de la classifi-
cació) i demà a dos quarts de cinc
de la tarda afrontarà el segon cap
de setmana consecutiu. La des-
tinació de l’expedició del CNC
tornarà a ser Saragossa, ja que el
rival serà el César Augusta.

Mollet | Putellas, en una campanya per l’esport femení
T’ho estàs perdent. Aquest és el nom (i la declaració d’intencions) de la campanya de

difusió de l’esport femení que es va posar en marxa la setmana passada. Alexia Putellas
és una de les imatges de la iniciativa, amb Mireia Belmonte, Laia Palau o María Vicente.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Merino i Rovira, els millors 
de la 10a edició del Duatló

DUATLÓ4El Circuit va coronar
Erik Merino i Anna Rovira en la
desena edició del Duatló Ciutat
de Granollers (competició pun-
tuable en la Copa Catalana de
Duatló de Carretera), que va dis-
putar-se diumenge passat a les
instal·lacions del traçat. 

Merino va completar el re-
corregut (una volta al Circuit a
peu, quatre en bicicleta i dos
quilòmetres i mig de nou a peu
al voltant de la instal·lació) en 53

minuts i 7 segons, seguit per
Sergi Matas i Enric Joan Tejedor.
Rovira, per la seva banda, va tra-
vessar la meta en 1 hora i set se-
gons, seguida per Erika Robleda
i Paula López.

20A CURSA SOLIDÀRIA
L’activitat aliena al motor conti-
nuarà aquest diumenge, quan se
celebrarà la Cursa solidària del
Mou-te per l’Esclerosi Múltiple,
apadrinada per Àlex Corretja.Foto: Club Triatló Granollers
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BÀSQUET4Les estrelles de Copa
Catalunya van brillar més que
mai durant el passat cap de set-
mana a la pista del CB Grano-
llers. L’equipament va ser l’es-
cenari de la quarta edició de
l’AllStar de Copa Catalunya, una
cita de les estrelles amb una no-
drida representació vallesana.

Jordi Serra, Marc Rabase-
da, José Manuel Coego i Marc
Subirachs van ser els jugadors
convocats que representaven el
CB Granollers, el CB Lliçà d’A-
munt i dos equips de Mollet, el
Sant Gervasi i el CB Mollet (a tra-
vés del seu filial). El partit de les
estrelles, però, no va acabar amb
victòria per al combinat repre-
sentant del grup 1. De fet, l’equip
vermell va perdre de forma con-
tundent contra els millors juga-
dors del grup 2 (80-97).

La millor notícia per al bàs-
quet comarcal, doncs, va ser la se-
gona posició de Carles Homs, del
CBG, en el concurs d’esmaixades

que també es va disputar dis-
sabte. Homs va quedar-se a no-
més tres punts (135) del campió,
el ripolletenc Jordi Puig (138).  El
jurat del certamen estava format
per Joan Creus i Òscar Cervan-
tes (exjugadors), el periodista
de Mundo Deportivo Julián Fe-
lipo, el president de la Federació
Catalana de Bàsquet, Ferran Aril,

i Guillem Sánchez, campió de l’e-
dició de l’any passat.

L’endemà de la jornada mas-
culina va ser el torn de l’AllStar
femení; en aquest partit, el com-
binat de les jugadores de la ‘con-
ferència sud’ van guanyar de
forma ajustada (69-66). El con-
curs de triples va ser per a la bar-
celonina Nairín de la Torre.

Les estrelles brillen 
més que mai a Granollers

Torna l’EuroBMG: el sènior
femení jugarà a Ostrava

El repte continental
torna a posar-se en
marxa; aquest cap de
setmana, el sènior fe-

mení del BM Granollers aparca la
lliga per posar els cinc sentits en
el partit d’anada de la tercera ron-
da de la Challenge Cup. Les de
Robert Cuesta viatgen a Ostrava
(Txèquia) per veure’s les cares
contra el DHC Sokol Poruba, el
club hereu de l’històric BK Os-
trava, que es va dissoldre i re-
fundar l’any 2010. 

L’objectiu de les granollerines
serà aconseguir un bon resultat
que els permeti afrontar la tor-
nada, prevista per al diumenge de
la setmana que ve, amb garanties
d’accedir als quarts de final de la

competició. El BMG afronta el
matx en un bon moment de mo-
ral i de resultats (tres victòries
consecutives, entre lliga i Copa).

L’ASOBAL, DE NOU
Aquesta, però, no serà l’única
cita del cap de setmana, ja que el
Palau d’Esports acollirà el re-
torn de la lliga ASOBAL després
de l’aturada per l’Europeu. L’An-
gel Ximénez Avia Puente Genil
serà el rival del conjunt d’Anto-
nio Rama en el segon enfronta-
ment entre els equips de la set-
mana. Abans de l’inici, Adrià Fi-
gueras rebrà un homenatge per
haver-se proclamat campió del
continent amb la selecció espa-
nyola diumenge passat.

Gassama, cedit al Fuenla
després de fitxar pel Valladolid
FUTBOL4L’extraordinària cam-
panya que el davanter granolle-
rí Sekou Gassama està fent amb
la Unión Deportiva Almería li ha
servit per rebre el premi de jugar
a Primera Divisió... tot i que el
somni haurà d’esperar. Dimarts
passat, el Real Valladolid va
anunciar la incorporació del pun-
ta, tot i que en el mateix comu-
nicat el club castellà va comuni-
car la seva cessió al Fuenlabrada.

Gassama, de 24 anys, es vin-
cula amb el club presidit pel mí-
tic davanter brasiler Ronaldo
Luiz Nazario fins al 2024, tot i
que no començarà a vestir de
blanc-i-violeta fins a aquest estiu.
Així, durant els pròxims mesos,

el de Granollers tornarà a jugar a
un dels clubs de la zona alta de la
categoria de plata del futbol es-
tatal. Els de la Comunitat de Ma-
drid són cinquens després de 25
jornades, tot i que el gol és cla-
rament la seva assignatura pen-
dent, ja que només han aconse-
guit foradar les porteries dels ri-
vals en 29 ocasions. Gassama va
aportar 6 gols en 14 partits per al
conjunt andalús durant la pri-
mera volta de la lliga.

La que començarà a l’estiu
d’aquest any serà la segona eta-
pa de Gassama al club vallisole-
tà, ja que va formar part del seu
filial, el Promesas, durant la
temporada 2014-15.

» Derrota de l’equip del grup 1, amb quatre jugadors vallesans
» Homs, del CB Granollers, subcampió del concurs d’esmaixades

El CB Mollet es posa a prova 
a la pista de la UE Barberà

Última cita abans
de la disputa de la
Final a Quatre de
la Lliga Catalana

EBA. El CB Mollet de Josep Ma-
ria Marsà es posarà a prova
demà passat a les sis de la tarda
a la pista de la UE Barberà.

Els molletans defensaran la
segona posició, recuperada en
l’últim partit, contra un conjunt
que diumenge passat va aconse-
guir posar punt final a una sag-
nia de 12 derrotes consecutives.
Els barberencs, que van derrotar
el Palma a domicili (68-78) vol-

dran continuar escalant posi-
cions i allunyant-se de les posi-
cions de perill de la taula.

SOLVÈNCIA AL PLANA LLEDÓ
L’equip negre, doncs, haurà d’ex-
hibir una versió igual de bona o
millor que l’oferta dissabte pas-
sat al Plana Lledó contra el Ba-
dalonès (85-73).

Roger Guàrdia, autor de 16
punts, va ser el referent ofensiu
de l’equip, però va estar ben se-
cundat per Santi Serratacó, Ima-
nol Pino i Bernat Álvarez, amb 12
més cadascun d’ells.

La foto de família dels dos equips masculins. Foto: M. A. Chazo / FCBQ
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Un matí de 1972, el Club Nàutic de Bar-
celona es desperta amb una imatge tè-
trica: hi ha un cadàver flotant a l'aigua. És
el cos d'Alberto García Rañé, un jove de
família bona, tripulant d’un dels velers. La
policia, la burgesia barcelonina i els Ser-
veis Secrets de la Casa del Príncep Joan
Carles de Borbó intervindran en aques-
ta història misteriosa.

Llibres

Los peces solo flotan muertos
José Luis Caballero

El tàndem que formen Bruno Oro i Clara
Segura és garantia d’èxit. Ara, tots dos pro-
tagonitzen una obra escrita per ell (jun-
tament amb Alejo Levis) i dirigida per ella.
Es tracta de Cobertura, la història d’un di-
rector de cinema i una actriu que són pa-
rella des de fa 10 anys, quan es van co-
nèixer en un rodatge, i ara estan en crisi.

Al Teatre Romea, a Barcelona.

Teatre

Cobertura
Bruno Oro i Alejo Levis

Pet Shop Boys ja ha estrenat el seu 14è
àlbum d’estudi: Hotspot. En aquest disc,
el popular duo pop format per Neil Ten-
nant i Chris Lowe ha aplegat una desena
de cançons que mantenen l’essència
del grup, combinant balades amb temes
més durs, amb crítica social inclosa. El sin-
gle, publicat fa 3 mesos, és Dreamland,
una col·laboració amb Years & Years.

Música

Tres històries destinades a creuar-se. Al
Camerun, un nen busca amb la seva ger-
mana gran el moment de colar-se a les
bodegues d'un avió amb l'objectiu d'a-
rribar a Europa. No gaire lluny, un activista
lluita contra la caça furtiva i espera l'arri-
bada de la seva filla. A Melilla, un grup de
guàrdies civils i un grup de migrants es-
tan a punt de trobar-se a la frontera.

Pelis i sèries

Adú
Salvador Calvo

Hotspot
Pet Shop Boys

Festes de Santa Eulàlia
La Festa Major d’hivern de Barcelona ja és a tocar. Del 7
al 12 de febrer, la ciutat viurà la celebració en honor a la
seva copatrona, Santa Eulàlia, representada per la ge-
gantona Laia. La Laia, símbol d’aquesta festa, tornarà a
aparèixer pels carrers barcelonins i se li afegiran nom-

brosos elements i propostes de cultura popular. Hi hau-
rà una diada castellera, una diada bastonera, ballades
de sardanes, cercaviles i correfocs, entre molts d’altres.
A banda, el Moll de la Fusta acollirà la Lali Jove, l’espai

destinat específicament a activitats adreçades als joves.

Malgrat que, per a determinats públics, el
K-Pop (pop sud-coreà) encara és completa-

ment desconegut, és innegable que es
tracta d'un fenomen mundial sense atura-
dor. El màxim exponent d'aquest èxit és el

grup BTS, que va actuar a l’última gala
dels Grammy a Los Angeles amb grans
estrelles del panorama musical interna-
cional. BTS està integrat per set nois jo-
ves que han conquistat milions de fans
arreu del món, també a Catalunya. És
per això que hi ha hagut un esclat de
felicitat a les xarxes arran de l'últim
anunci de la banda: Barcelona ha

estat l'única ciutat de l'Estat que ha
entrat a formar part de la seva gira
europea. Els dies 17 i 18 de juliol,
el grup actuarà a l'Estadi Olímpic

Lluís Companys. 

B T SQUI SÓN?
Ser el grup de K-Pop més conegut

La seva popularitat els va portar a la gala dels Grammy

Anunciar dos concerts a Barcelona
Actuaran a l’Estadi Olímpic els dies 17 i 18 de juliol

Les fans embogeixen
Algunes ja s’estan organitzant per aconseguir la primera fila

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Animal Crossing
Arriba Animal Crossing New Horizons, una nova entrega de la popular saga
de Nintendo. Aquest cop, el poble ha estat substituït per una illa deserta.

Famosos
Viu en línia

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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DIMECRES 5 DE FEBRER
18:00 L’ historiador Diego Valverde s’encarregarà

de la conferència de la setmana en el marc
del cicle El fil de la Història... / Biblioteca Roca
Umbert.  

DIUMENGE 2 DE FEBRER
Matí El primer diumenge del mes que ve se ce-

lebrarà una nova edició del Mercadet de
col·leccionistes, organitzat per l’Associació de
Col·leccionistes. / Rambla Fiveller i carrers de
Balmes i de Barcelona.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Darreres dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostraVincles, que es va posar en mar-
xa a principis del mes passat i que ha orga-
nitzat el CREA. / Centre d'Informació i Recursos
per a Dones (CIRD).

DIUMENGE 2 DE FEBRER
SANTA PERPÈTUA Amb unes setmanes de re-

tard respecte la celebració, la Societat de Car-
reters de Sant Antoni Abad organitza l’edició
del 2020 dels Tres Tombs (10:30). / Diferents
espais de la vila.

DIMECRES 5 DE FEBRER
LA LLAGOSTA El Centre de Formació d'Adults or-

ganitza una xerrada amb el nom de Divulgació
de la tasca del servei de bombers i preven-
ció de focs forestals (17:30). / Centre de
Formació d'Adults.

DEMÀ 1 DE FEBRER
LES FRANQUESES El Grup de Teatre Naltrus de

Santa Coloma de Queralt visitarà la vila per
presentar la seva versió d’El crèdit, emmar-
cada en la Mostra d'Arts Escèniques i Festi-
val d'Amateurs (21:00). / C. C. Corró d’Avall.

DIMARTS 4 DE FEBRER
MONTORNÈS La filla d’Homer serà el nom del

llibre seleccionat per a la primera sessió del
mes de febrer del Parlem de llibres (18:00).
/ Biblioteca Municipal.

DEMÀ 1 DE FEBRER
LA LLAGOSTA Partit de futbol sala corresponent

a la divuitena jornada del grup 2 de Segona
femenina entre el CD la Concòrdia i l’FS Ripollet
(17:30). / CEM El Turó.

PARETS Iris Paris serà l’encarregada de
coordinar una sessió d’introducció a
l’art. Activitat gratuïta. / Biblioteca Can
Rajoler.

Iris París fa una secció
d’introducció a l’art a Parets
Dimecres 5 de febrer a les 18:30

En el marc del cicle de xerrades del Cen-
tre d'Estudis Molletans (CEM), la his-
toriadora Carme Macià farà una xerrada
sobre la biblioteca. / Ateneu Gran. Es-
pai de formació per a gent gran.

Una xerrada sobre la història 
de la Biblioteca de l’Ateneu

Dilluns 3 de febrer a les 18:00

Psicosi, Vertigo, Pulp fiction o Me-
mento seran algunes de les pel·lícules
que seran la temàtica central del Club
de lectura de la setmana que ve. / Bi-
blioteca Can Pedrals.

Els grans clàssics del cinema
protagonitzen el Club de lectura

Dijous 6 de febrer a les 19:00

GRANOLLERS Aquest diumenge tor-
na a celebrar-se un clàssic de l’atletisme
a la comarca: la Mitja, que celebra la
seva 34a edició.

La Mitja celebra demà
passat la seva 34a edició

Diumenge 2 de febrer a les 09:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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