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La Lucia i en Dani estan a punt de
convertir-se en representants de
la Llagosta a Amèrica amb només
15 anys. Els joves alumnes de
l’Institut Marina són dos dels
600 escollits a tot l’estat per es-
tudiar primer de batxillerat a l’al-
tre costat de l’Atlàntic gràcies a la
prestigiosa beca de la Fundació
Amancio Ortega. “Al principi no
m’ho podia creure, va ser com un
somni i massa per assimilar. Em
va venir molta felicitat de cop i
després em vaig adonar del que
havia passat”, explica a Línia Va-
llès la Lucia, que farà l’estada als
Estats Units. En Dani, que anirà
al Canadà, també ho va viure
així: “Em van venir a la ment to-
tes les experiències que podria
viure i em vaig quedar una mica
en xoc”, confessa.

Tanmateix, el privilegi d’haver
obtingut aquesta recompensa,
que cobreix totes les despeses
durant els deu mesos de curs, no
ha estat cap regal. Per aconseguir
l’anhelada beca han hagut de
passar diverses proves escrites,
orals i entrevistes que els han fet
destacar per sobre de milers de
sol·licitants. De fet, la mateixa Lu-
cia pensava que no seria escolli-
da: “Anava amb la mentalitat
que no m’agafarien, tothom em
deia que no em tocaria”, explica.
Quan va ser acceptada, però, afir-
ma que “tothom” li va donar l’en-
horabona i li va “transmetre la
seva felicitat”. En Dani, per la seva
part, explica que va anar amb “el
pensament negatiu” per evitar
“tenir esperances” i que final-
ment no l’escollissin.

“SORTIM D’UN POBLET”
Ambdós destaquen “l’orgull” que
suposa ser de la Llagosta i arri-

bar a les Amèriques. En Dani re-
marca el canvi que suposa “pas-
sar d’un poble d’uns 13.000 ha-
bitants a un altre continent”. La
Lucia, en aquest sentit, també
comparteix entre riures la sen-
sació del seu company: “Sortim
d’un poblet i de cop i volta co-
neixerem món. Serà una mica es-
trany”, comenta.

A banda dels estudis en si,
l’objectiu de la beca és oferir un

procés d’immersió en una cultu-
ra estrangera com és la nord-
americana. Per aconseguir-ho,

els alumnes viuran amb una fa-
mília d’acollida amb la qual seran
un més de la casa. “M’espero
moltes experiències, sobretot en
creixement personal i millorar
l’anglès”, preveu en Dani. Però tan
important com aquesta part, tam-
bé destaca que serà “conèixer
molta gent i descobrir món, cul-
tura i tradicions com el Hallowe-
en o el dia d’Acció de Gràcies”. Da-
vant d’un canvi de vida tan gran,
la Lucia creu que trobarà “difi-
cultats al principi” però, “quan t’hi
acostumes i ho comences a gau-
dir, segur que és una de les millors
experiències de la teva vida”. 

L’aventura dels adolescents
deixarà un buit important a casa.
Tot i això, els pares del Dani no
han dubtat a impulsar el seu
somni: “Els meus pares em van
animar molt i es van posar molt
contents quan em va tocar. Diuen
que és una oportunitat que em pot

obrir moltes portes i que no tin-
gui cap dubte d’anar-hi”. 

A casa de la Lucia, però, ex-
plica que els seus pares, tot i ha-

ver-la animat en un primer mo-
ment, ara “tenen molta por” i re-
coneix que “si fos per ells, potser
no hi aniria”.

PENSANT EN EL FUTUR
L’oportunitat de creuar l’Atlàntic
i viure a Amèrica del Nord serà un
maó més per edificar la carrera
d’aquests dos joves llagostencs. De
fet, tot i la seva edat, tenen molt
clar què volen ser de grans. “M’a-
gradaria tenir una empresa en el
món informàtic”, explica en Dani,
que reconeix que és “un objectiu
ambiciós”. Amb la mateixa hu-
militat, la Lucia afronta el seu fu-
tur, que en el seu cas “estaria en
el camp científic per la branca de
química”. En aquest sentit diu que
“és difícil, però tot té la seva part
de dificultat”.

Amb aquesta mentalitat tan
clara i decidida, la Lucia i en Dani
afronten el repte que suposa
passar de viure en un petit poble
del Vallès Oriental a la terra de
les oportunitats. El pròxim curs
no serà un més per a ells: ben-
vinguts a Amèrica.

De la Llagosta a Amèrica
» Dos joves llagostencs han rebut la beca Amancio Ortega per estudiar al Canadà i als Estats Units
» Els alumnes de l’INS Marina faran 1r de batxillerat després de ser escollits entre milers d’estudiants

“MOLT IMPORTANT”
PER AL MARINA 

4Anabel Giménez, la di-
rectora de l’Institut Marina
-l’únic públic de la Llagos-
ta-, assegura que és “molt
important” que dos dels
seus alumnes hagin rebut la
beca. Giménez destaca la
dificultat de les proves per
aconseguir-la, fet que posa
de manifest que aquest
centre “prepara força bé”.

10
mesos passaran al
Canadà i els Estats
Units amb una família
d’acollida i estudiant

El Dani i la Lucia passaran d’estudiar a l’INS Marina a un institut dels Estats Units i el Canadà durant deu mesos. Fotos: INS Marina

En Portada

Alex Suárez
LA LLAGOSTA
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La lupa

per @Modernetdemerda                                                                   

No es quedaran

No, no es quedaran a escoltar la teva res-
posta. No s'hi han quedat mai, històri-
cament, i no s'hi quedaran ara. No tenen
cap interès en la teva resposta, ni en la
teva pregunta, ni en tu. L'únic que volen
és treure-se't de sobre com sigui. En pri-
mera instància, políticament.

I no, no es quedaran a
escoltar la teva resposta. Ni
ells, ni tots als qui repre-
senten, que, no ho oblidem,
ara mateix encara són més
d'un milió de catalans. El
que volen escoltar la majo-
ria d'ells és com es tanca la porta de la
teva cel·la, ben tancada, per després afe-
gir-hi un parell de cadenats més. I
col·locar-te un vigilant a dins i un altre
a fora. Aquests són els sons que ne-
cessiten, el del cadenat tancant-se, el de
la cadira del vigilant gemegant quan

aquest hi deixi caure el seu pes. Però no
el so de les teves explicacions, ni molt
menys el so de la teva empatia.

No, no es quedaran a escoltar la teva
resposta, perquè el que volen escoltar
és la peça d'Antena 3 Noticias on et dei-

xen clar, recollint les seves coses i
marxant, que no volen escoltar-te. Vo-
len escoltar la veu del seu CM avisant-
los que el vídeo ja està editat i a punt per
ser compartit a les xarxes socials. I vo-
len que l'odi prengui forma de fals cor
a Twitter i a Instagram.

Per això som on som, perquè ens
toca gestionar també aquesta realitat
i ho fem com podem, fent pena, fent
veure que no en fem, i recriminant-
nos que si en fem és per culpa de l'al-
tre. I per això és tan complicat avan-

çar i asseure's i congeniar
una estratègia i tenir el
cap fred i empatitzar i viu-
re. Perquè al davant no
només no hi ha ningú, sinó
que sí que hi és i s'aixeca i
marxa.

No es quedaran a es-
coltar la nostra resposta? No, no es
quedaran a escoltar res, ni ahir ni mai.
¿Per què haurien de fer-ho, si el que
busquen és, senzillament, que no par-
lem? ¿Per què haurien d'escoltar-
nos, si sempre que han guanyat ho han
fet matant les paraules?

No es quedaran a escoltar la teva resposta;
el que volen escoltar la majoria d’ells 

és com es tanca la porta de la teva cel·la

Máximo responsable
de la Guardia Civil con-
tra el Procés. Siete años

investigándolo todo. Se espera a su de-
claración para presentar una prueba
“sorpresa” de 2017. Acaba admitiendo
que la ha traducido mal. Ni el tribunal
la acepta. Y así todo. De despido pro-
cedente o, al menos, tácito. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La situació de l’habi-
tatge a BCN és un dra-
ma enorme per a moltes

famílies. Algun dia agrairé un article o
reportatge sobre tot allò que sí que fem
a Serveis Socials per acompanyar les fa-
mílies que ho pateixen. El reconeixe-
ment 0 a la nostra feina és bastant des-
gastant, penya!

@mjruizllach

Lamento que CUP, PSC,
Comuns, PP i Cs hagin
coincidit a votar en con-

tra de la llei catalana de contractació
pública, anomenada Llei Aragonès.
Continuarà vigent la llei espanyola
que adjudica els contractes només en
funció del preu. Avui Florentino Pérez
brindarà amb xampany.

Si la Fiscalia digués
d'un homosexual o d'u-
na feminista que té “dis-

torsiones cognitivas resistentes al cam-
bio”, tota l'esquerra espanyola en ple li
saltaria a la jugular. Com que ho diu
d'un independentista, callen com
morts: són d'esquerres, però sobretot
són espanyols.

@JoanTarda@HiginiaRoig @PonsPereAntoni

Els semàfors

PAH Granollers
Els activistes de la PAH van ser crucials
per aturar un desnonament a Grano-
llers. Els policies que es van desplaçar
fins a la zona els van advertir que a la
pròxima ocasió enviarien una unitat

d’antiavalots per dispersar-los.
pàgina 8

Juan Faragó
Juan Faragó, veí de Mollet, va descobrir
una bomba de morter de la Guerra Civil
mentre passejava per Caldes. Tant l’A-
juntament com la policia el van rebre

amb honors per no manipular l’artefac-
te i advertir de seguida els agents.

pàgina 14

Incasòl
Incasòl encara no ha informat els veïns

de Mollet a què es destinaran els te-
rrenys on s’havien de construir els jut-
jats. Les entitats volen que s’hi facin

equipaments públics, però temen que la
zona pugui acabar en mans privades.

pàgina 12



5 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 líniavallès.cat7 de febrer del 2020

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

líniavallès.cat 7 de febrer del 2020

Tensió a Sant Fost entre 
manifestants i ocupes d’una casa1

2 La notícia de l’any

Una vida de lluita: el nen amb 
leucèmia que s’ha fet viral

Parets rememora amb emoció 
els 40 anys de democràcia

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

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

Mireu si el capitalisme té ensi-
nistrat i alienat “el poble" amb
escoles, televisions, internet,
compres, moda, règims per apri-
mar-se, idolatria de l'ego a través
de la imatge, etc., que es crema
una porció d'Austràlia semblant
a la península Ibèrica i “el po-
ble”, en lloc de sortir al carrer a
manifestar-se de manera expe-
ditiva contra el seu govern (que
impulsa una política de terro-
risme contra el medi ambient),
continua fent vida normal i mi-
rant l'Open de tenis. I els mit-
jans informatius de la resta del
món gairebé ni en parlen. Ni
n’han parlat. Mai no havia exis-
tit cap home tan “poc lliure” al
llarg de tota la història. Però el
capitalisme salvatge l’ha possi-
bilitat, sens dubte.

Capitalisme
per Dolors Miquel

Avís per a navegants 
per Teresa Calveras

Quan s’acabi el judici a la cúpula
dels Mossos en podrem parlar
amb més seguretat, però ara ja
hi ha indicis de quina serà la
sentència que tindran el Major
Trapero i els seus companys de
judici i, malauradament, no
sembla pas que hagi de ser ex-
culpatòria.

Ja hem vist que ha quedat
ben clar que el Major no era in-
dependentista, que de fet treba-
llava per mantenir Catalunya
dins l’estat espanyol  i  sembla que
aquest fet l’hauria d’exonerar
però, ai las, això segurament no
passarà perquè forma part de la
policia catalana, els Mossos; és un
bon professional, com es va ma-
nifestar el 17 d’agost de 2017 i, per
sobre de tot això, és català. I
aquests fets són els  que compten
en realitat.

Segurament el Major Trape-
ro és ingenu, tal com ho són
molts dels catalans no indepen-
dentistes del nostre país, que es
pensen que la repressió no té res
a veure amb ells. Però no és pas
així. Quan des de l’Estat no s’in-

verteix en infraestructures a Ca-
talunya ens afecta a tots;  quan es
descapitalitza el govern de la
Generalitat i se li impedeix ges-
tionar amb generositat sanitat i
educació ens afecta a tots; quan
amb el 155 es va deixar pràctica-
ment sense cap ajuda econòmi-
ca molts dels serveis socials que
treballen a Catalunya va afectar
tothom que necessités aquests
serveis pensés el que pensés.
Quan es procurava que mar-
xessin les empreses es feia per
empobrir el país i tots els seus ha-
bitants; quan es criminalitzen els
nostres mestres, es perjudica
tots els nens i nenes, nois i noies,
els fills de tots. Podríem continuar
i no acabaríem perquè els ex-
emples els podem trobar en tots
els sectors econòmics i en tots els
ambients del nostre país; tots es-
tem al mateix vaixell i tots patim
de la mateixa manera les agres-
sions de l’estat espanyol. 

Defensar un estat que go-
verna contra els seus ciuta-
dans no és cap bon negoci per
a ningú.

A les xarxes

@cristina_solias: Ja és oficial. El Regne
Unit ha sortit de la Unió Europea, però de
moment pocs canvis durant aquest 2020.
#BrexitDay.

@Pepsina_Mataro: L'oposició tomba la
Llei Aragonès. Cs, PSC, comuns, CUP i PP
voten en contra de la iniciativa legislativa
a la comissió del Parlament. 

#CauLaLleiAragonès

@miquelstrubell: Tres minuts i cinquanta
segons d'ovació al Rei. Per fer... el que fa.
Que per què volem la independència? Per
coses així.

#OberturaLegislatura #Brexit

Les millors
perles

Ensurt en un avió d’Air Canada. El 3 de febrer, una aeronau d’a-
questa companyia que s’havia enlairat des de Madrid Barajas
va haver de fer un aterratge d’emergència al mateix aeroport,

després que un dels motors i una de les rodes patissin avaries greus.
Per sort, tot va acabar bé i cap dels 128 passatgers va patir cap mal.

De mossèn a actor porno. Aquesta és la curiosa transició
que ha fet Norm Self, un home de 85 anys que viu a Cali-
fòrnia i que ara s’ha fet viral a les xarxes socials, després

de protagonitzar tres pel·lícules per a adults. Deu ser veritat que
els camins del Senyor són inescrutables.

Un cérvol ataca un jove caçador que estava disparant diversos
animals i li destrossa mitja cara. Ha passat al bosc de Lespe-
ron, a França, on el noi va quedar inconscient després de re-

bre l’impacte de les banyes de l’animal. El caçador va ser traslladat a
l’Hospital de Bordeus, on li van posar 50 punts.

Es filtra un vídeo del secretari general i portaveu de Vox, Ja-
vier Ortega Smith, en què apareix disparant armes de guer-
ra i fa veure que ataca un terrorista d’Estat Islàmic. El vídeo

ha omplert de comentaris les xarxes, on els usuaris li han recor-
dat que no és legal que un particular faci servir aquestes armes.

Al’Amèrica Llatina, totes les noies celebren una gran festa quan
fan 15 anys. Però Niña Silva, una dona argentina, no va poder-
ho fer en el seu moment perquè no tenia prou diners. Per

això, el dia que va fer 79 anys, la seva família la va voler sorprendre
amb una celebració de “quinceañera”de nivell. 
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HABITATGE4L’Ajuntament ha
anunciat aquesta setmana que
preveu impulsar multes contra
els grans propietaris de pisos
buits que no els ofereixin a llo-
guer social o a la borsa d’habi-
tatge local. Segons avança Som
Granollers, el recentment apro-
vat decret llei 7/2019 de la Ge-
neralitat permetria al consisto-
ri tenir arguments de pes a l’ho-
ra de sancionar als tenidors de
molts habitatges.

La decisió coincideix amb
l’alerta de la PAH per una ona-
da de desnonaments que, de-
nuncia, s’ha produït en els da-
rrers mesos. De fet, aquesta ma-
teixa setmana hi ha hagut dos in-
tents d’expulsar els inquilins de
dos habitatges a la vila. El pri-
mer, al carrer Rafael de Casa-
nova, va ser suspès per decisió
judicial després que l’advocada
presentés recurs. 

Al segon, però, van ser els
mateixos activistes de la PAH els

que es van plantar a la porta de
l’edifici i, segons expliquen, es va
cancel·lar per “falta d’efectius po-
licials”. Tanmateix, els agents
que es van desplaçar en dos cot-
xes patrulla fins a l’indret, van
advertir que “en el pròxim intent
es comptarà amb tota seguretat
de la presència d’antiavalots”.

Davant d’aquesta situació, l’en-
titat reclama de forma urgent
d’una alternativa per a la famí-
lia que hi viu. 

D’altra banda, tornen a de-
manar més opcions de lloguer
social per a les famílies que no
puguin fer front a les despeses
del domicili.

Els activistes de la PAH van evitar un desnonament dimarts. Foto: PAH

Els grans propietaris de 
pisos buits, en el punt de mira
» L’Ajuntament estudia impulsar les multes contra els grans tenidors
» La PAH alerta de l’onada de desnonaments que afecta la ciutat

El carrer i la plaça Espanya 
no canviaran de nom

POLÈMICA4Més de 4.000 sig-
natures de veïns i entitats sobi-
ranistes no han estat suficients
per canviar de noms el carrer i la
plaça Espanya. L’Ajuntament
ha anunciat que no considera ne-
cessari discutir la nomenclatura
d’aquests espais, que els sig-
nants volien canviar a carrer 1
d’Octubre i plaça de la Dignitat.
Precisament des de la celebració
del referèndum independentis-
ta, un grup de veïns va impulsar
aquesta proposta, que buscava

fer un homenatge a la històrica
votació.

NOMS NOUS?
Tot i que la comissió del no-
menclàtor finalment no es va
reunir per aquesta proposta,
Granollers podria tenir noms
nous als seus carrers. En el da-
rrer Ple es va donar llum verda
a una moció per posar els noms
de Neus Català i Conxita Gran-
gé, supervivents dels camps de
concentració nazis.

SOCIETAT4La Federació d'As-
sociacions de Veïns de Grano-
llers (FAVG) va posar en marxa
dilluns una campanya contra
l’incivisme a la ciutat que s’a-
llargarà fins al dia 30 de maig per
sensibilitzar els granollerins so-
bre la importància de no acu-
mular deixalles als carrers i cui-
dar de l’espai públic. Sota el
lema El nostre barri és la con-
tinuació de casa nostra. Cui-
dem-lo,  la FAVG busca que els
veïns es facin pròpia la brutícia

als carrers. D’aquesta forma, no
només pretenen evitar els abo-
caments, sinó també escenes
tan habituals com les pintades
als murs de la ciutat o els excre-
ments de gos a les voreres.

COM ATURAR-HO?
Durant la trobada també es va
debatre sobre la necessitat de
mesures per evitar aquests com-
portaments. Entre d’altres, es fa-
ran tallers organitzats per les as-
sociacions de veïns que serviran

per reciclar el material rebutjat,
xerrades sobre la situació actual
de l’incivisme a Granollers i tro-
bades amb la policia de barri per
transmetre’ls les preocupacions
dels ciutadans.

Tot això, però, no va deixar
de banda la demanda de me-
sures per part de l’Ajuntament
i les institucions de cara a aca-
bar amb aquests comporta-
ments. L’objectiu, en definitiva,
és fer de la ciutat un lloc més
agradable per viure-hi.  

Es van recollir 4.000 firmes per canviar el nom. Foto: Google Maps

Units contra l’incivisme

Obres | Millores al polígon Font del Ràdium
Les obres del polígon Font del Ràdium han començat recentment amb l’objec-
tiu de reurbanitzar la zona i millorar la via pública. En total s’invertiran 1,7 mi-

lions d’euros i està previst que els treballs durin fins al juliol.  

Abocaments i pintades a les parets al barri de Can Bassa. Foto: Facebook
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El Petit de Cal Eril i Mazoni
encendran Roca Umbert

MÚSICA4La nova temporada
de la sala Nau B1 de Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts tindrà un
inici de luxe el pròxim 15 de fe-
brer amb els concerts del Petit de
Cal Eril i Mazoni, que serviran
per obrir boca davant d’un pro-
grama replet de grans noms i ar-
tistes del panorama musical ca-
talà. Els de Joan Pons presen-
taran el seu nou disc, Energia
fosca, mentre que Mazoni farà el
mateix amb la seva recent obra,
Desig Imbècil. 

Com no podia ser d’una altra
manera, el Carnestoltes també
arribarà a Roca Umbert amb
l’actuació el 22 de febrer del
grup Seguirem, una banda tribut
al grup valencià Obrint Pas. I
amb altres dates marcades, el
Dia Internacional de la Dona
serà el teló de fons del Fem Pop,

que portarà artistes de l’escena
independent femenina com
Anna Tivel, Julie Arsenault  i Ra-
quel Lúa. 

En canvi, el 28 de març serà
el torn d’una formació referent
dels festivals als Països Catalans,
Itaca Band, que presentarà La
lengua de los pájaros. Una de les
novetats d’enguany serà el fla-
menc de la mà de Las Migas el 18
d’abril. Un altre dels grans noms
del programa serà el líder de
Dusminguet i La Troba Kung-
Fú, Joan Garriga, que tornarà
amb la seva nova banda, El Ma-
riatxi Galàctic.

A banda de les actuacions,
també hi haurà lloc per xerra-
des i conferències relaciona-
des amb el món musical i en les
quals es convidarà al públic a
participar activament.

FESTA4Els granollerins ja es
mosseguen les ungles esperant
els dies més bojos de l’any; Car-
nestoltes arribarà el pròxim 16
de febrer i posarà de cap per
avall la ciutat fins al dia 26. En-
guany, a més, amb un nou espai
de festa com el Palau de Can Sol-
da, on es va presentar la setma-
na passada el programa de la
festa, que tindrà el lema “De l’ou
a la sardina i de la rauxa al
seny”. Serà a la Porxada, però,
on es donarà el tret de sortida de
les activitats amb el ball de gi-
tanes de la Colla de Gitanes i
l’Esbart Dansaire de Granollers.
El mateix dia, el Teatre Audito-
ri ho celebrarà amb una repre-
sentació del Carnaval dels ani-
mals de Camille Saint-Saëns,
amb l’Orquestra de Cambra de
Granollers.

Dijous Gras en Carnestol-
tes, acompanyat de l’Abat dels
Bojos i els Diablots, proclamarà
l’edicte reial i s’obrirà el Palau de
Can Solda després de la cercavila
que el portarà des de la plaça de
la Corona, pujant per la carrete-
ra fins al carrer d’Espí i Grau. El
primer dia de Carnaval acabarà
amb el Tastatruita. Dissabte 22
de febrer es farà el concert-ver-
mut i cercavila de swing al ma-
teix Palau i el Carnaball de swing,

amb Lindyfrogs. Després, to-
thom qui ho vulgui podrà acom-

panyar en Carnestoltes de tor-
nada a casa.

Diumenge 23 serà el dia de la
rua de Carnaval, un dels plats
forts de la festivitat, i del concurs

de comparses. Aquestes desfila-
ran pels carrers de les Tres To-
rres, per Francesc Macià fins a la
Porxada. A la plaça es farà el lliu-
rament de premis que decidirà
un jurat format per cinc perso-
nes relacionades amb el món cul-
tural, teatral i associatiu de la ciu-
tat. 

Finalment, Dimecres de Cen-
dra, últim dia de Carnaval, es
farà la vetlla a en Carnestoltes i
a la Porxada es llegiran els ver-
sots de la Vella Quaresma i es
farà la cremació d’en Carnestol-
tes a la pira funerària.

El Palau de Can Solda va acollir la presentació de la festa. Foto: Ajuntament

Els dies bojos de Carnestoltes
arribaran al Palau de Can Solda

El pròxim dia 16 de
febrer Granollers
s’entregarà a la festa
del Carnestoltes
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PROTESTA4Per a què s’utilit-
zaran els terrenys on s’havien de
fer els jutjats? Aquesta és la pre-
gunta que entitats i veïns de
Mollet es van fer la setmana
passada en un acte davant de
l’espai de la discòrdia. La Plata-
forma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès i la Ma-
rea Blanca es van concentrar
per reclamar que aquest terreny,
propietat d’Incasòl (entitat de la
Generalitat), es destini a equi-
paments públics com el futur
CUAP del Baix Vallès o una re-
sidència pública per a la gent
gran de la zona. 

El portaveu de la plataforma,
Antonio López, ha explicat a Lí-
nia Vallès que volen “evitar que
es vengui a una empresa priva-
da per fer negoci”. En aquest
sentit, assegura que es tractava
d’un “acte preventiu” que va
servir per “ensenyar les dents” i
“donar la veu d’alerta” sobre
una possible venda de l’espai a

mans privades. De fet, els acti-
vistes han rebut rumors que
una multinacional podria estar
interessada a fer un centre rela-
cionat amb la medicina esporti-
va a la parcel·la.

López, d’altra banda, des-
confia de la posició del consis-
tori: “Estem molt preocupats
perquè l’Ajuntament no es po-
siciona i a sobre no ho conside-
ra un tema urgent”, lamenta.

Per això ha avançat que en el
pròxim Ple valoren presentar
una moció perquè el consistori
demani a Incasòl que els te-
rrenys serveixin per fer equi-
paments públics.

Precisament l’alcalde Josep
Monràs va ser contundent en
una entrevista recent a Ràdio
Mollet: “Si algú vol saber que
passarà amb aquests terrenys
que parli amb Incasòl”. 

L’acte va tenir lloc davant dels terrenys. Foto: Twitter (@defensanitatBV)

Reclamen equipaments
públics als terrenys dels jutjats
» Activistes demanen que els terrenys no acabin en mans privades
» Proposen fer-hi el CUAP del Baix Vallès o una residència pública

Màxim reconeixement estatal
en reciclatge de paper i cartró
SOSTENIBILITAT4Mollet va re-
bre dimarts el premi3 Pajaritas
Azules, la màxima qualificació
estatal en el reciclatge de paper
i cartró. L’alcalde Josep Monràs
i la primera tinenta d’alcaldia,
Mireia Dionisio, van ser els en-
carregats de recollir el guardó en
un acte a Valladolid. Segons
Monràs, han rebut el premi
“gràcies a la col·laboració de
tota la ciutadania, dels comerços
i de les millores que s’han fet al
servei”. Només l’any passat, a la

ciutat es van recollir més de
1.300 tones de paper i cartró, un
15% més que el 2018.

250 ARBRES PEL CLIMA
Dilluns va començar una nova
campanya de poda que tindrà
com a estrella la plantació de 250
arbres per  a “la renaturalització
i el desenvolupament verd de la
ciutat”, segons expliquen des
de l’Ajuntament. Actualment a la
vila hi ha un total de 14.550 ar-
bres de 194 espècies diferents.

AJUNTAMENT4La Regidoria
de Respecte Animal ha anunciat
aquesta setmana que posarà
en marxa una taula de treball
pels drets dels animals i fo-
mentar una bona convivència
amb tota la ciutadania. En
aquesta iniciativa també entra-
ran entitats, voluntaris i tots
aquells actors que tenen a veu-
re amb el món animalista. De
moment s’espera una reunió
amb tots els actors implicats en
aquest sector de l’activisme. 

ESPAI GOS NO HO VEU CLAR
Tot i l’anunci de l’Ajuntament,
des de l’entitat Espai Gos Mollet
s’ha rebut amb escepticisme la
proposta de l’Ajuntament. Així
ho ha exposat a Línia Vallès
Cisco Falip, portaveu de la pla-
taforma. L’activista comenta
sense gaire convenciment que
“s’ha de veure per a què serveix”.
Des de l’entitat aquesta setma-
na s’ha tornat a reclamar que
s’eliminin les “zones d’exclusió
canina”, com el parc de les Pru-

neres i el  Pau Casals, entre
molts altres espais i mesures. En
aquest sentit, asseguren que des
del consistori se’ls hi ha negat
aquesta opció argumentant que
les mascotes “portarien puces i
paparres” i que “quan facin ac-
tes públics com ara el cinema a
la fresca un nen podria seure so-
bre una caca de gos”.

Espai Gos recorda que
s’han reunit amb tots els grups
municipals i han tractat pro-
postes amb tots ells.

L’any passat es van recollir més de 1.300 tones d’aquest material. Foto: Aj.

Creen una taula pels animals

Serveis | Obres perquè torni l’aigua al carrer La Plana
L’Ajuntament va anunciar ahir que canviarà les tres canonades que donen ser-

vei en aquest carrer arran del tall d’aigua que ha afectat els veïns de la zona
aquesta setmana. Els treballs duraran dos mesos i hi haurà afectacions.
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Detenen l’autor de quatre
robatoris a fleques de Mollet
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada un veí de Mollet de 40
anys, com a presumpte autor de
quatre robatoris amb intimida-
ció a fleques de la vila.  

El darrer robatori va passar el
29 de gener, quan els Mossos van
rebre l’alerta d’un atracament
en un forn de pa del carrer Gaie-
tà Vincia. Els agents van contac-
tar amb els testimonis que, jun-
tament amb les imatges de les cà-
meres de vigilància, van donar-
los una descripció del lladre.
Després els agents van localitzar
un home amb la mateixa des-
cripció, i el van aturar i identifi-
car. En l’escorcoll li van localitzar
material per robar i els diners ro-
bats. Més endavant els agents el
van relacionar amb la participa-
ció en tres robatoris amb intimi-

dació més comesos dues setma-
nes abans. En el primer va entrar
a cara descoberta a una fleca del
carrer Jaume I, va intimidar la
treballadora i va robar la caixa en-
registradora. Tot seguit va fer el
mateix en un altre forn. El tercer
va ser a la mateixa fleca del carrer
Jaume I, on va repetir l’estratè-
gia. El jutjat de guàrdia de Mollet,
que va decretar la seva llibertat
amb càrrecs del detingut, que te-
nia antecedents.

ATRAPAT PER VENDRE DROGA
D’altra banda, els Mossos van
detenir un home per vendre
droga a la ciutat. La persona, en
ser detectada pels agents, va fu-
gir en patinet elèctric, però els
policies el van poder interceptar
i comprovar que duia a sobre 23
grams de cocaïna.

SUCCESSOS4“Estava buscant
espàrrecs i en un marge em vaig
trobar la bomba aquesta. Vaig
optar per trucar a la policia, els
vaig guiar fins al lloc i ja es van
encarregar ells”. Amb aquesta
tranquil·litat, Juan Faragó, veí de
Mollet, narrava la seva peculiar
troballa dimarts a la muntanya
del Farell de Caldes de Montbui.
Allà va descobrir un projectil
de morter model Valero 81 mm
de la Guerra Civil amb tota la cà-
rrega intacta de quatre quilos
d’explosiu. Després que arri-
bessin la Policia Local i els Mos-
sos d’Esquadra, els Tedax van
detonar l’artefacte en qüestió
de forma controlada, evitant un
possible accident.

Faragó va explicar també
que la munició “era força visible
i estava a uns  tres metres de la
carretera”, fet que relaciona
“amb les últimes pluges” del
temporal Glòria. “Vaig pensar

que podia passar una persona,
trepitjar-la i que fins i tot arribés
a explotar i fer mal a algú”, va
confessar el protagonista. 

RECEPCIÓ PEL “SENY”
D’aquesta forma, Faragó es va
convertir en tot un heroi amb re-
cepció de l’alcalde de Caldes,
Isidre Pineda, inclosa. Tant el
batlle com el cap de la Policia Lo-
cal, Manuel Ruiz, el cap de la Co-
missaria de Mossos, Jordi Co-
dina i la sotscap Pilar Manzanas
van agrair “el seny” del veí de
Mollet per no haver manipulat la

bomba i haver avisat les autori-
tats. “Ha estat un exemple de
bona col·laboració ciutadana i
treball eficient dels cossos de se-
guretat”, explicava Pineda du-
rant la roda de premsa per ex-
plicar els fets. 

D’altra banda, el batlle va
anunciar que es treballaria amb
els historiadors locals per saber
més detalls sobre el projectil
de morter i com va acabar a Cal-
des durant la Guerra Civil. El
mateix Pineda va avançar que
encara no se sap si era del bàn-
dol republicà o franquista.

L’alcalde de Caldes va agrair a Faragó la seva tasca. Fotos: Aj. de Caldes

Un veí de Mollet troba una
bomba de morter a Caldes

El detingut intimidava els treballadors de les fleques. Foto: Mossos
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Parets

Parets mantindrà tots 
els grups de P3 el curs que ve
EDUCACIÓ4Dilluns es va cele-
brar el Consell Escolar Munici-
pal, en el qual es va anunciar que
el curs que ve es mantindran els
9 grups de P3 que hi ha actual-
ment a la vila. Durant la troba-
da es van tractar aspectes relle-
vants de l’àmbit educatiu amb la
participació dels representants
de la comunitat educativa, por-
taveus dels grups polítics muni-
cipals i la participació de l’alcal-
de Jordi Seguer, i la regidora d’E-
ducació, Casandra García.

Un altre dels temes més
comentats va ser la construcció

de l’edifici de l’Institut La Sínia.
Encara sense novetats, els re-
presentants de l’Ajuntament
van tornar a recordar que s’es-
tà “treballant per oferir un te-
rreny adequat a la Generalitat,
amb unes condicions òptimes”.
A més, es va plantejar la pos-
sibilitat que finalment es faci
un institut-escola. També es va
reflexionar sobre altres aspec-
tes educatius, com la utilització
dels patis escolars com a espais
d’aprenentatge o el projecte
de socialització de llibres de
l’Ajuntament.

JUDICI4La Fiscalia ha demanat
sis anys de presó per al jove pa-
retà acusat de mossegar i arren-
car un tros d’orella a un revisor
de Renfe. El judici es va celebrar
dimecres, i allà el fiscal va ex-
posar l’acusació segons els fets
que van passar el passat 22 d’a-
gost de 2015. La versió de la Fis-
calia és que el jove va entrar en
un tren direcció Hospitalet a
l’estació de Parets sense bitllet.
El revisor el va enxampar i lla-
vors va començar una discussió
que es va anar agreujant. Amb-
dós van baixar a l’estació de
Mollet-Santa Rosa, on la dispu-
ta va arribar a tal punt que els
protagonistes van començar a
forcejar.

En aquell moment, segons el
fiscal, el paretà va mossegar l’o-
rella esquerra del revisor i va
arrencar-li el lòbul i part del
cartílag. Després va fugir, tot i
que els Mossos d’Esquadra el
van identificar i el van detenir
una setmana després de l’atac.
La Fiscalia assegura que l’autor
va actuar “amb total menyspreu

al principi d’autoritat” i que ha
de pagar una indemnització que
supera els 56.000 euros a la
víctima.

RENFE VOL INDEMNITZACIÓ
A causa de l’agressió, el revisor
va estar gairebé dos anys sense
poder treballar i va haver d’o-
perar-se en diverses ocasions,

deixant-lo amb deformacions
facials i una pèrdua considerable
de l’audició. 

A banda de l’acusació parti-
cular, Renfe també s’ha sumat a
la reclamació pel temps de bai-
xa del treballador. Concreta-
ment, la companyia ferroviària
demana una indemnització que
ronda els 12.300 euros. 

Els fets van tenir lloc a l’estació de Mollet-Santa Rosa. Foto: Arxiu

Demanen sis anys de presó per
arrencar l’orella a un revisor

Avaria | La piscina Miguel Luque reobrirà el dia 17
L’alcalde Jordi Seguer va anunciar dimarts que els treballs de reparació de l’a-

varia  a la piscina municipal Miguel Luque avancen a bon ritme, per la qual cosa
els operaris han establert que el 17 de febrer es reobrirà l’equipament.
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Els reptes i somnis dels joves
tutelats, en una exposició

MARTORELLES4La Biblioteca
Montserrat Roig va acollir di-
mecres la presentació de l’ex-
posició Mirades de futur, que
ofereix la visió d’un grup de jo-
ves tutelats que parlen sobre
les qüestions que més els in-
quieten: el pas del temps, la in-
certesa, les pors i les il·lusions re-
lacionats amb el seu procés d’e-
mancipació, i que sovint són di-
fícils d’expressar amb paraules.
Per això, les fotografies prota-
gonitzen la mostra, que es man-
tindrà a l’equipament municipal
fins al pròxim 21 de febrer. De

fet, el recull fa referència al pro-
jecte GR 16-18, que busca mi-
llorar els recursos destinats a l’e-
mancipació dels joves tutelats
d’entre 16 i 18 anys. 

Segons expliquen els orga-
nitzadors de l’Associació Punt
de Referència, aquests adoles-
cents s’enfronten cara a cara
amb el seu futur després de sor-
tir del sistema de protecció i
sense cap mena de xarxa de su-
port. A més, en molt poques
ocasions tenen l’oportunitat
d’expressar-se i mostrar el seu
punt de vista de la vida.

SANT FOST4La brutalitat del
temporal Glòria va deixar fa
dues setmanes una empremta de
destrosses i danys materials a
Sant Fost que l’Ajuntament ha
valorat en gairebé mig milió
d’euros. La intensa tempesta
que va sacsejar la comarca, va
atacar especialment la vila sant-
fostenca, deixant un rastre d’e-
dificis malmesos, arbres cai-
guts, esllavissades i molt més. 

En total, el càlcul del consis-
tori puja fins a  478.654,86 eu-
ros, bona part dels quals estan
relacionats amb afectacions a la
via pública (més de 400.000
euros). La consolidació de ta-
lussos esllavissats, la reparació
de camins, la tala i retirada d’u-
na cinquantena d’arbres cai-
guts, la neteja de rieres  o la mi-
llora d’alguns carrers afectats per
la caiguda de murs són algunes
de les operacions a les quals
van haver de fer front Protecció
Civil, Policia Local i Bombers.

Un altre dels punts on més
s’haurà d’invertir són els edificis
municipals, que han acumulat

molts desperfectes. Per exemple,
caldrà arreglar la coberta del
magatzem municipal i l’edifici de
la Policia Local i Protecció Civil,
on han aparegut humitats que
rondaran un cost d’uns 20.000
euros cadascun. També s’hauran
de reparar les afectacions per
avaries, sobretot, d’informàtica
i comunicacions.

AJUDA DE LA DIPUTACIÓ
Per fer front a totes aquestes des-
peses, Sant Fost ha demanat
acollir-se a les ajudes que la Di-
putació de Barcelona ha posat en
marxa una partida inicial de 5
milions d’euros per als munici-
pis afectats pel temporal Glòria.
Mentrestant, al poble seguei-
xen les tasques de recuperació. 

La majoria de despeses es destinaran a la via pública. Foto: Ajuntament

Gairebé mig milió d’euros 
en danys pel temporal Glòria

Sant Fost | Intoxicats per l’avaria d’un generador 
Quatre persones es van intoxicar la setmana passada per la mala combustió

d'un generador de corrent a una casa. El Sistema d’Emergències Mèdiques va
acudir per evacuar els ferits, i també hi van participar els Bombers.



7 de febrer del 2020

Montmeló

19 | 

líniavallès.cat

Montornès

HUMOR4El títol del monòleg
que Miguel Ángel Rodríguez, El
Sevilla, presentarà a Montmeló
demà a la nit a la Sala Polivalent
és tota una declaració d’inten-
cions: La vida es roncanrol.

El polifacètic artista explica-
rà com de dur és viure sent una
estrella del rock, no només per
ser-ho, sinó per tot el que això
comporta, ja que diu que anar a
dormir a les set del matí no és
rock’n’roll, però despertar-se a

aquesta hora sí que ho és. El Se-
villa s’obrirà més que mai davant
del públic i explicarà què pensa
la seva mare del seu aspecte i
dels seus tatuatges i com educa
el seu fill, que ja sap que lidera
una banda amb el nom que té.

I precisament el grup, els
Mojinos Escozíos, fortament
vinculats a la comarca per haver
nascut a Mollet, oferiran un
concert posant sobre l’escenari
tots els seus grans èxits.

INCLUSIÓ4L’Ajuntament i l’en-
titat Grupdem han signat un
conveni que els ha permès posar
en marxa un projecte inclusiu
anomenat Aprèn i treballa.
Aquesta iniciativa també és pos-
sible gràcies al suport de l’Obra
Social la Caixa.

A la pràctica, aquesta inicia-
tiva es tradueix en cursos gratuïts
per a veïns del poble. En concret,
es cursaran unes 160 hores de
caràcter teòric (on s’ensenya-

ran els coneixements bàsics que
cal tenir en diferents tipus de
llocs de treball, es faran tutories
personalitzades per a cada cas i
es prepararà el projecte profes-

sional i el portafoli de cada alum-
ne), tot i que la part més impor-
tant de l’Aprèn i treballa seran
les 100 hores pràctiques amb su-
port al Centre Especial de Treball
de l’Obra Social la Caixa.

De fet, les primeres sessions
teòriques ja s’han posat en mar-
xa a principis d’aquesta setma-

na (es fan al G2M Centre de For-
mació i Recursos) i s’aniran suc-
ceint cada dilluns fins que es
completin les 160 hores d’aula. 

Els únics requisits que es de-
manen és tenir una discapacitat
acreditada i un nivell suficient de
lectura i escriptura per seguir
adequadament la formació.

L’alcalde, en el moment de signar el conveni. Foto: Ajuntament

Grupdem impulsa un 
projecte d’inclusió laboral

‘La vida es rocanrol’: 
el Sevilla torna a Montmeló

Societat | Queixes per l’augment del preu de la piscina de Montornès
Diversos veïns han mostrat el seu malestar per l’augment de la tarifa de la piscina de Montornès per a
persones que no siguin d’aquest municipi pròxim. En aquest sentit, l’alcalde Pere Rodríguez ha dit que

els montmelonins es van tenir en compte per demanar la subvenció quan es va construir.

Cada dilluns es fa una
sessió teòrica, però al
final del curs també hi
haurà hores pràctiques

VISITA4El conseller d’Educació,
Josep Bargalló, va inaugurar di-
lluns oficialment l’Escola Palau
d’Ametlla, que ja fa un any que
està en funcionament. El repre-
sentant de la Generalitat va es-
tar acompanyat de l’alcalde José
Antonio Montero i va visitar les
instal·lacions del centre educa-
tiu. Durant la trobada, Bargalló
va destacar “la implicació i com-
promís” de l’Ajuntament en la
construcció de l’escola. Segons va
explicar el conseller “sense la
seva voluntat i participació l’es-
cola no estaria construïda”. 

Precisament el centre va co-
mençar a funcionar el gener de
2019, un cop finalitzades les
obres de construcció que l'A-
juntament va assumir davant
la impossibilitat que la Genera-
litat tirés endavant el projecte
que superava els 3,5 milions
d’euros. Per aquest motiu, Bar-
galló va fer especial èmfasi en la
intervenció municipal. 

D’altra banda, també va vo-
ler fer un discurs dirigit als do-

cents, dient que “en aquest pro-
cés d’aprendre són importants
els edificis, però més impor-
tants són els mestres, el profes-
sorat que fa que tirin endavant”.
Bargalló va afegir que “és una fei-
na excepcional, fonamental pel
creixement dels alumnes”.

L’Escola Palau d’Ametlla
compta amb 235 alumnes ma-
triculats i 18 professors. El nou
edifici arriba gairebé als 2.500
metres quadrats, amb espai per
les aules d’infantil i de primària
i les zones comunes, com ara el
menjador i els patis.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar el centre. Foto: Ajuntament

L’Escola Palau d’Ametlla queda
inaugurada un any després

Teatre | L’Alícia al país de les meravelles més actual
El Teatre Margarida Xirgu acull demà una versió en forma de comèdia musical
sobre l’ús coherent del mòbil entre els infants del clàssic Alícia al país de les
meravelles. La companyia Viu el Teatre proposarà un espectacle audiovisual.

ANIVERSARI4Els Diables de
Montornès van presentar dis-
sabte un programa farcit de fes-
ta i altíssimes temperatures pels
35 anys de la colla. I com a acti-
vitat estrella, els montornesencs
més endimoniats celebraran la
Primera Diada dels Diables, que
promet ser tot un èxtasi piro-
tècnic. Això sí, caldrà esperar fins
a l’octubre. Un altre dels centres
d’atenció d’aquest 2020 seran les
activitats dedicades a la colla in-
fantil que enguany fa 25 anys.
Precisament per Sant Joan, es

donarà tot el protagonisme als
petits. D’altra banda, com és
tradició, la colla brillarà per Sant
Sadurní i per Festa Major. En-
guany comptarà amb una vella
coneguda, la Colla Germans del
Dimoni de Massalfasar.

FILLS DEL CARNAVAL DE 1985
La Colla de Drac i Diables de
Montornès va néixer el 1985
durant les festes de Carnaval.
Des de llavors s’ha convertit en
tot un símbol de la cultura po-
pular de la vila.

La nova Diada de Diables, plat
fort dels 35 anys de la colla

Per primer cop es farà una Diada de Diables. Foto: Ajuntament
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La Llagosta

Santa Perpètua

TEMPORAL4El temporal Glòria
ja ha marxat, però els seus efec-
tes continuen. De fet, abans-d’a-
hir el consistori va valorar en
106.430 euros els danys provo-
cats per la tempesta al poble.

En concret, es va ensorrar
una part de la contenció de la rie-
ra Seca i una part de la calçada
del carrer de Miguel Hernández,
el temporal va arrossegar l’es-
cullera estructural de protecció
de la passarel·la del riu Besòs i

part del material dels marges, va
tirar a terra arbres de punts com
la plaça d’Antoni Baqué, el car-
rer de Víctor Català o la plaça
d’Anne Frank i va fer malbé fa-
nals o alguns punts de la xarxa
d’aigua potable.

L’Ajuntament ja ha enviat
els corresponents informes amb
els danys a les administracions
que valoraran els danys en el con-
junt del país per veure si pot re-
bre alguna ajuda.

PLE MUNICIPAL4“El tancament
de jutjats no facilita la tasca de de-
núncia i fa més vulnerables a les
víctimes”. Així de contundent es
va mostrar durant la seva inter-
venció la regidora d’Igualtat, Me-
lania Beltrán, després que totes
les forces polítiques del poble
votessin en contra de la supres-
sió de jutjats especialitzats en
casos de violència masclista. 

Aquesta va ser una de les
mocions aprovades en la darre-

ra sessió del Ple, celebrada dijous
de la setmana passada, i va que-
dar clar que la Llagosta s’oposa a
la proposta del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya de tan-

car algunes d’aquestes sales, com
la que hi havia fins ara a Mollet.
El TSJC voldria convertir-los en
comarcals, una decisió que tam-
bé ha rebut crítiques per part de
l’Advocacia Catalana.

La sessió va servir també per
donar llum verda a l’acord asso-
lit entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i l’Ajuntament
per la gestió i la prestació del ser-
vei d’ajuda a domicili i un altre

conveni amb el Consell Comarcal
en matèria de compatibilitat i efi-
ciència energètica.

Una de les mocions que es
van desestimar, també per una-
nimitat, la sol·licitud  de l’Aso-
ciación de Transportistas referent
a la participació de l’Ajuntament
en part de les despeses de man-
teniment de l’aparcament de ve-
hicles industrials i comercials
del sector de Can Donadéu.

Un moment de la sessió plenària del mes passat. Foto: Ajuntament

Rebuig unànime a la supressió
de jutjats de violència masclista

Els danys del temporal Glòria:
més de 100.000 euros

PLE MUNICIPAL4El pressupost
municipal de 2020 ascendeix a
35,3 milions d’euros. Així va
quedar certificat en la darrera
Sessió Plenària, en la qual el
govern d’Isabel García va poder
aprovar els comptes per a aquest
any. L’SPEC, el PSC i Esquerra
Republicana també van donar el
seu ‘sí’ al pressupost, de mane-
ra que l’únic vot negatiu va ser el
dels regidors de Ciutadans.

Abans de donar-li llum ver-
da, el tinent d’alcaldia de Presi-
dència i Serveis Generals, Ade-
lino Macías, va explicar que

s’havien desestimat les al·lega-
cions presentades per ERC i la
CUP per qüestions tècniques i va
explicar que, en aquest 2020, hi

ha un augment del 4,2% respecte
de l’anterior pressupost.

POBLE FEMINISTA
La sessió també va servir per de-
clarar Santa Perpètua municipi
feminista i adherir-se a la Carta
Europea per a la Igualtat de Do-
nes i Homes en la Vida Local i,
igual que va passar a la Llagos-
ta i a altres municipis de la co-
marca i del país, va votar-se en

contra del tancament de jutjats
especialitzats en casos de vio-
lència masclista.

De la mateixa manera, du-
rant el Ple es va anunciar que l’A-
juntament reclamarà formal-
ment a la Generalitat el paga-
ment del deute pendent de les
escoles bressol municipals. La xi-
fra que s’ha de rebre per part
d’Ensenyament és d’1,2 milions,
del període entre 2012 i 2015.

El pressupost del 2020 serà de 35,3 milions d’euros. Foto: Ajuntament

Llum verda als pressupostos
amb els vots d’SPEC, PSC i ERC

Terror | ‘Where evil hides’, nominat a un premi
El passatge del terror Where evil hides, que s’organitza al poble durant la 

Festa Major i per Halloween, és un dels nominats als Horror Awards. Aquest
premi reconeixerà el millor passatge del terror de l’any 2019 a l’Estat espanyol.

Commemoració | Compresos amb la lluita contra el càncer
Un llaç verd, un dels símbols de la lluita contra el càncer, va penjar-se a la façana de
l’Ajuntament dimarts passat per mostrar el suport de la vila en el marc del Dia  Mun-
dial contra el Càncer. El verd també va tenyir espais com el parc Central.

INNOVACIÓ4Els 10 equips que
participaran en l’edició del 2020
de l’Electrocat ja han començat
a treballar en els seus vehicles.
Així, arrenca aquesta edició del
certamen, que tindrà la seva
jornada culminant el pròxim
dissabte 13 de juny.

Els alumnes de formació pro-
fessional del Grau Superior d’Au-
tomoció de l’Institut La Guine-
ueta de Barcelona seran els de-
butants en aquesta edició del
certamen, mentre que la resta de
participants (el Centre d’Estudis

Roca i Monlau, l’Institut Palau
Ausit de Ripollet, l’Institut Cas-
tellarnau de Sabadell o l’Institut
Andreu Nin del Vendrell, entre
altres) tornaran a les instal·la-
cions del Centre de Recursos
del Vehicle Elèctric per comen-
çar a treballar en el disseny dels
nous prototips.

L’Electrocat s’emmarca en
el programa de Vehicle Elèctric
i Mobilitat Sostenible de l’A-
juntament i vol potenciar el tre-
ball en equip dels alumnes i fo-
mentar l’activitat experimental.

En marxa l’edició 
d’enguany de l’Electrocat

La vila va signar la
Carta Europea per a 
la Igualtat de Dones i
Homes en la Vida Local

El canvi de parer del
TSJC faria que sales
com la que hi ha 
a Mollet tanquessin



21 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 líniavallès.cat7 de febrer del 2020



7 de febrer del 2020

Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

| 22

líniavallès.cat

Compte enrere per al
‘Carnaval de les Meravelles’
LLIÇÀ D’AMUNT4La vila gau-
dirà aquest any amb el Carnaval
de les Meravelles. L’obra de Le-
wis Carroll ha estat la seleccio-
nada com a temàtica del Car-
nestoltes d’enguany, que se ce-
lebrarà d’aquí a dues setmanes,
el pròxim dissabte 22. 

La festa tindrà com a plats
principals, com és habitual, la
rua (que es posarà en marxa a
tres quarts de sis de la tarda) i el
concurs de disfresses. Aquest
certamen tindrà sis categories:
disfressa individual o per pare-

lles (de 0 a 10 anys i de majors
d’11 anys), grups de 3 a 10 per-
sones, amb vehicle o sense, com-
parses d’11 persones o més (tam-
bé amb vehicle o sense), entitats
locals i carrosses.

BALL DE MÀSCARES
Paral·lelament, tots els veïns
majors de 65 anys estan con-
vidats a participar en una nova
edició (la tercera) del Ball de
Màscares, que se celebrarà
l’endemà del Carnestoltes a
l’Ateneu l’Aliança.

LLIÇÀ D’AMUNT4Els vots dels
representants del govern muni-
cipal van ser suficients perquè es
pugui tirar endavant el pressu-
post d’aquest 2020. Els comptes
(18 milions d’ingressos i 18 mi-
lions de despeses) van rebre el
vot contrari de la gran majoria de
les forces de l’oposició (ERC,
En Comú Podem i Junts), tret de
Ciutadans, que es va abstenir en
el moment de votar.

Posteriorment a la seva apro-
vació, l’Ajuntament va anunciar
que algunes de les inversions
previstes durant aquest any se-
ran els accessos de Can Malé, Ca
la Miquela i el carrer de la Fà-
brica, el soterrament de les línies

telefòniques, la millora de la
xarxa d’aigua potable, la urba-

nització de diversos carrers o la
instal·lació de nous semàfors en
diferents punts de la vila.

Durant la Sessió Plenària en
la qual es va donar llum verda als
comptes també es van aprovar
altres punts com la xifra actua-
litzada del padró de principis de
l’any passat (hi havia 15.256 ve-
ïns censats) o un canvi del Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-

cipal (POUM) per la qualificació
urbanística de l’entorn de les
construccions en sòl no urba-
nitzable a Can Caponet, Can
Genàs i Can Julià.

Finalment també es va donar
llum verda a una moció de re-
buig al tancament de jutjats es-
pecialitzats en violència mas-
clista, com va passar en molts al-
tres municipis de la comarca.

Els comptes es van aprovar en l’últim Ple. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

S’aproven els pressupostos
malgrat el no de l’oposició

Lliçà de Vall | Segona ‘Jam Session’ del 2020
El Kaliu serà l’escenari, demà a la nit, de la segona Jam Session de

l’any. La programació musical es va posar en marxa el dia 11 del mes
passat i continuarà de forma periòdica amb una nova cita cada mes.

El govern municipal 
ha anunciat inversions,
com millores en la
xarxa d’aigua potable
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Canovelles | Les Franqueses

LA GARRIGA4El Ple celebrat
la setmana passada va tirar en-
davant els pressupostos del
2020, que superen els 19 milions
d’euros i suposen un increment
de més de 800.000 euros res-
pecte a l’any passat. El pla va ser
aprovat amb 8 vots a favor, 9
abstencions i cap en contra. Des
del consistori expliquen que això
és perquè “l’equip de govern ha
arribat a acords i ha acceptat
propostes” de tots els grups. 

En el cas de Junts, es va
considerar la seva petició de po-
tenciar i desenvolupar el Pro-
jecte Arrela’t, de treballar en un
nou tanatori i d’impulsar la
marca La Garriga.  El Pla d’in-
versions de la CUP també es va
tenir en compte i es va recollir
el Pla de barris del PSC i la de-
manda de crear una pista po-
liesportiva. Per part de C’s, s’ha
creat una partida per ajudar les
persones celíaques.

L’AMETLLA4El govern muni-
cipal format per Esquerra Re-
publicana, Ametlla’t i l’Ametlla
en Comú Podem podria portar a
la Fiscalia i la Sindicatura de
Comptes la gestió econòmica
dels anteriors governants. Així
ho van anunciar a l’actePassem
Comptes! celebrat la setmana
passada i on es va analitzar
l’herència rebuda del govern li-
derat per l’exalcalde Andreu
González (Junts per l’Ametlla).
Durant l’esdeveniment, que es va
fer a la Sala Municipal de Teatre,
l’actual batlle Pep Moret va tit-
llar de “deplorable” la gestió
econòmica precedent.

Per la seva part, el regidor
d’Hisenda, Jan Santaló, va seguir
la línia de l’alcalde afirmant que
“les dades i els números objec-
tius” confirmen que la situació
econòmica de l’Ajuntament “és
pitjor del que sospitàvem”. San-
taló va denunciar que una de les
causes principals d’aquesta si-

tuació són les anomenades
“obres preelectorals” que va tirar
endavant l’anterior govern, com
el gimnàs de l’escola Bertí i la re-
forma del parc de Maria Lluïsa. 

Aquestes despeses, junta-
ment amb altres inversions,
“van generar un forat de gaire-
bé un milió d’euros en factures
pendents de pagar sense tenir
consignació”, segons va explicar
Santaló.

ACUSACIONS PROLONGADES
Si bé fins ara no s’havia valorat
la possibilitat d’una denúncia per
la gestió econòmica, les acusa-
cions del govern actual a l’ante-
rior venen de lluny. Per això, l’e-
xalcalde González ja es va de-
fensar en el Ple de desembre as-
segurant que sota la seva gestió
es va arribar al mínim de deute
històric i va acusar de “dir men-
tides” als actuals mandataris.

Moret va titllar de “deplorable” l’anterior gestió econòmica. Foto: Ajuntament

La gestió del govern anterior
podria arribar a la Fiscalia

Llum verda als pressupostos
amb acords de tots els grups

LES FRANQUESES4Els retards
en el projecte d’acollida Can
Santa Digna, que preveu acollir
una vintena de menors migrants
a les Franqueses, ha provocat
que els joves hagin d’allotjar-se
a la Roca recentment mentre es-
peren la llum verda per anar al
destí final. Concretament, la
Fundació Mercè Fontanilles -en-
carregada de la iniciativa- ha
allotjat els estrangers no acom-
panyats a l’antic convent ro-
querol de Can Grau a la Torre-
ta, que ara estava en desús. Allà
hi viuen acompanyats de tu-
tors i professionals especialitzats
en la seva integració i cura, que
també estan a l’expectativa del
trasllat definitiu.

Actualment el projecte es
troba en una aturada per motius
burocràtics, tot i que es va pre-
sentar oficialment davant els
veïns de les Franqueses a finals
de novembre. Tanmateix, fins
que els joves no es puguin tras-
lladar fins a la finca de Can
Santa Digna a Llerona conti-

nuaran a la Roca de forma pro-
visional. En aquest sentit, l’al-
calde Albert Gil ha afirmat que
els menors faran bona part de
les activitats d’integració i di-
namització a Granollers. A més,
ha assegurat que treballarà per
evitar casos de xenofòbia.

Can Santa Digna és un pro-
jecte que oferirà educació, for-
mació en idiomes i altres disci-
plines com la pagesia per als es-
trangers acollits. Amb aquest
programa es buscarà una inte-
gració més fàcil i un major lli-
gam amb el poble.

El convent de Can Grau acollirà els menors de moment. Foto: Google Maps

Els menors migrants, a la Roca 
mentre esperen Santa Digna

La Garriga | La Festa Major serà més llarga
La primera reunió de la Comissió de Festa Major, feta dimarts, es va acordar

que la festivitat serà més llarga que els anteriors i se celebrarà del 26 de juliol al
3 d’agost. També s’ha creat un correu per rebre propostes ciutadanes.

L’Ametlla | Crema un cotxe a la C-17
Un cotxe va quedar completament calcinat dijous a la
C-17 a l’altura de l’Ametlla. Encara no es coneixen les
causes de l’incendi, que va provocar el tall el carril.

CANOVELLES4La fundació On-
covallès va presentar dimarts
al Centre Esportiu Municipal
Thalassa el projecte Mou-te pel
càncer, que ofereix  fer rehabi-
litació amb activitats al gimnàs
i la piscina d’aquestes instal·la-
cions per a pacients amb càncer.
Aquesta iniciativa busca que els
participants millorin la seva sa-
lut física i mental a través de l’e-
xercici. Els futurs usuaris van po-
der fer un tastet de les propostes
que els esperaran d’ara enda-
vant, que inclouran disciplines

com el Pilates, l’aquagym o al-
tres activitats dirigides que tam-
bé buscaran formar un vincle en-
tre els usuaris.

Un altre dels factors més
importants d’aquest projecte
serà evitar que els pacients
mantinguin una actitud tan-
cada i centrada en la malaltia,
ja que a través de l’esport po-
dran distreure’s a la vegada
que milloraran les seves capa-
citats juntament amb altres
persones que estan passant per
la mateixa situació.

Rehabilitació a l’aigua
per a pacients amb càncer

Les activitats es faran al Centre Esportiu Thalassa. Foto: Oncovallès
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Comarca

COMARCA4El Ple del Consell
Comarcal va aprovar la setmana
passada els pressupostos d’en-
guany, que ascendeixen a gai-
rebé 23 milions d’euros, la qual
cosa suposa un increment d’un
11 % en relació al 2019. Els
punts centrals són el benestar, el
transport escolar, la integració
social i laboral, les activitats per
a la joventut, el dret de l’habi-
tatge i potenciar les infraes-
tructures dels municipis.

Aproven els
pressupostos del
Consell Comarcal

LA ROCA4L’Ajuntament i el
Consell Comarcal van signar di-
vendres el primer contracte de
lloguer assequible de la borsa
d’habitatge del consell. El docu-
ment se li ha presentat a un llo-
gater que ha pogut signar un
contracte social amb un pro-
pietari que tenia un pis buit.
D’aquesta forma s’espera obrir
una via per l’onada de sol·licituds
de lloguer social a les quals s’en-
fronta la comarca.

Primer contracte
de lloguer
assequible

COMARCA4El grup de munici-
pis de la conca del riu Tordera ha
demanat de forma urgent a l’A-
gència Catalana de l’Aigua una
reunió per evitar més destrosses
a la primavera si torna a haver-
hi un temporal com el que va
sacsejar el territori fa dues set-
manes. Els interessats volen que
es netegin intensament les lleres
del riu i de les rieres de la zona
per evitar inundacions.

Demanen una
reunió urgent per
evitar destrosses

BIGUES I RIELLS4L’Ajuntament
va posar en marxa la setmana
passada els tràmits per recupe-
rar l’antic nom de Bigues i Riells
del Fai. L'Institut d'Estudis Ca-
talans ja ha redactat un informe
a favor d’aquest canvi, per la qual
cosa ara només faltaria el visti-
plau de la Generalitat, que ho
hauria de publicar al seu butlle-
tí oficial. El poble s’anomena
així des de l’any 1939, quan es
van unir les dues viles.

Bigues i Riells 
del Fai, possible
canvi de nom

LLINARS4Des de demà fins al 15
de febrer, el Teatre Auditori de
Llinars participarà per tercer
any consecutiu en l’experiència
teatral única que és el Festival
Zero. Tres espectacles trans-
gressors, divertits, moderns i
multipremiats que tracten te-
màtiques molt presents a la so-
cietat ompliran la vida cultural
de la vila. Els Dies Mentits, Re-
bota, rebota i en tu cara explo-
ta i Peix són els escollits.

Torna el
transgressor
Festival Zero

LA ROCA4A petició de l’Ajun-
tament de les Franqueses, el
consistori de la Roca ha dema-
nat una reforma a la cruïlla de
la Sandoz per millorar la segu-
retat de la zona. Denuncien
que es tracta d’un punt negre
d’accidents que en alguns casos
ha arribat a provocar morts.
Per això s’ha enviat la recla-
mació a la Direcció General de
Carreteres.

La cruïlla de la
Sandoz, punt
negre a millorar

TERRITORI4Una Àrea Metro-
politana de Barcelona que s’es-
tengui fins al Vallès Oriental.
Aquesta és la proposta que va
aprovar la federació barcelonina
del PSC durant el seu congrés
anual, que es va celebrar sota el
títol de La Represa a les ins-
tal·lacions de la Universitat Pom-
peu Fabra, situades al carrer
Balmes de la capital catalana.
L’ambiciós projecte territorial
forma part de la declaració Per
un nou impuls a la Barcelona
metropolitana, que a banda
d’ampliar l’AMB fins al Vallès
Oriental també incorporaria les
comarques del Maresme i el Va-
llès Occidental a l’organisme.

D’altra banda, la proposta
va més enllà de l’ampliació te-
rritorial i buscaria altres refor-
mes, com que la presidència de
l’AMB s’esculli per sufragi uni-
versal directe. En aquest sentit,
els socialistes expliquen que
aquestes mesures són necessà-
ries perquè l’Àrea Metropolita-
na necessita una “urgent reno-
vació integral”. La voluntat de la
secció barcelonina socialista,

però, haurà de tenir en compte
l’opinió de molts alcaldes i ge-
nerar consens davant un canvi
tan important.

“S’HA DE MADURAR I VALORAR”
La proposta ha estat rebuda
amb una certa distància a la fe-
deració comarcal dels socialistes.
Jonatan Martínez, primer se-
cretari del PSC al Vallès Orien-
tal, ha explicat aLínia Vallès que

aquest projecte “s’ha de madu-
rar i valorar”. Martínez considera
que primer cal concretar “els
detalls” de l’ampliació abans
d’anar més endavant. “S’ha d’a-
nar treballant”, resumeix el líder
socialista.

La secció comarcal celebra el
seu congrés el pròxim 15 de fe-
brer, on molt possiblement la hi-
potètica incorporació vallesana
a l’AMB serà un tema central.

El congrés del PSC de Barcelona va aprovar la proposta.  Foto: PSC

El PSC proposa ampliar l’Àrea
Metropolitana fins al Vallès

El tren orbital veu la llum de
nou amb el Pla de Mobilitat
TRANSPORT4El projecte de la
línia de tren orbital que connecta
Sabadell, Granollers i Mataró ha
tornat a veure la llum recent-
ment a través del Pla de Mobili-
tat del Vallès, que la Generalitat
ha posat en fase d’exposició pú-
blica. Aquesta és només una de
la setantena d’accions que pre-
veu una millor comunicació en-
tre el Vallès Oriental i l’Occi-
dental a través d’infraestructu-
res i més ofertes de transport per

ambdues comarques. Precisa-
ment el transport públic és un
dels cavalls de batalla del terri-
tori, que administracions locals
i comarcals han posat sobre la
taula en aquest document. 

Per aconseguir-ho, es preveu
una inversió que rondarà els
2.500 milions d’euros entre les
diverses administracions. Es-
tat, Generalitat i administració
local incloent la Diputació de
Barcelona hi participaran.

Laboral | Menys aturats que l’any passat
El Vallès Oriental ha començat l’any amb menys aturats que el gener de l’any
passat. La bona xifra, però, contrasta amb la pujada de persones sense feina

respecte el desembre de 2019. La taxa se situa així en un 11,17%.
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Els seus noms entraven a les
travesses de favorits, de manera
que no es pot parlar de sorpresa.
El sud-africà Stephen Mokoka i
la ucraïnesa Edaria Mykhailova
són, des de diumenge passat,
els nous reis de la Mitja de Gra-
nollers. L’africà i l’eslava van ser
els més ràpids dels gairebé 9.000
atletes que van participar-hi.

Mokoka va completar els 21
quilòmetres del recorregut en 1
hora, 1 minut i 28 segons, sent el
millor d’una cursa que es va de-
cidir a l’esprint final. El sud-
africà va haver de donar-ho tot
per imposar-se en els darrers
metres a l’eritreu Yohanes Gheer-
gergis (3 segons més lent) i al ke-
nià Vestus Cheboi Chenjor (amb
una marca 9 segons inferior que
la del vencedor).

Mykhailova, per la seva ban-
da, va aconseguir la dinovena mi-
llor marca general, i va aturar el
cronòmetre en 1 hora, 12 minuts
i 37 segons. Poc més d’un minut
després arribaria a la meta l’an-
glesa Lucy Reid, mentre que la
tercera en discòrdia va ser l’ala-
cantina Gema Barrachina, l’úni-
ca corredora de l’Estat espanyol

que va aconseguir pujar al podi
en la gran cita del diumenge (1
hora, 14 minuts i 22 segons).

Pel que fa a la cursa de 10 qui-
lòmetres, els més ràpids d’a-
quest 2020 van ser Daniel Moi-
sés i Clara Martínez, mentre que
l’edició d’enguany del Tast va do-
nar-li la glòria a Genís Fernández
i a Camila Danieluk.

El podi de la categoria masculina, amb totes les autoritats. Foto: La Mitja

Mokoka i Mykhailova 
es coronen a la Mitja

» Sense sorpreses: triomf de dos dels corredors del grup de favorits
» La 34a edició de la cursa va reunir 9.000 atletes de tots els nivells

Concòrdia i Caldes arriben 
a l’aturada amb una victòria
FUTBOL SALA4El CD la Con-
còrdia i el CN Caldes afronten l’a-
turada d’aquest cap de setmana
amb bones sensacions, després
d’haver aconseguit llurs victòries
en el primer partit del mes.

Les blavetes continuen de-
mostrant la millora de joc i re-
sultats i van derrotar l’FS Ripo-
llet (3-1). Dos gols de la capitana
Sonia Blanco i un tercer de Na-
iara Moreno van donar la quar-
ta victòria en els darrers cinc par-
tits a les de Dani Mosteiro, que es
mantenen en la sisena posició de
segona amb 30 punts.

Una posició més amunt, amb
31 punts, hi ha el Caldes, que dis-
sabte passat va fer els deures en
el desplaçament a Saragossa per
jugar contra el quart per la cua,
el César Augusta (1-4). Iris Ama-
ro, amb dos gols, i Natalia Ce-
peda i Adriana Pérez van veure
porteria a l’Aragó per al conjunt
de Javi Reyes.

Les llagostenques tornaran a
la competició el dissabte de la set-
mana que ve visitant la Penya Es-
plugues B, mentre que les de Cal-
des rebran el Futsal Aliança Ma-
taró al Bugarai el mateix dia.

Waterpolo | El CN Granollers es posarà a prova a casa
La visita del CN La Latina ha de servir com a termòmetre de la millora del CN Granollers.

L’equip, que encadena tres partits sense perdre, jugarà demà a la tarda a casa contra el
conjunt madrileny, cinquè, en un dels partits més atractius de la quinzena jornada de lliga.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

El 19-32 aconseguit
en el partit d’anada fa
pensar que el BM Gra-
nollers té el passi a la

ronda de quarts de final de la
Challenge Cup gairebé a la but-
xaca. El conjunt de Robert Cues-
ta va ser una piconadora la set-
mana passada a Ostrava i només
un daltabaix al Palau d’Esports
evitaria que les granollerines su-
perin una altra eliminatòria.

L’equip blanc, però, només va
començar a preparar l’enfronta-

ment continental un cop superat
el matx de lliga d’abans-d’ahir al
vespre, també a casa, contra l’A-
tlético Guardés. El repte de la set-
mana que ve serà la tornada de la
Copa de la Reina, competició en
la qual les de Cuesta també de-
fensaran un gran marge de gols.

ASOBAL A LA VISTA
El partit femení, però, no serà
l’única oportunitat de la setmana
perquè l’afició gaudeixi amb els
sèniors. El masculí, que la set-

mana passada va poder capgirar
l’eliminatòria de Copa contra el
Puente Genil, tornarà a centrar
els seus cinc sentits en la lliga.

El conjunt d’Antonio Rama
afrontarà la reentrada en la lliga
a partir de les vuit d’aquest ves-
pre contra el penúltim de la tau-
la, el Balonmán Cangas. L’en-
frontament contra els gallecs sig-
nificarà, també, l’inici de la segona
volta. En l’estrena del curs 2019-
20, els granollerins van perdre a
O Gatañal (36-33).

Rematar la feina a casa

Un moment de l’últim partit. Foto: Instagram (@c.dconcordia)
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Encara no hem
arribat ni a la
primera meitat
del mes de fe-
brer, però el CB

Mollet tindrà l’oportunitat de
guanyar el primer títol de la tem-
porada. Es tracta de la Lliga Ca-
talana EBA, una assignatura pen-
dent històrica per al conjunt mo-
lletà, que ha jugat quatre finals,
però en totes aquestes ha acabat
tornant a casa amb les mans
buides. L’edició d’enguany, la
38a, es disputarà aquest cap de
setmana al Pavelló Municipal de
Quart, al Gironès. 

Els amfitrions, precisament,
seran el primer contrincant de Jo-
sep Maria Marsà en el seu peri-
ple cap a la copa. L’enfronta-
ment contra el Quart (tercer en el
grup C-A de la lliga, amb un ba-
lanç de 13 victòries i 4 derrotes)
es posarà en marxa a les set de la
tarda de demà, en la que serà la
segona semifinal de l’edició d’en-

guany (Vic i BBA Castelldefels
competiran pel primer bitllet per
a la final en un partit que es po-
sarà en marxa dues hores abans).
Un dels referents de l’equip quar-
tenc és un vell conegut del CBM,
el veterà Xavi Costa, que va for-
mar part de la plantilla molleta-
na durant dues temporades, la
2015-16 i la 2016-17, tot i que el

màxim anotador del CBQ és l’a-
ler Jordi Bataller.

El Quart, de fet, ha guanyat les
dues darreres edicions de la Lli-
ga Catalana (la penúltima, tam-
bé a casa, contra el Mollet). L’e-
quip que superi la semifinal s’en-
frontarà al Vic o al Castelldefels
en la gran final, prevista per a
demà passat a dos quarts de set.

El CB Mollet vol alçar la seva
primera Lliga Catalana EBA

Partidàs a la vista: 
l’EC Granollers rep el Terrassa

El Municipal de Gra-
nollers tornarà a ser
l’escenari del partit
més atractiu de la jor-

nada. L’EC Granollers rebrà el
Terrassa FC en un nou episodi (el
23è) del grup 5 de Tercera, amb
els de Jose Solivelles batallant
una setmana més per colar-se
entre els quatre millors de la
categoria. L’enfrontament contra
el conjunt del Vallès Occidental
es posarà en marxa demà passat
a les 12 del migdia.

L’ECG, però, no afronta la vi-
sita dels terrassencs en el seu mi-
llor moment de resultats. Tot i
això, Solivelles ha anat recuperant
efectius (l’últim, Oriol Molins) i
voldrà seguir sent sòlid a casa, on

aquesta temporada de moment
només ha perdut contra el CE
Manresa (1-2). El seu rival, però,
es plantarà al carrer Girona ha-
vent sumat vuit dels darrers 12
punts i amb el segon màxim go-
lejador de la categoria, Sergi Ar-
ranz, en un gran moment.

VAN MERÉIXER MÉS
L’objectiu d’aquest pròxim par-
tit, doncs, serà obtenir un millor
resultat que el 2-1 al camp de
l’Europa de diumenge passat.
Els de Solivelles van meréixer
puntuar, però entre les ocasions
que van perdonar i les interven-
cions del porter local Marc Prie-
go no van puntuar. Pau Darbra
va ser l’autor del gol granollerí.

El granollerí Albert García
torna a casa pel coronavirus

FUTBOL4El coronavirus ha es-
tat el causant del retorn a casa
(provisional) de l’exfutbolista i
entrenador granollerí Albert Gar-
cía. L’ex de l’Esport Club Gra-
nollers, que des de fa tres anys
viu i treballa a la Xina (és l’en-
trenador del Wuhan Three
Towns Football Club, un dels
equips de la tercera màxima ca-
tegoria del futbol xinès), és a casa
per culpa del cas.

García i els seus jugadors es-
taven fent un stage de prepara-
ció previ a l’inici de la tempora-
da, però l’aparició del coronavi-
rus (el brot va aparéixer preci-
sament en aquesta ciutat de l’est
del país) va portar el club a do-

nar permís a tots els estrangers
a tornar a casa temporalment.

“Els jugadors van poder tor-
nar a la ciutat, però el segon en-
trenador i jo vam anar a una illa
uns dies, però després vam de-
cidir tornar a casa fins que la si-
tuació es normalitzés”, va expli-
car el tècnic en declaracions a
VOTV. “Espero que la gent de
Wuhan i del govern xinès pugui
controlar-ho com més aviat mi-
llor”, va afegir l’entrenador.

El Wuhan Three Towns (an-
teriorment conegut com Wuhan
Shangwen) va acabar en sisena
posició en el grup sud de la Chi-
na League Two, l’equivalent a la
Segona Divisió B a casa nostra.

» La competició regular s’atura per la disputa de la Final a Quatre,
prevista per a aquest cap de setmana al Pavelló Municipal de Quart

Edició de rècord del 
‘Mou-te per l’esclerosi múltiple’
SOLIDARITAT4La 20a edició de
la cursa solidària Mou-te per
l’esclerosi múltiple va reunir més
de 2.000 atletes, ciclistes i pati-
nadors diumenge passat al Cir-
cuit, una xifra que suposa un rè-
cord de participació en les dues
dècades d’història de la cita. 

El traçat montmeloní va con-
vertir-se, de nou, en l’escenari de
diferents curses a peu, en bici-
cleta i en patinet que no tenien
cap objectiu més que col·laborar
amb la investigació que la Fun-
dació Esclerosi Múltiple (FEM)
impulsa per intentar ajudar els

malalts d’aquesta malaltia neu-
rodegenerativa.

Johann Latacumba i Ariadna
Luque, Eloi Cabezas i Anabel
Valentín, Josep Maria Lázaro,
Adrià Magaldí, Rita Galofré i
Ariadna Saà van ser alguns dels
triomfadors. Més enllà de la com-
petició, el Mou-te per l’esclerosi
múltiple va ser una trobada fa-
miliar, ja que el paddockdel Cir-
cuit va acollir tota mena d’activi-
tats, com inflables, food trucks,
karts i un rocòdrom, mentre que
els més menuts van gaudir amb
tallers, com de maquillatge.

L’escenari de la Final a Quatre de la Lliga Catalana EBA. Foto: Google Maps
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Garcia (a l’esquerra). Foto: ECG
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Cavalcar tota la nit és avançar a les fos-
ques cap a unes fronteres que semblen
inabastables, però que no sempre ho són.
Això és el que diu Carlota Gurt, la tra-
ductora d’anglès i alemany que ha de-
butat en la literatura per la porta gran
amb Cavalcarem tota la nit. Amb aques-
ta obra, que es publica aquest febrer, va
guanyar el premi Mercè Rodoreda 2019.

Llibres

Cavalcarem tota la nit
Carlota Gurt

La pintora, il·lustradora i escriptora Pau-
la Bonet i el músic i cantautor Ramón Ro-
dríguez han creat Quema la memoria, una
experiència multisensorial que barreja
música, paraula i pintura per recordar que
“res és per sempre”. Només s’han pro-
gramat quatre funcions d’aquest es-
pectacle, una per a cada dilluns de febrer.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Quema la memoria
Paula Bonet i Ramón Rodríguez

La cantant estatunidenca Meghan Trainor,
que va fer el salt a la fama el 2014 amb l’è-
xit All about that bass, ha tancat el mes de
gener amb la publicació del seu tercer àl-
bum d’estudi: Treat myself. El disc aplega
quinze cançons, entre les quals destaca
Genetics, una col·laboració amb el grup
The Pussycat Dolls. Segons l’artista, aquest
és el millor treball que ha fet.

Música

Franz i Fani Jägerstätter són un matrimoni
que viuen amb les seves tres filles en una
granja austríaca. Quan esclata la Segona
Guerra Mundial, Franz es mostra contrari
a Hitler i es converteix en el primer ob-
jector del règim. A Vida oculta, el prota-
gonista i la seva família s'hauran d'en-
frontar a les conseqüències d'aquesta
arriscada decisió. 

Pelis i sèries

Vida oculta
Terrence Malick

Treat myself
Meghan Trainor

Zoom
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) ha començat el mes amb l’estrena de Zoom, un
espai jugable que funciona com a complement de l’ex-
posició GamePlay. Cultura del videojoc, que està en mar-
xa des del desembre. Zoom és una sala de joc que es
pot gaudir en solitari, però sobretot està pensada per

gaudir en comunitat. En total, ofereix una vintena de vi-
deojocs, seleccionats pels comissaris Lucas Ramada i
Hugo Muñoz amb la intenció de representar diferents

formes d’experimentar el món del videojoc.

Álvaro Tauchert Soler (Barcelona, 1991), més
conegut com a Álvaro Soler, es va fer famós
l’estiu del 2015 gràcies al seu primer single,

El mismo sol. Aquesta cançó va agradar fins i
tot a la diva Jennifer Lopez, que va voler

col·laborar amb el cantant català i va popula-
ritzar encara més tant el tema com l’artista. A
partir d’aquí, cançons com Sofía o La cintura
li han permès consolidar-se com una de les
veus habituals en les bandes sonores es-

tiuenques dels últims anys. Aquest mes de
gener, Soler ha sorprès els seus seguidors

amb un gir inesperat. Si bé no deixarà la mú-
sica, ha demostrat que és tot terreny: ha

anunciat que participarà en la dissetena edi-
ció del Rally Costa Brava Històric, que se 

celebrarà del 23 al 26 d’abril, i ho farà amb 
el Team Porsche Barcelona.

Á L V A R O  S O L E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un cantant de moda

Es va fer famós col·laborant amb Jennifer Lopez

Famosos

Passar-se al món dels ral·lis
Participarà amb Porsche en el Rally Costa Brava Històric

Sorpresa
La majoria d’usuaris no coneixien aquesta faceta del cantant

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dawn of Fear
Brok3nsite, una empresa de videojocs fundada a Elx (València), ha estrenat
aquest febrer Dawn of Fear, un joc de supervivència de terror per a la PS4.

A LES XARXES...

Viu en línia
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DEMÀ 8 DE FEBRER
21:00 Manel arriba a la ciutat per presentar el

seu nou àlbum, titulat Per la bona gent. El con-
cert durarà uns 90 minuts i interpretaran tam-
bé altres èxits. / Teatre Auditori.  

DEMÀ 8 DE FEBRER
18:00 Demà a la tarda es farà la inauguració de

l’exposició Visions, d’Edmond Busquets, que
es podrà visitar a la ciutat durant tota la res-
ta d’aquest mes de febrer. / Centre Cultural
La Marineta.

DILLUNS 10 DE FEBRER
18:00 Albert Blasco, guanyador del XX Premi Vi-

cenç Plantada, serà l’encarregat de coordinar
la xerrada Del bressol a la batalla. Dos bibe-
rons del Baix Vallès. / Ateneu Gran. Espai de
formació per a gent gran.

AVUI 7 DE FEBRER
MONTORNÈS L'equip educatiu de la Llar d'In-

fants Pública El Lledoner ofereix una tarda de
joc amb activitats relacionades amb la llum
i la foscor. Activitat gratuïta, cal inscripció prè-
via (17:30). / Centre Infantil Pintor Mir.

DIMECRES 12 DE FEBRER
LES FRANQUESES L’advocat Ramon Font serà

l’encarregat de la xerrada Envellir en positiu,
el dret i els drets de la tercera edat, que es farà
a les 16:00 al Casal de Gent Gran i a les 17:30
al Casal de Bellavista.

DIMARTS 11 DE FEBRER
PARETS Pel febrer, un dia sl sol i un altre al bra-

ser serà el nom de la narració de l’Hora del con-
te que dimarts que ve coordinarà la conta-
contes Carme Brugarola (18:00). / Bibliote-
ca Can Rajoler.

DIMECRES 12 DE FEBRER
LA LLAGOSTA Una de les propostes imprescin-

dibles per als més menuts de dimecres de la
setmana que ve serà la sessió de l’Hora del
conte (18:30). / Biblioteca Municipal.

DEMÀ 8 DE FEBRER
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la set-

zena jornada del grup 1 de Copa Catalunya
masculina entre el Sant Gervasi i els Lluïsos
(19:00). / Escola Sant Gervasi.

CANOVELLES El monologuista Dani
Pérez arriba al poble per presentar el
seu show Esta boca es mía. / Teatre Au-
ditori Can Palots.

Dani Pérez porta ‘Esta 
boca es mía’ a Canovelles
Demà 8 de febrer a les 21:00

Ferran Jiménez serà l’encarregat de mo-
derar el Club de lectura - Llegir el tea-
tre que girarà al voltant de l’obra Jus-
tícia, de Guillem Clua. / Biblioteca
Can Mulà.

‘Justícia’, de Guillem 
Clua, arriba a Can Mulà

Dimarts 11 de febrer a les 18:30

Anna Maria Piera, llicenciada en Filo-
sofia, serà l’encarregada de coordinar
la sessió anomenada JM Ruera i Pinart,
un segle de referència musical a Gra-
nollers. / Museu.

Una conferència sobre la
figura de Josep Maria Ruera
Dimarts 11 de febrer a les 18:30

GRANOLLERS Partit de futbol de la
23a jornada de Tercera Divisió entre l’EC
Granollers i el Terrassa FC. / Municipal
de Granollers.

EC Granollers - Terrassa:
un partidàs al Municipal

Diumenge 9 de febrer a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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