
OJD-PGD: 14.331 exemplars - publicació setmanal | redacció: 93 458 87 80 - liniavalles@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517– publicitat@comunicacio21.com

20 anys

14/2/2020 · Núm. 724 · liniavalles.cat
líniavallès

GRANOLLERS pàg 8

ERC presenta una 
campanya per reivindicar
el dret a l’habitatge

PARETS pàg 16

Es feia passar per un home
mort per no pagar multes

MARTORELLES pàg 18

Homenatge a França per 
al darrer govern republicà

COMARCA pàgs 12 i 26

El pressupost de la Generalitat
destinarà 54,4 milions d’euros
al Vallès; Monràs el critica

pàg 3

HANDBOL pàg 28
El BM Granollers de Robert 
Cuesta, classificat per als 
quarts de la Challenge Cup

El vestit de Gisela als Oscars el va fer un granollerí

‘Made in’ Granollers

Els ecologistesportenals
jutjats l’empresade l’incendi

Ecologistes en Acció denuncia Ditecsa per delictes contra el medi ambient després del foc de Montornès pàg 19



| 2

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517líniavallès.cat 14 de febrer del 2020



14 de febrer del 2020

3 | 

líniavallès.catEn Portada

El Dolby Theatre espera impa-
cient una actuació memorable, la
primera d’una artista espanyola
a la cerimònia dels Oscars en tota
la seva història. La protagonista,
Gisela Lladó, apareix juntament
amb altres intèrprets de tot el
món per cantar Into the Unk-
nown, la cançó principal deFro-
zen 2. La cantant enamora un
públic farcit d’actors i directors
de talla mundial amb la seva por-
tentosa veu, i ho fa amb un tros
important de Granollers a sobre.
Concretament, l’enlluernador
vestit que porta amb pedreria
Swarovski confeccionat com-
pletament a mà pel dissenyador
Jordi Dalmau i el seu equip.

Aquesta és l’experiència que
va connectar dilluns la sastreria
de Dalmau situada al carrer Po-
nent amb els premis més im-
portants de la indústria cine-
matogràfica mundial. La creació,
elaborada en només quatre dies,
va ser vista per milions de per-
sones a tot el món. “És com un
somni, encara no ens ho creiem”,
reconeix Dalmau a Línia Vallès.
L’artesà va viure com un “orgull
total” que una obra seva s’expo-
sés així, i més encara sobre el cos
de Gisela, que per a ell és “com
una germana”. 

I és que es coneixen “des de
fa molt temps”, segons explica
Dalmau. “Em va trucar corrent
quan va saber que actuaria als
Oscars. Pensava que era una
broma i no m’ho creia, però ella
em va insistir perquè volia un
vestit especial i sabia que jo el po-
dria fer”, relata. En aquest sen-
tit, el dissenyador assegura que
l’artista “anava amb els ulls tan-
cats” per la confiança que tenia
en el seu amic. L’estreta relació

entre els dos va ser de gran aju-
da per al confeccionador: “Conec
els seus punts dèbils i forts, i sa-
bia perfectament com poten-
ciar la seva figura”, explica. “Crec

que vam encertar molt amb el
disseny, i era complicat perquè
havíem de fer una obra extre-
mada però no sexy”, afegeix. 

ART CONTRA RELLOTGE
La creació del vestit va fer anar
de bòlit l’equip de Dalmau i els
seus proveïdors per complir la
cita de Hollywood. “Hi ha mol-
tes hores de feina darrere, des

del primer moment ens vam po-
sar en marxa tot i que no sabí-
em ben bé si Disney i els Oscars
acceptarien el nostre disseny”,
confessa el granollerí. Per això
tenien “un pla A i B”, en el cas
que els organitzadors de la ce-
rimònia no acceptessin la pri-
mera proposta. A més, els ma-
teixos amfitrions van ser força
exigents: “Ens van limitar a un
pantone concret i no ens podí-
em sortir dels colors que van
marcar”. Tot i això, el primer es-
bós ja va ser aprovat i no va cal-
dre recórrer a l’alternatiu. 

El vestit resultant, una joia
artesanal de 16 quilos bicolor en
rosa pal i plata amb les pedres
precioses de Swarovski i unes pe-
ces cosides de forma delicada i al
mil·límetre. La detallada part
superior va anar acompanyada
d’una faldilla amb seda de dife-
rents tons de color rosa amb la

tècnica del trinxat, per donar un
efecte de plomes en moviment.

Malauradament, el mateix
Dalmau no va poder viure en di-
recte la seva creació exposada als
Oscars, ja que es trobava sense
cobertura: “Estava a Mallorca
treballant en una sessió de fotos

sense accés al mòbil, a la televi-
sió o a qualsevol altre mitjà.
Només la meva dona m’anava
dient de tant en tant què passa-
va”, explica. Per això, assegura
que quan va tornar a Granollers
“va venir tot de cop i volta”.

REIVINDICANT EL PETIT SASTRE
L’elecció de Gisela, tot i que sor-
prenent per a molts, no ho és
tant per a Dalmau. El fet de
confiar la seva aparença en una
gala tan important a un “petit
sastre”, com es defineix ell ma-
teix, és una tendència a l’alça:
“Cada cop passa més, els artistes
es cansen de grans marques i
aposten per un disseny artesà”,
comenta. Per això, el dissenya-
dor considera que “està molt bé
que els famosos portin moda
feta a casa”.

Precisament aquesta histò-
rica i pionera actuació de Gise-
la demostra que el nivell dels
sastres i dissenyadors de casa
nostra és perfectament adequat
per estar present en una de les
cerimònies més importants del
planeta, com va passar dilluns
en la 92a edició dels premis
Oscars a Hollywood.

Alex Suárez
GRANOLLERS

Art granollerí als Oscars
» El vestit de Gisela, la primera espanyola a actuar a la cerimònia dels Oscars, es va fer a Granollers
» La cantant va interpretar la cançó principal de ‘Frozen 2’ lluint una confecció de Jordi Dalmau

16
quilos pesava el vestit
confeccionat a mà que
va lluir Gisela, amb
pedreria de Swarovski

L’estreta relació entre
Dalmau i Gisela va
ajudar molt a fer 
el disseny del vestit

El model dissenyat per Jordi Dalmau va ser vist per milions d’espectadors durant la prestigiosa gal·la dels Oscars. Fotos: Jordi Dalmau i ABC



Opinió

| 4

líniavallès.cat 14 de febrer del 2020

Dipòsit Legal: B 22581-2001
Difusió controlada

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

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Alex Suárez (Vallès), Anton Rosa (Bar-

celonès Nord i Baix Maresme), Pau Massip

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

celona), Felipe Valenzuela (Eixample), Anna

Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfi-

ca: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda

Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:

Mauro Favieri Distribució: Andrés Meca, Da-

niel Manuel, Pablo Favieri i Wiliam Hernández.

La lupa

per @Modernetdemerda

La resistència

Són quarts de deu del vespre. Vine, nen,
que ens faràs de bufó una estona. Ens
fas riure molt, ets graciosíssim. Acos-
ta’t, seu aquí i explica’ns les teves coses,
digue’ns com és el dia a dia allà a la tri-
bu, què mengeu, com teniu llum a les
nits, quins draps us tapen les vergony-
es. Ens fa molta gràcia el teu accent i la
teva manera de parlar tan subdesen-
volupada. Has vist mai...?
Espera. Mira, això és un
boli, serveix per dibuixar
coses. És per a tu. Desa-te’l
i demà no t'oblidis d'ense-
nyar-lo als teus pares. Ens
fas riure molt, ets gracio-
síssim, torna’ns a dir pilotes.

Són quarts de deu del matí. Vés, nen,
vés cap a casa teva. No et fa vergonya ser
encara per aquí? Ja no ens fas gràcia, ens
fas més aviat pena. Ets ridícul, que no et
veus? Aquest posat de vell setciències,
aquest accent tan profund. Que no us
hem posat escoles per educar-vos? Que
no hem invertit prou per fer-vos perso-
nes? Deixa estar aquest dialecte tribal i
aprèn a parlar la llengua d'una vegada,

la de veritat. Estàs posant en perill la ci-
vilització que tantes morts ens ha costat,
ets una amenaça i un descrèdit pel nos-
tre país. És igual, torna-te'n, agafa el bas-
tó i torna-te’n a la muntanya. No et vo-
lem tornar a veure.

I en dos actes s’escriu la història d’a-
quest estrany i decadent país. De la glò-
ria absoluta al menyspreu i la burla, per-

què la comèdia els fa gràcia fins que els
en deixa de fer. La diversió acaba tan
bon punt intueixen una mínima possi-
bilitat d'esquerda. Temen que se'ls es-
micoli aquest imperi que ja els va néi-
xer esmicolat, i per això de sobte el nen
prodigi ja no els sembla un nen prodi-
gi perquè els ensenya les seves febleses,
les seves vies d'aigua. La maleïda dife-
rència resistent. El nen no és res més

que un avís, i ells es posen en guàrdia.
Perquè com ell n’hi deuen haver molts
més, i junts poden acabar amb l’Espa-
nya que han construït a hòsties.

L’episodi de les pilotes és un episo-
di més, pot semblar menor, però és tre-
mendament revelador. Els dos actes
que hem viscut retraten una part sig-
nificativa d’un país significatiu. Quina

gràcia que ens fas, però no
tornis a parlar d’aquesta
manera. Com hem rigut
amb tu, però per què l'es-
panyol no és la teva llengua.
Torna-la a tocar, però a par-
tir d'ara no siguis tan dife-
rent. Diverteix-nos, però no

em tornis a fer dubtar de la meva for-
ça mai més, miserable.

Montoro és la diferència que els ha
congelat el somriure tota la vida. És el
culpable d'haver-los creuat el cable de
la burla amb el de l’honor. Un nen que
simbolitza la resistència, aquest tur-
ment que no s’acaba. I per això, de la
nit al dia, per a molts les pilotes han
deixat de ser tan bones.

La diversió acaba tan bon punt intueixen
una mínima possibilitat d’esquerda: 

temen que se’ls esmicoli aquest imperi

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-
cieron con el divorcio,

el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un
piso por ser periodista.

Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-
nòfob populista de mas-

ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas

Els semàfors

Generalitat
El pressupost de la Generalitat destinarà
54,4 milions d’euros al Vallès, però no és
de l’agrat del PSC de Mollet, el qual de-
nuncia la manca d’inversió en pisos de

protecció oficial a Can Borrell, en places de
residència pública i a l’Hospital de Mollet. 

pàgines 12 i 26

BM Granollers
El sènior femení del Balonmano Grano-

llers va tornar a viure diumenge una
jornada històrica classificant-se per pri-

mer cop per als quarts de final de la
Challenge Cup. Les de Robert Cuesta es
veuran les cares contra el JuRo Unirek. 

pàgina 28

Aj. de Martorelles
Una delegació de l’Ajuntament de Mar-
torelles va visitar la vila francesa de Frô-
lois per homenatjar l’últim alcalde repu-
blicà abans de la dictadura franquista,

Carles Ayza, i un regidor, Pere Saumell,
que van morir lluitant contra els nazis.

pàgina 18
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El PSC proposa ampliar 
l’Àrea Metropolitana fins al Vallès1

2
De la Llagosta a Amèrica: el somni 
que viuran dos joves llagostencs

Mollet reclama equipaments 
públics als terrenys dels jutjats

Els menors migrants, a la Roca 
mentre esperen Santa Digna

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

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

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez #Oscars2020

Catalunya: estat d'ànim
per Amadeu Palliser Cifuentes

Últimament prolifera un estat de
revisionisme pessimista. Exem-
ples d’això són la recollida de sig-
natures contra els talls de la
Meridiana, el comunicat de par-
tits unionistes informant que
alguns comerciants de la zona
s'han queixat per la pèrdua del
seu nivell de negoci per aquests
talls o articles com el d’Antoni
Bayona (Cap on anem?, publi-
cat a l’Ara l’11 de febrer). 

Evidentment, l’estat d’ànim
és subjectiu, però hem de ser ca-
paços d’objectivar l’onada d’in-
formació i intentar contextua-
litzar-la. Seguint amb els exem-
ples citats, veiem que la recolli-
da de signatures va ser ridícula

i que el decrement comercial és
inexistent: a les 20.00 h els co-
merços ja tanquen, els clients de
la zona poden accedir sense pro-
blemes i, de fet, fins i tot alguns
fan “l'agost”. D’altra banda, els
articles analitzant el referèn-
dum escrits en l'actualitat, sen-
se ponderar la perspectiva del
moment, manquen de rigor his-
toricista.

Malgrat aquesta onada, con-
sidero que hem de persistir, sent
conscients que tot és molt difícil
i costós i que ningú ens regala-
rà res. Però rendir-se, abaixar els
braços, és oblidar-se dels presos
i exiliats, i això ni s’ho mereixen
ni podem permetre’ns-ho.

@diegosoro: Pues ya estaría. Los organi-
zadores cancelan el Mobile World Con-
gress de Barcelona por la crisis del coro-
navirus.

#CauElMobile
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ALERTA4Crear un parc públic
de lloguer social de l’Ajunta-
ment i promoure formes alter-
natives d’accés a l’habitatge són
les dues principals mesures que
des d’Esquerra Republicana
s’impulsaran a través d’una cam-
panya pel dret a tenir una llar.
Els republicans van presentar di-
lluns aquesta iniciativa, que arri-
ba en un moment d’alerta habi-
tacional a la ciutat per part d’en-
titats com la PAH i el Sindicat de
Llogaters. 

Si la setmana passada va ser
el mateix govern qui va anunciar
que posaria més èmfasi en mul-
tar els grans propietaris de pisos
buits, ara se suma una nova
proposta per lluitar contra els
problemes a l’hora de viure en un
domicili. 

PAGAR EL DOBLE DE LLOGUER
Un exemple clar d’aquesta si-
tuació d’emergència que viuen
molts granollerins són els veïns

del carrer Girona i Frederic
Mompou. Tal com avança Som-
Granollers, els inquilins s’en-
fronten a una pujada de més del
doble del lloguer per part del
fons voltor Azora si volen reno-
var el contracte.

Precisament, la setmana pas-
sada els veïns granollerins, units

al Sindicat de Llogaters, es van
sumar a una protesta massiva de
200 persones que van ocupar l’o-
ficina d’Azora a Barcelona. Allà
van reclamar una solució junta-
ment amb afectats d’altres ciu-
tats catalanes com la mateixa ca-
pital, Badalona, Terrassa o
l’Hospitalet de Llobregat.

La protesta del Sindicat de Llogaters contra Azora. Foto: Sindicat

Presenten una campanya per
reivindicar el dret a l’habitatge
» ERC vol que l’Ajuntament creï un parc públic de lloguer social 

» Alguns veïns fan front a pujades del lloguer per part de fons voltor

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han denunciat recent-
ment una conductora que uti-
litzava matrícules falses per no
ser detectada pels radars i així no
pagar les multes imposades. El
vehicle havia arribat a acumular
80 sancions per valor de 8.000
euros en  dos anys. El cas, ara en
mans del jutjat de Guàrdia de
Granollers, es remunta al des-
embre i va culminar el passat 29
de gener. Els Mossos van saber
que un vehicle que havia estat

donat de baixa des del 2001 es-
tava acumulant multes de radar
des de feia dos anys i que la ma-
trícula del vehicle corresponia a
una marca i model diferent al de
les imatges del radar.

Els agents van descobrir que
la placa que portava el vehicle in-
fractor no era l’original i van re-
lacionar al vehicle amb una altra
placa de matrícula en la qual va-
riava un sol número, en concret
canviava un 9 a la real per un 7,
a la falsificada. Els Mossos tam-

bé van observar que el vehicle te-
nia uns cargols a la placa de ma-
trícula posterior que facilitaven
el canvi de placa. La dona va ser
informada d'aquesta irregula-
ritat i va ser denunciada penal-
ment per un delicte de falsifica-
ció de document públic.

A banda, haurà de pagar
l’import de les 80 multes acu-
mulades, que ascendeix a
8.000 euros a causa dels 80
expedients oberts per excés
de velocitat.

Els fets van passar al polígon Congost. Foto: Google Maps

Matrícules falses per no pagar

Indústria | Tres polígons premiats per la qualitat
Granollers s’ha convertit aquesta setmana en la primera vila catalana a obtenir
la certificació de polígons industrials de qualitat i l’únic de tot l’Estat espanyol
en fer-ho per triplicat, pels polígons Congost, Jordi Camp i Coll de la Manya. 

Mor un treballador 
atropellat per un camió 

SUCCESSOS4Un treballador va
morir dilluns atropellat per un
camió que sortia des d’una nau
industrial situada al polígon
Congost cap a l’avinguda Sant
Julià. El difunt, de 31 anys i veí
de Lliçà d’Amunt, estava ajudant
a fer maniobres al conductor del
tràiler per abandonar les ins-
tal·lacions d’una companyia
quan va ser atrapat entre l’e-
norme vehicle i un mur. El pilot
va fer marxa enrere i no va ado-
nar-se que el seu company es

trobava entre la paret i l’auto-
mòbil. L’empleat va morir a
l’instant per la contundència de
l’impacte. 

Diverses unitats de Bom-
bers, el Sistema d'Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) i la Poli-
cia Local es van desplaçar fins
al lloc dels fets, però no van po-
der fer res per salvar la vida de
l’accidentat. Ara els mateixos
agents municipals investiguen
en profunditat els detalls de l’a-
tropellament.
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La ciutat se suma a la 
Marató de l’Estalvi Energètic
CAMPANYA4L’emergència cli-
màtica serà el tema clau en la
Marató de l’Estalvi Energètic
contra la pobresa energètica
d’enguany, que ha posat en mar-
xa l’Ajuntament aquest mes de
febrer.  La campanya, que arri-
ba a la cinquena edició, es farà en
cinc equipaments municipals: el
Museu de Ciències Naturals-La
Tela, La Troca. Centre de Cultura
Popular i Tradicional de Roca
Umbert, les piscines munici-
pals, el pavelló municipal El
Tub i la Biblioteca Can Pedrals. 

L’objectiu és implantar bones
pràctiques de consum, i els usua-
ris i gestors dels equipaments re-
gistraran setmanalment lectures
dels comptadors per obtenir in-
dicadors sobre el consum d’ai-
gua, electricitat i gas dels centres.
Aquests resultats es compararan

amb els consums del 2019 per
saber si s’està estalviant. Final-
ment, es quantificaran econò-
micament els estalvis resultants
i es proposarà que es destini
aquesta quantitat al pressupost
de Serveis Socials per atendre les
persones més vulnerables afec-
tades de pobresa energètica.

REDUIR I AJUDAR
Els objectius d’aquesta edició
es centraran en la reducció del
consum energètic i l’ajuda en la
lluita contra la pobresa energè-
tica. Concretament, es buscarà
reduir un 10% els consums d’e-
lectricitat, gas i aigua de diversos
equipaments i destinar tot el
resultant de l’estalvi energètic en
la campanya a accions per aju-
dar als que no es poden perme-
tre un consum bàsic d’energia..

MÚSICA4El mític grup de rock
gironí Sopa de Cabra tornarà a
Granollers la pròxima tardor
per presentar el seu nou disc,La
Gran Onada. El Teatre Audito-
ri de Granollers acollirà l’actua-
ció de la banda liderada per l’in-
combustible Gerard Quintana
el dia 17 d’octubre. Ahir es van
posar a la venda les entrades, que
es preveuen unes de les més
cobdiciades de la temporada
d’espectacles a la ciutat. 

La Gran Onada és el desè
disc d’estudi dels de Girona, tot
un esdeveniment, ja que els roc-
kers catalans publiquen noves
cançons després de quatre anys.
Així com l’atmosfera de Cercles
era l’aire, el de La gran onada és
l’aigua, el mar, que es troba pre-
sent a totes les cançons. L’ona-
da, l’element més transformador
del mar, els serveix per evocar in-
finitats de lectures, com la cli-
màtica, la social o la política.

Així, es tracta d’un disc que
gira entorn de l’amor, de les in-
justícies socials, i on Gerard
Quintana es torna a reivindicar
com un dels grans lletristes ca-
talans. Josep Thió, que també
ha assumit la producció del
disc, fa que Sopa de Cabra faci
un pas endavant a nivell musi-
cal amb un disc molt elaborat,

atmosfèric, amb moltes capes i
on existeix una evolució de la
banda però sense perdre la seva
essència.

EL PIANO, PROTAGONISTA
Amb la mirada posada en l’ac-
tualitat més directa, el Teatre Au-
ditori estrenarà aquest diumen-
ge l’espectacular piano gran cua
Steinway and Sons, que sonarà
al proper concert de l’Orquestra
de Cambra de Granollers. Les te-
cles de l’instrument més clàssic
sonaran en la llegendària obra
del compositor francès Camille

Saint-Saëns, El Carnaval dels
animals.

Des del Teatre expliquen que
aquesta recent i flamant adqui-
sició es deu a “la necessitat de
disposar d’un piano de qualitat
per als concerts de la tempora-
da”. Segons comenten, “fins avui
l’equipament ha disposat d’un
piano de mitja cua sense la qua-
litat necessària per a molts dels
concerts que es presenten a
l’Auditori”. En aquesta situa-
ció, han hagut de gastar perquè
“sovint s’hagin hagut de llogar al-
tres pianos”. 

El mític grup de rock actuarà la pròxima tardor a la ciutat. Foto: TAG

Sopa de Cabra tornarà 
a Granollers amb nou disc
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MANCANCES4Els pressupos-
tos de la Generalitat recentment
anunciats han arribat com una
galleda d’aigua freda per al PSC
a Mollet. Els socialistes van de-
nunciar dimarts les mancances
de les partides del Govern per a
la ciutat. Per sobre de tot, des-
taquen tres grans temes en els
quals la Generalitat no s’hauria
interessat. D’una banda “no es
preveu la construcció, que ha es-
tat promesa i anunciada per la
Generalitat, dels 100 pisos de
protecció oficial al barri de Can
Borrell”, assenyalen des del PSC.
“Ens ajudarien a mitigar la man-
ca d’habitatge que tenim al nos-
tre municipi”, expliquen.

El segon tema que remar-
quen i que precisament el mateix
alcalde Josep Monràs va recla-
mar setmanes enrere és la cons-
trucció d’una nova residència
pública o la concertació de pla-
ces públiques. “Malgrat la rei-
vindicació reiterada des del go-

vern municipal, la Generalitat
destina zero euros a aquest tema
que per a nosaltres és cabdal i
necessari”, critiquen.

El finançament de l’Hospital
de Mollet és el tercer cavall de
batalla que els socialistes consi-
deren sense resposta. De fet,
expliquen que actualment el que
s’hi destina “és del tot insuficient
per retallar les llistes d’espera
que acumula”.

D’altra banda, llisten altres
punts com la instal·lació de pan-
talles acústiques a les carreteres
de gran capacitat i portar aigua
potable a Gallecs. Com a con-
clusió asseguren que els pressu-
postos “no reverteixen les reta-
llades dels darrers anys i, sobre-
tot, no són uns pressupostos so-
cials”, i els sentencien dient que
“no són bons per a Mollet, ni per
a la comarca ni per a Catalunya”.

Els socialistes critiquen durament la manca d’inversions. Foto: PSC

El PSC carrega contra els
pressupostos de la Generalitat
» Denuncien la manca d’inversions en pisos de protecció oficial a
Can Borrell, en places de residència pública i a l’Hospital de Mollet

Es disparen les queixes 
al Síndic Personer de Mollet

INFORME4Lluís Martínez
Camps, el Síndic Personer de
Mollet, va presentar dilluns l’in-
forme de la seva gestió durant el
2019 en un Ple a l’Ajuntament.
En el document es van recollir
les activitats que va dur a terme
l’any passat, així com les con-
sultes i queixes que ha rebut l’O-
ficina del Síndic durant l’any
anterior. En total van ser 166, un
14,5% més que el 2018. Una de
les principals conclusions va ser
que cal revisar la seguretat de

tots els passos de vianants a la
vila. Això sí, el Síndic va desta-
car que des del 2007 no hi ha ha-
gut cap accident de trànsit mor-
tal al nucli urbà.

Martínez Camps també va
assenyalar altres temes, com
els criteris d’actuació en els ca-
sos de fuites involuntàries d’ai-
gua, demanar una campanya
informativa per a les persones
que tenen targetes de discapa-
citat o revisar l’accés restringit a
zones de vianants.

ANIMALS4Amb el nom de Mo-
llet Dog Friendly, la CUP ha po-
sat en marxa aquesta setmana
una campanya perquè les per-
sones que vagin acompanyades
dels seus gossos puguin entrar
als comerços i establiments de la
ciutat. Marc Compte, membre de
la formació, explica que és “re-
alment una odissea a la ciutat,
realitzar les tasques més quoti-
dianes si t’acompanya el teu
gos”. Per canviar la situació, la
primera part de la campanya

serà el lliurament de més de
2000 adhesius als establiments
de la vila que serviran per iden-
tificar-los com a espais on les
mascotes són benvingudes. A
més, també es farà un cens par-
ticipatiu d’aquests llocs.

PRIMERA REUNIÓ PELS ANIMALS
D’altra banda, la Regidoria  de
Respecte Animal va reunir-se
per primer cop amb diverses
entitats en el marc de nou espai
de treball per als drets dels ani-

mals. Representants de la Fun-
dació Daina, Red Solidaria Pro
Animal, Vallès Natura i Espai
Gos Mollet van participar en la
trobada. Aquesta darrera plata-
forma va assistir amb la Dolça,
una gossa de vuit anys, com a re-
presentació de tots els gossos del
municipi. La primera presa de
contacte va servir per proposar
una nova reunió d’aquí a quin-
ze dies, en la qual començaran a
sortir les primeres actuacions
concretes en la matèria.

Lluís Martínez Camps va presentar l’informe. Foto: Ajuntament

Gossos a les botigues 

Activisme | Assemblea en defensa del riu Besòs
Els col·lectius ecologistes Mollet pel Futur i Marea Verde SAB celebraran demà
l’Assemblea en defensa del riu Besòs a Casal Cultural de Mollet. Durant el matí

es debatrà sobre el desastre ecològic de l’incendi de Ditecsa a Montornès.
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La performance ‘Un violador
en tu camino’ arriba a Mollet
FEMINISME4Més d’un centenar
de dones es van aplegar diu-
menge passat a la plaça Prat de
la Riba per fer la performance
‘Un violador en tu camino’. Es
tracta del ball que va crear el
col·lectiu feminista xilè Las Te-
sis i que s’ha fet viral arreu del
món. A Mollet, l’activitat es va
convocar a través del perfil de
Facebook ‘Fent i desfent’, que va
impulsar aquesta iniciativa per
primer cop al municipi.

Les participants es van con-
centrar a les onze del matí a la
plaça, on primer van fer un as-
saig i després van fer la perfor-
mance. L’acte va acabar amb la
lectura del manifest del 25 de no-
vembre, el Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones. Hi van
participar tant integrants de di-

verses entitats feministes locals
com persones a títol individual.

MIREIA BOYA, AL TABARAN
D’altra banda, el Casal Popular
El Tabaran acollirà aquest diu-
menge la presentació Trencar el
silenci, el llibre en què Mireia
Boya ha revelat que pateix es-
clerosi múltiple des de fa un
any i mig. 

A més, des d’una perspecti-
va feminista, Boya també re-
passa en el llibre la seva expe-
riència al Parlament i al Secre-
tariat Nacional de la CUP, l’or-
ganització del referèndum i la re-
pressió posterior. Alhora, parla
d’aspectes com el masclisme
que va patir en primera persona
o altres temes més desconeguts,
com la tristor que li va provocar
el fet de no poder ser mare. 

SUCCESSOS4Un motorista mo-
lletà de 43 anys va perdre la vida
diumenge en un accident de
trànsit al quilòmetre 12,1 de la
carretera GI-555 a  Massanes (La
Selva) amb un conductor que va
actuar de forma imprudent, se-
gons els Mossos d’Esquadra. Els
mateixos agents van detenir el
pilot del turisme, que té oberta
una causa de mort per impru-
dència greu, tot i que el jutjat
d’instrucció número 2 de Santa
Coloma de Farners l’ha deixat en
llibertat provisional.  

Fonts dels Mossos expliquen
que el vehicle de l’acusat va fer
un avançament prohibit en línia
contínua mentre en direcció
contrària hi circulava la motoci-
cleta en qüestió que es va veure

obligada a esquivar el turisme
per evitar la col·lisió frontal i va
sortir de la via. A continuació, el
motorista de Mollet va caure
per un terraplè i va morir a cau-
sa de l’accident. 

Després de l’avís pel sinistre,
quatre patrulles dels Mossos
d’Esquadra, una dotació dels
Bombers i un helicòpter medi-
calitzat i una ambulància del
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques van acudir a la zona dels
fets. Malauradament, no van
poder fer res per salvar la vida
del pilot de la moto.

NEGATIU EN ELS CONTROLS
El detingut és un veí de Girona
de 35 anys, que va donar nega-
tiu a les proves d’alcohol i dro-
gues. Ara haurà d’estar a dis-

posició del jutjat sempre que si-
gui requerit, amb el procés pe-
nal en marxa per un delicte
contra la seguretat viaria i ho-
micidi imprudent.

A banda de les conseqüèn-
cies directes i tràgiques per la
mort del motociclista, el xoc va
tenir afectacions en la carrete-
ra de l’incident. Es va tallar la
via en els dos sentits i es va des-
viar el tràfic cap al centre de la
població mentre es retiraven
els accidentats i hi arribaven les
unitats de rescat d’emergència
policials i sanitàries.

Els Mossos van detenir el conductor accidentat. Foto: Mossos

En llibertat el conductor acusat 
de causar un accident mortal

El motorista molletà va
morir quan intentava
esquivar el cotxe que
anava contra direcció
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Parets

Augmenten les denúncies 
per consum de drogues

SEGURETAT4L’Ajuntament va
celebrar la setmana la reunió de
les meses de seguretat, on es van
tractar diferents temes relacio-
nats amb la delinqüència a la
vila. Un dels temes més destacats
i tractats durant la sessió va ser
el consum de drogues. L’Ins-
pector Joan Pérez va explicar
que han notat un augment en el
nombre de persones que han es-
tat denunciades per consum de
substàncies estupefaents. L'any
2018 es van denunciar un total
de 75 persones; l’any 2019 el to-
tal de denúncies per consum va

arribar a 204. Segons argumen-
ten, aquest fet té relació amb la
seguretat en la conducció, ja
que la Policia Local ha denunciat
116 conductors que circulaven
sota l’efecte d’estupefaents. D’al-
tra banda, expliquen que l’aug-
ment de controls dels agents
hauria contribuït a registrar més
denúncies.

Alhora, el cos policial ha no-
tat una disminució en les de-
núncies de persones que con-
dueixen sota els efectes de l'al-
cohol, reduint-se un 85% res-
pecte de l'any anterior.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han denunciat recent-
ment un home de 59 anys com
a presumpte autor d’un delicte
de falsificació documental per
fer-se passar per una altra per-
sona amb l’objectiu de no pagar
multes de trànsit. L’acusat és un
empresari que va ser enxampat
pel radar a la C-17 a Parets men-
tre circulava a gran velocitat en
un Mercedes. L’empresari es va
identificar com un altre home
que va morir el 2016, fet que des-
coneixia el presumpte autor del
delicte. 

En total se li van obrir 10 ex-
pedients a nom del difunt, però

la relació entre els dos no es va
descobrir fins més endavant.
La investigació dels Mossos va

descobrir que la persona mul-
tada i difunta havia estat client
d’una de les empreses del de-
nunciat i que l’any 2015 havia fet
una sèrie d’impagaments.
Aquests fets van acabar amb
una denúncia al jutjat i un al-
çament de béns contra el deutor
que mai va liquidar, ja que es
trobava en lloc desconegut.

TRES DETINGUTS IN FRAGANTI
D’altra banda, la Policia Local va
detenir divendres tres indivi-
dus que van intentar irrompre a
la cabina d’un camió en el polí-
gon de Can Volart. Un camioner
pròxim a la zona va alertar els
agents, que van arribar a l’indret
aconseguint atrapar en mig de
l’acte els detinguts.

El radar de la C-17 va enxampar l’home a gran velocitat. Foto: Google Maps

Es feia passar per un home
mort per no pagar multes

Cultura | La Bèstia dels Diables arriba a Barcelona
La Bèstia de Diables de Parets va ser una de les figures convidades a la presti-
giosa Mostra de bestiari festiu i fantàstic de Barcelona Fantàstics!, celebrada

diumenge al Palau de la Virreina i on es va mostrar a públic de tota Catalunya. 

El difunt devia diners 
a l’home que el 
va suplantar en el
pagament de multes

Una imatge de la Junta de Seguretat reunida. Foto: Silvia Ferran/Ajuntament



17 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 líniavallès.cat14 de febrer del 2020



14 de febrer del 2020

Martorelles | Sant Fost

| 18

líniavallès.cat

La plaça del Remei es dirà
plaça de la República

SANT FOST4El Ple celebrat di-
marts va servir per impulsar el
canvi de nom a la plaça del Re-
mei, que passarà a dir-se plaça
de la República com a comme-
moració de l’aniversari de la
proclamació de la Segona Re-
pública, el pròxim 14 d’abril. La
moció, presentada pel grup de
Sant Fost En Comú Podem, ha
estat aprovada amb els vots a fa-
vor de l'equip de govern (ERC-
JxSF, Sant Fost En Comú Po-
dem i la regidora no adscrita), i
l’abstenció de l'oposició d’Inde-
pendents Units per Sant Fost. 

A banda d’aquest canvi en la
nomenclatura dels espais pú-
blics, la proposta també con-
templa que durant la jornada
del 14 d’abril onegi la bandera
de la república espanyola al
balcó de l’Ajuntament en ho-
menatge a totes les persones
que van defensar-la, així com el
període democràtic que va in-
augurar la seva proclamació.
D’altra banda, el Ple va con-
demnar l’alçament militar del 18
de juliol de 1936 i va reclamar el
dret de la ciutadania a escollir el
model d'Estat on viu.

MARTORELLES4Una comitiva
de l’Ajuntament es va desplaçar
el passat cap de setmana a la vila
de Frôlois (França) per home-
natjar dos membres del darrer
govern democràtic a Martorelles
abans de la dictadura franquis-
ta. Concretament, es tracta de
l’últim alcalde republicà abans
de Franco, Carles Ayza, i un re-
gidor, Pere Saumell. La delega-
ció va comptar amb la presència
de familiars d’ambdós represa-
liats i de l’actual alcalde Marc
Candela. 

L’expedició va anar fins a
les tombes dels dos martorelle-
sencs, que van protagonitzar
una història èpica d’exili i lluita
contra el feixisme. De fet, durant
la Segona Guerra Mundial van
entrar a formar part de la resis-
tència francesa i van perdre la
vida l’agost de 1944 a Frôlois.

A la mateixa vila la comitiva
es va trobar amb l’alcaldessa
francesa del municipi, un regidor
i una veïna, la més gran de la vila,
que recordava els trets que van
acabar amb la vida d'Ayza, Sau-

mell i una tercera persona de na-
cionalitat francesa.

Després van visitar l'indret
on van ser afusellats, segons la
versió francesa, tot i que la ver-
sió dels familiars és que fugien i
els van disparar per l’esquena.
Precisament en aquell punt en-
cara avui es conserva un monò-
lit en record a les tres víctimes. 

El darrer acte  de l’expedi-
ció va ser la visita al cementi-
ri de Frôlois on la delegació
martorellesenca va poder fer
l'ofrena floral a la tomba on es-
tan enterrats els tres comba-
tents. La comitiva també va fer
una visita a la casa on van viu-
re Ayza i Saumell durant els
seus últims dies a França.

La comitiva va visitar la tomba dels represaliats. Foto: Ajuntament

Homenatge a França per 
al darrer govern republicà

Sant Fost | En marxa el nou servei oftalmològic
L’Ajuntament i la Fundació Ramon Martí i Bonet han signat aquesta setma-
na un conveni de col·laboració perquè les famílies vulnerables del municipi

puguin tenir assistència mèdica oftalmològica i ulleres a un preu reduït.
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Montornès

FESTA4El rei de la disbauxa,
Carnestoltes, ja ho té tot a punt
per arribar a Montmeló el prò-
xim dijous.  La Sala Polivalent
serà l’indret de rebuda per a sa
majestat, on la Comissió per a la
Recuperació del Carnaval re-
presentarà un espectacle de te-
atre musical molt especial.
Abans, però, hi haurà activitats
prèvies a l’arribada, com la gim-
cana popular i demà mateix serà
el torn del Carnaesplai.

Divendres 21 serà el dia de les
rues escolars, quan sortirà al
carrer la desfilada de l’Escola
Sant Jordi. Mitja hora més tard
serà el torn de la Rua de l’esco-
la Pau Casals. L’endemà serà el
dia gros, amb la Rua de Carna-
val, que culminarà amb l’actua-
ció del grup The Chanclettes en
el Ball de Carnaval. La bogeria
s’allargarà, però el 26 de febrer
s’haurà de dir adeu a la festa amb
l’enterrament de la sardina.

JUDICIAL4La Fiscalia demana
sis anys de presó per a un Mos-
so d’Esquadra veí de Montmeló
acusat de punxar les rodes de 22
vehicles a l’AP-7 amb una plan-
xa plena d’objectes punteguts
creada per ell mateix. Els jutjats
treballen en el cas d’aquest home
de 51 anys, que s’enfronta a les
acusacions de delicte contra la
seguretat viària i de falsificació
de document públic. D’altra ban-

da, el fiscal reclama una multa de
10.800 euros per la presumpta
acció de l’individu. 

Segons la Fiscalia, l’acusat va
actuar a finals de novembre del
2017, i amb l’objectiu d’amagar

la seva identitat va crear un car-
net de conduir fals amb el qual
va comprar un cotxe. 

Amb aquest automòbil, la
matinada de l’1 de desembre es
va situar a l’AP-7 entre els mu-
nicipis de Montornès i Sant Cu-
gat, on va tallar el filferro de se-
paració de l’autopista tot i que
era conscient del perill que su-
posava una acció així. Després va
col·locar en el carril de la via una

planxa creada per ell mateix
amb punxes que va causar que
molts vehicles -la majoria ca-
mions- punxessin les rodes quan
passaven sobre l’artefacte. Dies
després, va tornar a fer el mateix
a l’altura de Cardedeu.

Per totes aquestes accions, la
Fiscalia assegura que els danys
causats als vehicles arriben fins
als 56.800 euros, reclamats
pels propietaris.

La majoria d’afectats per les punxades van ser camions. Foto: Google Maps

Jutgen un Mosso per punxar
les rodes de 22 vehicles

Montmeló es prepara per a 
la disbauxa de Carnestoltes

MEDI AMBIENT4L’entitat Eco-
logistes en Acció va denunciar la
setmana passada l’empresa Di-
tecsa, dedicada al reciclatge de
dissolvents i residus industrials,
per delictes contra el medi am-
bient arran de l’incendi que va
cremar bona part de la planta a
Montornès el desembre. Els ac-
tivistes han portat la companyia
a la Fiscalia de Medi Ambient
per les conseqüències que va
tenir l’accident al riu Besòs, on
es van vessar substàncies tòxi-

ques que van provocar la mort de
centenars d’animals, com les
anguiles o els peixos.

Des de l’entitat, a més, de-
nuncien irregularitats que l’em-
presa hauria perpetuat en altres

plantes de l’estat, així com les
sancions que la Generalitat va
imposar sobre la fàbrica mon-
tornesenca per superar la capa-
citat d’emmagatzematge de re-
sidus establerta.

D’altra banda, mentrestant
volen que cessi completament
qualsevol activitat a la planta pels

possibles riscos de patir un nou
accident.

Cal recordar que Ditecsa va
acomiadar prop de la meitat de
la plantilla a finals de gener i en-
cara es manté operativa tot i ha-
ver perdut bona part de la su-
perfície de la instal·lació a cau-
sa del gran incendi.

Denuncien delictes contra el medi ambient. Foto: Eduard Batlles/ACN

Ecologistes en Acció denuncia
Ditecsa a la Fiscalia per l’incendi

Activitats | Un dia per a les figures napoleòniques
Els apassionats de les recreacions de batalles amb figures de l’època napoleòni-
ca tenen una cita ineludible demà a la Sala Polivalent. Durant tot el dia podran

simular combats amb rol en el pròxim Open Napoleònic de Montmeló.  

Sostenibilitat | La deixalleria inicia un projecte pioner
La deixalleria de Montornès començarà pròximament un procés de renovació
que li permetrà posar en marxa un projecte pilot a la comarca. Tot i que no se’n
saben més detalls, es busca que les instal·lacions siguin un model al Vallès.

MEMÒRIA4Emilio Lecina La-
fuente ha tornat a Montornès
80 anys després de  refugiar-se
durant la Guerra Civil. Lecina
ha visitat recentment la vila
que el va acollir tant a ell com a
la seva família durant un any
entre 1938 i 1939. Els exiliats
van marxar del seu poble natal,
Callén, a la província d’Osca da-
vant l’avanç de les tropes fran-
quistes. Els pares d’Emilio, ell i
els seus tres germans van fer el
penós camí en carro. Van trigar
un mes a arribar a Granollers,

des d’on els van destinar a Mon-
tornès. En total, eren 83 perso-
nes, totes procedents de la ma-
teixa vila i també de Grañén, el
poble veí. En aquells dies van
estar allotjats al casalot de Man-
so Calders, l’actual edifici de
l’Institut Vinyes Velles. 

Davant d’aquesta tràgica his-
tòria, l’Ajuntament va fer una re-
buda institucional a Lecina, que
va visitar la setmana passada
l’Arxiu Històric i l'Institut Vinyes
Velles, acompanyat per l’alcalde,
José Antonio Montero. 

Un refugiat de la Guerra Civil
torna a la vila 80 anys després

Els activistes demanen
que l’empresa aturi
totalment qualsevol
activitat a la planta

L’home hauria posat
una planxa amb
punxes a l’AP-7 per
destrossar les rodes

Emilio Lecina durant el retorn a Montornès. Foto: Ajuntament
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La Llagosta

Santa Perpètua

FEMINISME4Les bones sensa-
cions que va deixar l’experiència
del 2019 ha portat l’Ajuntament
i a l’entitat Resistencia Literaria
a anunciar una nova convocatò-
ria del concurs de microrelats de
cara al pròxim 8 de març, el Dia
Internacional de les Dones.

De cara a l’edició d’enguany,
el lema seleccionat és El mite de
la superwoman. Del treball in-
visible i no remunerat, al treball
visible i precari. La trampa de les

dobles i triples jornades. Els es-
crits poden tenir un màxim de
200 paraules i es poden presen-
tar presencialment a la Bibliote-
ca abans del divendres de la set-
mana que ve o bé per correu, a l’a-
dreça b.llagosta@diba.cat.

El jurat el formaran la tècni-
ca municipal d’Igualtat de l’A-
juntament i representants de Re-
sistencia Literaria i de la Biblio-
teca. Hi haurà premis per a les
tres millors peces.

TEIXIT ASSOCIATIU4Data fixada:
la Mostra d’Entitats se celebrarà
el dia 6 de juny. Així es va deci-
dir per part de les diferents enti-
tats del poble, que es van reunir
a la Sala de Plens de l’Ajuntament
dimarts passat. La trobada tam-
bé va servir per fixar la data del
Mercat d’Idees, previst per al
mateix dia que la Mostra. El re-
gidor de Participació Ciutada-
na, Marc Ruiz, també va assistir
a la reunió.

D’aquesta manera, ja ha co-
mençat a treballar-se en la cin-
quena edició d’un dels dies més

esperats pel teixit associatiu lla-
gostenc. El consistori ha anunciat

que, per tal de treballar tots els
detalls amb més precisió, es crea-
ran subcomissions de treball di-
vidides entre cultura, esports,
societat, sanitat i igualtat, edu-
cació i joventut. 

“Volem que totes les entitats
diguin la seva”, va assegurar Ruiz
al portal web municipal després
de la reunió. “La intenció serà ce-

lebrar el Mercat durant el matí i
la Mostra a la tarda. Així ho han
decidit les associacions i estem
molt contents de l’alta participa-
ció que hi ha hagut”, va afegir.

En el període de cinc mesos
que falta abans que se celebri la
Mostra, està previst que se cele-
brin dues reunions de treball
més amb totes les parts.

La reunió durant la qual es va prendre la decisió. Foto: Ajuntament

La Mostra d’Entitats tornarà 
a celebrar-se a principis de juny

Convocat el segon concurs 
de microrelats per al 8-M

CELEBRACIÓ4El Carnestoltes
acostuma a ser una de les festi-
vitats marcades en vermell al ca-
lendari de tots els pobles i les ciu-
tats i, en aquest sentit, Santa Per-
pètua no és una excepció. La vila
tornarà a celebrar la seva gran
rua el dissabte de la setmana que
ve, de manera que els veïns ja
compten enrere els dies que fal-
ten per a la celebració i saben
que la data màxima per inscriu-
re-s’hi és dimecres que ve.

La formalització del tràmit es
pot fer de manera presencial a la
Granja Soldevila (en qualsevol

moment entre les 9 del matí i les
8 del vespre) o bé al portal web
municipal.

De cara a aquest 2020, el

consistori ha anunciat canvis,
com modificacions en els premis
(algunes categories poden arri-
bar a endur-se 300 euros) i la
creació de categories com indi-
vidual, parella i grup-família.
Altres novetats d'enguany, són
que també es lliuraran guar-
dons a comparses infantils i a
aquells grups que hagin fet ser-
vir material reciclat.

FESTA I CAMNAVAL
Quan s’acabi la rua, la festa noc-
turna es traslladarà a dos esce-
naris; el Pavelló municipal aco-
llirà una festa familiar, amb djs,
entre les 11 de la nit i les dues de
la matinada, mentre que els més
atrevits podran tornar a gaudir
amb el CAMnaval, que omplirà
el CAM Bernades de música fins
ben entrada la matinada.

Una imatge d’arxiu d’una de les rues al poble. Foto: Ajuntament

S’acosta el Carnestoltes: últims
dies per inscriure’s a la rua

Mobilitat | El poble rep tres bicis elèctriques de la Diputació
Des de finals de la setmana passada, el poble té tres bicicletes elèctriques cedides per la

Diputació. Aquestes se sumen a les dues de convencionals que fan servir alguns dels
tècnics del consistori en els seus desplaçaments, per evitar usar vehicles privats.

Serveis | Dos projectes amb la Universitat de Barcelona
L’Ajuntament i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona han posat
en marxa dos projectes al poble. Un d’aquests servirà per crear nous espais de
memòria històrica, mentre que l’altre servirà per prevenir els masclismes.

SUCCESSOS4Agents de la Poli-
cia Local, en un dispositiu coor-
dinat amb els Mossos, van dete-
nir durant la nit de dimarts pas-
sat tres homes per un robatori
amb força a l’interior d’un vehi-
cle aparcat al poble.

El cos, a través d’un fil de piu-
lades, va explicar que moments
abans de la detenció havien rebut
un avís per part d’un veí que s’ha-
via adonat de les intencions dels
tres lladres. Quan els policies
van arribar al lloc on estava es-
tacionat el vehicle van trobar els

detinguts, que s’havien guardat
tots els objectes de valor que ha-
vien trobat a l’interior del cotxe.

Aleshores, els agents van em-
manillar els tres lladres i els van
portar a les dependències poli-
cials. El cos també va informar
que els tres detinguts haurien de
passar a disposició judicial po-
ques hores després dels fets.

La Policia Local va donar les
gràcies a la col·laboració veïnal
“fonamental per haver resolt
aquest fet delictiu” i va instar a re-
guir-ne rebent en el futur.

Detinguts per un robatori
amb força dins d’un cotxe

Enguany, el poble
gaudirà amb les
disfresses dissabte 
de la setmana que ve

El mateix dia de la
Mostra també està 
prevista la celebració
del Mercat d’Idees
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L’Aliança de Lliçà d’Amunt
acollirà un concert solidari

INICIATIVA4L’Aliança de Lliçà
d’Amunt serà l’escenari, demà a
les vuit del vespre, d’un concert
solidari per recaptar fons per A
la Panda Raid pels valents, una
iniciativa solidària de dos agents
de la Policia Local de Granollers,
Adolfo Azuar i Joan Pastor. 

Murris Rock&Soul i El Pe-
queño Observatorio seran les
bandes que actuaran. Les en-
trades, que costaran dos euros
cadascuna, seran donatius per a
la iniciativa solidària, que tam-

bé es presentarà als veïns del po-
ble i al conjunt de la comarca.

El projecte impulsat pels po-
licies els portarà a participar en
el Panda Raid, un ral·li en el qual
hauran de recórrer mésde 3.000
quilòmetres del desert del Mar-
roc. Allà, Pastor i Azuar impul-
saran una campanya d’escuts
solidaris (que també es vendran
per dos euros). Tot el que es re-
capti amb la venda es donarà al
Pediatric Cancer Center de l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu.

LLIÇÀ DE VALL4Més de mig
any després que es fes, i aprofi-
tant la publicació del número
140 del butlletí municipal La
Veu, l’Ajuntament de Lliçà de
Vall ha anunciat als veïns els re-
sultats de l’estudi de la qualitat
de l’aire que es va fer (impulsat
per la Generalitat) entre la pri-
mavera i l’estiu de l’any passat al
poble. Aquests resultats s’ha-
vien presentat l’11 de desembre
en una conferència a l’Ajunta-
ment, però fins ara no s’havien
fet públics.

Les conclusions de les me-
sures que es van fer durant més
d’un mes en diferents espais de
la vila, en comparació amb els

valors guia de l’Organització
Mundial de la Salut i amb els lí-

mits de la Unió Europea, són de-
siguals, sent alguns més baixos
dels que es considera aconsella-
ble i alguns altres més alts. Els
valors també varien en funció del
punt de Lliçà on es van dur a ter-
me les mesures.

Els nivells de diòxid de ni-
trogen, per exemple, són equi-
valents als obtinguts en altres
municipis de la comarca, com

Granollers o Mollet, i estan per
sota del límit marcat per la Unió
Europea. L’únic valor que està
per sobre dels valors, doncs,
són les partícules d’ozó.

Sigui com sigui, des del con-
sistori han anunciat que la in-
tenció és fer una nova anàlisi en
aquest 2020. La intenció del
govern municipal és impulsar-la
juntament amb la Diputació.

Una unitat mòbil va prendre mostres de l’aire a la vila. Foto: Arxiu

Resultats desiguals en
l’informe de la qualitat de l’aire

Lliçà de Vall | ‘La vida de Adèle’, al Kaliu
La vida de Adèle, un melodrama francès protagonitzat per Léa
Seydoux i Adèle Exarchopoulos, serà la pel·lícula seleccionada 

per a la sessió de Cinema al Kaliu de demà a les cinc de la tarda.

Les medicions de la
qualitat de l’aire es van
fer entre els mesos de
maig i juliol del 2019
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Canovelles | Les Franqueses

CELEBRACIÓ4És una data que
mereix una celebració com cal
(de fet està considerada la Fes-
ta Major d’Hivern), i per això
serà de quatre dies. Entre dijous
de la setmana que ve i dilluns de
l’altra, l’Ametlla es bolcarà, un
any més, amb la celebració del
seu Carnestoltes.

Tot començarà divendres al
matí, amb la tradicional visita del
Rei Carnestoltes al poble, i a la
tarda es farà la rua infantil.

Dissabte al matí hi haurà
activitats gratuïtes al Pavelló,
mentre que la tarda serà el mo-
ment del Ball de Gitanes, aquest
any amb les colles de Lliçà de
Vall com a convidades.

La Cercavila de les compar-
ses, diumenge a la tarda, serà el
plat fort del Carnestoltes, men-
tre que les colles locals posaran
el punt final al calendari festiu
amb una nova exhibició de Ball
de Gitanes el dilluns.

LA GARRIGA4Ja ha començat el
compte enrere per a la novena
edició de la Fira de la Botifarra,
una de les trobades gastronòmi-
ques i de comerç més importants
de l’any al poble. Abans-d’ahir es
va fer la presentació de la festa,
que enguany se celebrarà du-
rant el cap de setmana dels dies
7 i 8 del mes que ve.

De cara a aquesta edició,
doncs, els organitzadors han vol-
gut seguir innovant i han anun-
ciat que es posarà l’accent en la
unió de tradició i innovació a
l’hora de preparar aquest pro-

ducte càrnic. La Fira vol “poten-
ciar aquest producte estrella del

poble i convertir-se en un apa-
rador agroalimentari i del pro-
ducte de proximitat”.

El centre de la Garriga serà
l’escenari de la Fira. Els assistents
podran visitar una mostra del sec-
tor cansalader, el mercat de la
Xarxa de Productes de la Terra,
el mercat de productes locals i la

primera edició de la Mostra de
Formatges Artesans del Vallès
Oriental. Com és habitual, tam-
bé hi haurà el ButiTast, l’espai
gastronòmic de la fira, que ges-
tionarà l’entitat Projecte Mexla’t,
que permetrà descobrir tapes i
platets preparats amb botifarra i
cuinats per establiments locals.

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: Aj. de la Garriga

Tradició i innovació s’uniran 
en la Fira de la Botifarra

Compte enrere per a un 
nou Carnestoltes a l’Ametlla

La Garriga | La comissió de la Festa Major es reunirà demà
El Casal de Joves de la Garriga serà l’escenari, demà al matí, d’una reunió de la
Comissió de la Festa Major. La trobada estarà oberta a tots els veïns, ja que la
voluntat és que els que la gaudeixen puguin decidir quines activitats s’hi fan.

El centre del poble serà
l’escenari de la Fira
durant el primer cap de
setmana del mes que ve

LES FRANQUESES4La Plata-
forma d’Afectats per les Multes
(PAM) ha denunciat aquesta
setmana que el sistema de se-
màfors foto-vermell -que foto-
grafia els conductors que se sal-
ten un semàfor en aquest color-
ja no tenen cobertura legal per
multar perquè s’ha acabat el
contracte amb l’Ajuntament. Se-
gons expliquen, la relació con-
tractual entre el consistori i l’em-
presa Aplicaciones Eléctricas
ENE va acabar el 17 de gener

passat. De fet, els afectats asse-
guren que així ho va reconèixer
en el Ple el regidor de Seguretat
Ciutadana. 

El contracte, diuen, es va
signar el 16 d'octubre de 2014, i

tenia una duració de 5 anys im-
prorrogables, amb un període
per a la companyia de 3 mesos a
partir del dia següent per fer tota
la instal·lació del sistema.

Per això, des de la PAM ex-
pliquen que “totes les multes que
s’hagin pogut imposar a partir

del dia 17 de gener del 2020 són
nul·les de ple dret”, ja que Apli-
caciones Eléctricas ENE està
“sense cobertura legal des d’a-
quest dia per seguir actuant a Les
Franqueses”. Aquest fet l’hauria
confirmat Agustí Morera, ad-
vocat de la plataforma.

El sistema fotografia els vehicles que passen en vermell. Foto: Google Maps

Els semàfors foto-vermell, sota 
la lupa per la fi del contracte

Les Franqueses | Un exemple educatiu
L’Escola de Música de les Franqueses ha rebut aquesta
setmana la visita d’una delegació de l’Ajuntament de Cu-
nit pel model pedagògic i el sistema de gestió del centre.

NOVETATS4El rei Carnestoltes
estarà acompanyat de dos nous
personatges per al Carnaval
d’enguany a Canovelles. El Bis-
be de les Culleres i el Coronel se-
ran els nous convidats de la
festa més boja de l’any, que co-
mençarà diumenge i durarà
fins al pròxim dia 22 de febrer.
El ball de gitanes de la Comis-
sió de Sant Antoni Abat dona-
rà el tret de sortida a la festa a
la plaça de la Joventut. La rua
infantil del dia 21 serà el primer
acte en el qual els nous partici-

pants del Carnaval podran lluir-
se, ja que s’encarregaran de
guiar la desfilada.

La plaça de Margarida Xirgu
serà l’indret on es celebrarà la co-
ronació dels reis Carnestoltes.
Durant l’acte, els representants
de cadascuna de les escoles pre-
sentaran, mitjançant un versot,
el rei Carnestoltes de cada cen-
tre educatiu. Tot i això, serà el
darrer dia quan s’acumulin els
grans actes de Carnaval amb la
rua principal i la música de la
Banda Neon i DJ Josenaguer.

Canovelles estrenarà nous
personatges per Carnestoltes

Denuncien que aquest
sistema ja no té
cobertura legal 
per seguir multant
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SANT PERE4La Fàbrica de Sant
Pere de Vilamajor va viure di-
marts una sessió convocada per
l’Ajuntament de cara a debatre
amb la ciutadania la futura aco-
llida de menors migrants a la
vila. Durant la trobada, es van
poder escoltar crits i veïns in-
crepant alguns representants
institucionals. L’arribada dels
joves està prevista per al març,
quan s’instal·laran a la masia de
Can Canals.

Debat amb tensió
per l’acollida de
menors migrants

SANTA EULÀLIA4La Fiscalia
demana una pena de 26 anys de
presó per un home acusat de co-
metre quatre delictes d’agressió
sexual contra quatre persones in-
ternades en una residència per a
discapacitats. L’individu, que
també estava intern en el centre,
hauria aprofitat la seva superio-
ritat física sobre la resta de com-
panys per atemorir-los i agredir
sexualment i de forma repetida
altres interns.

Acusat d’agressió
sexual en una
residència

COMARCA4La Fundació soli-
dària Humana ha fet balanç re-
centment de la recollida selecti-
va de roba usada al Vallès Orien-
tal el 2019, en la qual s’han re-
cuperat 625 tones. Segons ex-
pliquen, aquesta xifra equival a
1,4 milions de peces de roba
que podran tenir una segona
vida. Això suposa un augment de
l’11,1% respecte a la campanya de
l’any passat.

625 tones 
de roba a la
recollida solidària

LA ROCA4Els veïns del barri de
la Torreta, a la Roca, han de-
nunciat aquesta setmana que
ha caigut part de la teulada del
casal d’avis de la zona. Els habi-
tants de l’indret critiquen la dei-
xadesa de l’Ajuntament i la res-
ta d’institucions amb el barri i
demanen inversions per mante-
nir els equipaments en bon estat
i evitar accidents. Precisament a
la zona hi ha una gran afluència
de nens i gent gran.

Cau part de la
teulada del casal
d’avis a la Torreta

VALLROMANES4Dos lladres
d’un estanc van ser detinguts la
setmana passada a Vallromanes
gràcies a la intervenció d’una
agent dels Mossos d’Esquadra
fora de servei que casualment es
trobava a la zona. Els criminals
van intentar atracar dues dones,
i una d’elles va donar la veu d’a-
larma. Gràcies a la tasca de la
mossa, que va avisar als seus
companys, es van localitzar i
detenir els individus.

Una Mossa fora 
de servei, clau per
detenir dos lladres

VALLROMANES4El punt de
venda de la plaça de la Vila de
Vallromanes ha repartit re-
centment un Sueldazo de l’ON-
CE de 100.000 euros. Els pre-
mis, que van ser cinc números
de 20.000 euros cadascun, van
tocar a diversos veïns afortunats
del municipi. En total, enguany
ONCE ha repartit més d’11 mi-
lions d’euros en premis a tota
Catalunya.

100.000 euros 
de l’ONCE 
a Vallromanes

GENERALITAT4El Vallès Orien-
tal tindrà una inversió total de
54,4 milions d’euros, segons re-
flecteixen els pressupostos anun-
ciats recentment pel Govern de
la Generalitat. Aquesta xifra su-
posa un 49% més que la partida
del 2017, i tindrà com a punts
prioritaris els equipaments re-
lacionats amb la salut i les in-
fraestructures comarcals. 

Concretament, en les inver-
sions totals de 54.403.379 d’eu-
ros del Govern hi destaquen
l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals a la Llagosta (10,6
milions d’euros), la construcció
d’un nou Centre d’Atenció Pri-

mària a Granollers (7,6 milions
d’euros) i les obres de millora a
la carretera C-17 en el tram en-

tre l’AP-7 i la BV-1432 (5,6 mi-
lions d’euros). En total, les in-
versions a càrrec del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
suposen un 65,6% dels pressu-
postos totals (35,7 milions d’eu-
ros) i el de Salut un 18,7% (10,2
milions d’euros).

D’altra banda, pel que fa a la
plantilla d’empleats de la Gene-
ralitat a la comarca, el total pre-
vist és de 9.033 (amb un aug-

ment de 460 treballadors en
l’àmbit educatiu).

Malgrat l’augment de parti-
des i les xifres que des de la Ge-
neralitat es destaquen per la pu-
jada en inversions, aquests
pressupostos no han agradat a
tota la comarca. De fet, a Mollet
s’ha criticat durament la man-
ca d’inversions a la ciutat en
matèria social i sanitària [veu-
re pàgina 12].

La partida augmenta un 49% respecte al 2017. Foto: Gerard Artigas/ACN

Salut i infraestructures, punts
clau dels nous pressupostos

El Consell Comarcal crea una
xarxa d’especialistes en salut
SANITAT4Aquesta setmana el
Consell Comarcal ha anunciat
una sèrie de mesures per donar
un nou impuls al Servei Comar-
cal de Salut Pública, que tindrà
com a proposta estrella la crea-
ció d’una xarxa de professio-
nals especialitzats en salut al
servei dels ajuntaments del Va-
llès Oriental. L’equip estarà for-
mat per una farmacèutica, un
biòleg i una veterinària al servei
dels consistoris. 

El conseller de Cooperació
Internacional i Salut Pública,
José A. Montero, i el cap de l’À-
rea de Medi Ambient i Territo-
ri, Jaume Viure, van presentar
les línies principals als ajunta-
ments de Caldes, Canovelles,
les Franqueses, Parets  i la Roca
amb l’objectiu de reflexionar de
manera conjunta sobre la im-
plantació d’aquesta nova xarxa.
D’aquesta forma es buscarà im-
pulsar la sanitat comarcal.

Generalitat | Mig milió per a la carretera del Montseny
El Govern de la Generalitat ha anunciat una inversió urgent de 541.000 euros
per reparar la carretera de Montseny, afectada greument durant el temporal

Glòria fa unes setmanes. De moment un tram continua amb l’accés tallat.

54,4
milions d’euros 
del pressupost de 
la Generalitat aniran 
al Vallès Oriental



27 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 líniavallès.cat14 de febrer del 2020



| 28

Esports

El Balonmano Granollers va tor-
nar a viure una jornada històrica
diumenge passat al Palau d’Es-
ports. El sènior femení de Robert
Cuesta va fer el que havia de fer i
el que tothom desitjava: classifi-
car-se, per primer cop, per a la
ronda de quarts de final de la Cha-
llenge Cup (guanyant també per
40-23 contra el Sokol Poruba de
Txèquia, en un partit que l’equip
va sentenciar al segon temps), eli-
minatòria que les granollerines ju-
garan contra el JuRo Unirek neer-
landès. El partit d’anada es juga-
rà el dia 29 d’aquest mes o l’1 de
març mentre que l’eliminatòria es
resoldrà el cap de setmana segü-
ent al Palau d’Esports.

Aquest equip és de la petita lo-
calitat de ‘t Veld, al nord dels Pa-
ïsos Baixos, i actualment és el ter-
cer classificat a la seva lliga, amb

un balanç de 15 victòries i dues
derrotes. En el seu camí en la
competició continental, el JuRo
Unirek   ha eliminat l’SSV Brixen
Südtirol italià (va guanyar per 29-
24 a casa i va rematar la feina a
domicili dissabte passat amb un
altre triomf per 20-26).

El sorteig, celebrat dimarts
passat també ha dibuixat el camí
cap a la final de l’edició de la Cha-
llenge Cup d’enguany. Si les de
Cuesta superen l’eliminatòria
contra l’equip neerlandès, juga-
rà les semifinals contra el vence-
dor de l’emparellament de la lli-
ga espanyola entre l’Aula Cultu-
ral de Valladolid i el Mecalia At-
lético Guardés.

Abans, però, les granollerines
hauran de resoldre una altra eli-
minatòria d’una competició d’e-
liminatòries, la segona fase de la
Copa de la Reina, que igual que en
el cas de la Challenge Cup té ben
encarada de l’anada. El BMG re-
brà, demà a dos quarts de cinc de
la tarda, el BM Bolaños, per aca-
bar la sèrie. L’equip vallesà va po-

sar un peu i mig en la següent fase
de la Copa gràcies a la victòria
aconseguida en la localitat ma-
drilenya de Bolaños de Calatrava
el passat 18 de gener (18-35).

BUSCANT LA TERCERA
Aquest, però, no serà l’únic par-
tit per als sèniors, ja que el mas-
culí afrontarà una nova jornada
de la lliga ASOBAL. Després
d’haver enllaçat dues jornades
consecutives guanyant (la ratxa
s’estén a quatre dels darrers cinc
enfrontaments), els d’Antonio
Rama viatjaran a Nava de la
Asunción (a la província de Se-
gòvia) per jugar demà passat
contra el BM Nava, un nouvingut
a la categoria, però que de mo-
ment no està patint per aconse-
guir resultats que el mantinguin
fora del descens.

El conjunt de Daniel Gordo
només ha guanyat un dels darrers
cinc partits que ha jugat (per 19
a 23 a Osca, en el darrer partit del
2019) i ocupa la desena posició
amb 12 punts.

La imatge que ho resumeix tot: l’equip, eufòric sobre la pista. Foto: BMG

Històric: el BMG jugarà els
quarts de la Challenge Cup

» Les de Robert Cuesta es veuran les cares contra el JuRo Unirek 
» El sènior masculí visitarà Nava de la Asunción aquest diumenge

Concòrdia i Caldes tornen a 
la feina després de l’aturada

FUTBOL SALA4Amb les piles
carregades després d’un cap de
setmana sense lliga, el CD la
Concòrdia i el CN Caldes afron-
taran, demà passat, els seus res-
pectius enfrontaments de la di-
novena data de la lliga.

Sobre el paper, l’equip de la
Llagosta serà qui haurà d’afron-
tar un examen de major dificul-
tat: visitaran el filial de la Penya
Esplugues, el segon classificat,
demà passat a dos quarts de
dues del migdia. La dinàmica re-
cent de les blavetes, però, convi-
da a somiar amb un bon resultat,

ja que les espluguines només
han sumat un punt dels últims
nou que s’han disputat.

Més fàcil, a priori, sembla el
partit que jugaran les calderines.
El CNC tornarà a posar-se en
marxa al Bugarai diumenge a
tres quarts de 12 del migdia con-
tra un dels equips de la zona bai-
xa de la taula, el Futsal Aliança
Mataró. Contràriament al que
passa amb el rival de la Concòr-
dia, les del Maresme afronta el
desplaçament a la comarca en un
bon moment, havent guanyat
tres dels últims quatre partits.

Waterpolo | Agustí Pericàs debuta amb la selecció espanyola
Agustí Pericàs s’ha convertit en el primer jugador sorgit del planter del CN Granollers que

juga amb la selecció espanyola. L’actual jugador del CN Terrassa es va estrenar amb un gol en
la derrota dels de David Martín contra Montenegro (6-11) en un partit de la World League. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Iona Lobato, del Nokachi,
bronze a l’Europeu cadet

KARATE4Gairebé tres mesos
després de penjar-se una meda-
lla de bronze en el Mundial de ka-
rate cadet de Xile, Iona Lobato ho
ha tornat a fer. La jove karateka
del Club Nokachi de les Fran-
queses ha tornat a pujar a un podi
d’una gran competició, en aquest
cas el del Campionat d’Europa
que es va disputar a Budapest.

Lobato va tornar a ser una de
les millors en el pes de menys de
54 quilos de la categoria kumite,
i només va perdre en la semifinal
contra la representant d’Escòcia.
La franquesina va anar supe-

rant eliminatòries contra kara-
tekes neerlandeses, croates i ale-
manyes, i va guanyar-se el tercer
calaix del podi derrotant la re-
presentant d’Israel.

DOMÍNGUEZ, A LES PORTES
Menys fortuna, en canvi, va tenir
l’altre representant del club que
va competir a la capital d’Hon-
gria. Alfredo Domínguez també
va superar les primeres prèvies,
però va quedar-se fora de la final
després de perdre contra Portu-
gal i el combat pel bronze contra
el representant de Geòrgia.
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La història es
repeteix. El CB
Mollet va tor-
nar a topar
amb la mateixa

pedra i no va aconseguir alçar la
Lliga Catalana EBA; els de Josep
Maria Marsà van tenir opcions de
guanyar fins al final diumenge
passat a Quart, però la copa va
anar a parar a les vitrines del CB
Vic (78-71).

La final havia començat de la
millor manera, ja que després
d’un intercanvi de cistelles en els
primers minuts de partit, els de
Marsà van aconseguir una renda
de 10 punts (5-15) que seria el seu
màxim avantatge en l’enfronta-
ment. La distància es mantindria
en els cinc punts favorables al
CBM amb el qual es va tancar el
primer parcial (23-18), però en
els moments decisius, l’equip va
encaixar un parcial dels oso-
nencs de 13-27. El col·lapse ne-
gre, que només va anotar 13

punts en els darrers 10 minuts
del matx, va coincidir amb un
gran moment de l’equip vermell.

El Mollet, doncs, va tornar cap
a casa havent perdut la cinquena
final en les seves cinc participa-
cions. La Lliga Catalana va tornar
a girar-li l’esquena a l’equip.

PASSAR PÀGINA
La competició, però, no s’atura,
de manera que el CBM tindrà

una oportunitat per passar pà-
gina demà passat en una nova
jornada de lliga. El rival dels de
Marsà en el partit de la 18a jor-
nada de la fase regular de la lli-
ga serà un altre dels equips que
van jugar la Final a Quatre, el
BBA Castelldefels.

El club tindrà un record per
a Selver Dzigal, un bosni que va
jugar al club fa unes temporades
i que va morir de forma sobtada.

El CB Mollet, subcampió 
de la Lliga Catalana EBA

Reacció necessària: 
el Granollers rep el Vilafranca

L’EC Granollers tor-
narà a ser el protago-
nista d’un dels partits
més atractius de la 24a

jornada de Tercera. Els de Jose
Solivelles rebran, demà passat a
les 12 del migdia, un dels seus ri-
vals directes, l’FC Vilafranca.

L’enfrontament contra el con-
junt penedesenc, doncs, ha de ser
l’al·licient i el revulsiu perquè els
blancs posin el punt final a la
mala dinàmica recent (cinc der-
rotes en els darrers sis partit, in-
cloent-hi la de diumenge passat
al camp del Terrassa per 0-1) i
tornin a acostar-se a la zona de
play-off, de la qual ara mateix els
separen quatre punts.

Els vilafranquins, per la seva

banda, tampoc viuen el seu mi-
llor moment, ja que només han
guanyat el darrer partit després
d’haver enllaçat quatre derrotes.

NAMA SPORTS NO MARXA
Institucionalment, la gran notí-
cia va ser la publicació d’un co-
municat, a finals de la setmana
passada, en el qual el club sortia
al pas dels rumors que deien que
Nama Sports estaria conside-
rant desvincular-se de l’ECG de
cara al curs que ve.

Des de l’entitat van assegurar
que la relació entre les parts és
molt bona i que la intenció mú-
tua és “continuar treballant pel
creixement, millora i desenvo-
lupament del projecte”.

El CB Granollers, líder en
solitari de la Copa Catalunya
BÀSQUET4La victòria del CB
Granollers a Barcelona contra la
UE Horta (64-68) combinada
amb l’ensopegada del Vive El
Masnou a la pista del Salt ha pro-
vocat un canvi de líder al grup 1
de la Copa Catalunya masculina.

Els granollerins són l’únic
equip de la categoria que pot pre-
sumir de tenir un balanç d’11-5,
i dimecres de la setmana que ve
a dos quarts de 10 de la nit de-
fensarà la seva condició en el der-
bi contra el Sant Gervasi.

El conjunt de Mollet, onzè, va
veure com el partit que havia de
jugar contra els Lluïsos s’ajor-
nava pel trencament d’una de les
cistelles del pavelló durant l’es-

calfament del partit contra els
barcelonins. L’enfrontament
s’haurà de recuperar, tot i que en-
cara no s’ha fixat la data per
part de la Federació Catalana.

Els altres dos conjunts va-
llesans que juguen en la cate-
goria, el CB Lliçà d’Amunt i el fi-
lial del CB Mollet, jugaran a
casa. Els lliçanencs, cinquens,
rebran el penúltim, el CB San-
ta Coloma, al Pavelló d’Esports
demà quan passin cinc minuts
de les sis de la tarda, mentre que
el filial del CBM, que ocupa la
quarta plaça, l’haurà de defen-
sar dels seus veïns amb un par-
tit a les cinc de la tarda al Plana
Lledó contra el cuer, el Salt.

» Els de Josep Maria Marsà perden la final contra el CB Vic a Quart
» Torna la lliga: els molletans rebran la visita del BBA Castelldefels

Mingote seguirà la seva
preparació a Xile

ALPINISME4La segona part del
repte solidari 14x1000 Catalonia
Project de Sergi Mingote cada
cop és més a la vora i, per això,
l’alpinista paretà comença a dis-
senyar la seva posada a punt
per afrontar-lo amb garanties.

Dimarts passat, l’esportista va
publicar un vídeo dels entrena-
ments que fa al CAR de Sant Cu-
gat i va explicar que, un cop su-
peri una sèrie de proves mèdi-
ques, marxarà a Xile per coronar
alguns dels volcans més alts del
país andí (com l’Ojos del Salado
o el Tres Cruces, que freguen els

7.000 metres) per estar a punt de
cara primers cims de la segona
meitat del repte, que seran l’An-
napurna i el Makalu.

UN REPTE HISTÒRIC
Aquest 14x1000 Catalonia Pro-
ject és un repte majúscul, que si
Mingote conclou satisfactòria-
ment li servirà per convertir-se
en l’alpinista que aconsegueix ar-
ribar en menys temps als cims
més alts del planeta en una ma-
teixa expedició. Actualment, el
rècord el té l’alpinista sudcoreà
Kim Chang-Ho.

Els molletans van caure en el partit pel títol. Foto: F. Torné / FCBQ

Foto: David Homs
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als
barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-

mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany
tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és
la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir

del concurs, la catalana es va convertir en la
veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-
talà. En aquest sentit, destaquen temes com

Aquella estrella de allá, de la banda sonora de
Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la
que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb
nou artistes més, una versió plurilingüe de la

cançó Into the unknown, convertint-se així en la
primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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AVUI 14 DE FEBRER
21:30 Once upon a time... in Hollywood, de Quen-

tin Tarantino, serà la pel·lícula seleccionada
per a la sessió d’avui del cinema en VO amb
subtítols. / Cinema Edison.

AVUI 14 DE FEBRER
18:00 Marta Roqueta serà l’encarregada del ta-

ller anomenat Amor, sexe i desig a l'època di-
gital, una activitat pensada per a dones. Ins-
cripció gratuïta, places limitades. / Centre d'In-
formació i Recursos per a Dones (CIRD).

DIUMENGE 16 DE FEBRER
18:00 Yo, Tonya serà el nom de la pel·lícula se-

leccionada per al Cinefòrum de demà passat.
Explica la història de Tonya Harding, una jove
promesa del patinatge sobre gel. / Centre de
Serveis per a la Gent Gran El Lledoner.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
CANOVELLES L'entitat En Veu de Dona enceta

els actes amb motiu del 8 de març amb aques-
ta assemblea oberta feminista, oberta a les
veïnes del poble i també de la comarca
(11:00). / El Local.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
LES FRANQUESES Una jornada per llepar-se els

dits. El Club Esportiu Llerona ha preparat, de
cara a demà passat, una calçotada popular i
oberta a tothom. (13:00). / Envelat de les An-
tigues Escoles de Llerona.

AVUI 14 DE FEBRER
PARETS Aquesta tarda es farà una visita guiada

per a la gent gran als espais que ocupava la
indústria tèxtil Linera per recordar la seva im-
portància d’anys enrere (10:00). / Parc de la
Linera.

DIMARTS 18 DE FEBRER
SANTA PERPÈTUA Jordi González, llicenciat en

Belles Arts, coordinarà la conferència ano-
menada Dalí pintor, Dalí escriptor i Dalí actor.
(19:30). / El Vapor.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la di-

vuitena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el CB Mollet i el BBA Castelldefels
(19:15). / Poliesportiu Plana Lledó.

L’AMETLLA Els dies mentits, de Flyhard
Produccions, arriba a l’Ametlla per
representar una única funció. / Sala de
Teatre.

L’Ametlla gaudirà amb una 
funció d’‘Els dies mentits’
Demà 15 de febrer a les 20:00

En el marc del cicle Cicle de Xerrades
del CEM a l'Ateneu Gran, Montserrat
Tura recordarà la figura de Vicenç
Bachs. / Ateneu Gran. Espai de formació
per a gent gran.

Montserrat Tura recorda 
la figura de Vicenç Bachs
Dilluns 17 de febrer a les 18:00

Justícia, de Guillem Clua, serà l’obra se-
leccionada per a la sessió del Llegim el
teatre de la setmana que ve. Francesc
Viñas coordinarà la sessió. / Bibliote-
ca Can Pedrals.

‘Justícia’, de Guillem Clua, a
la sessió del ‘Llegim el teatre’

Dilluns 17 de febrer a les 19:00

GRANOLLERS Partit d’handbol co-
rresponent a la tornada de la Copa de
la Reina entre el BM Granollers i el BM
Bolaños. / Palau d’Esports.

El BM Granollers afronta la
tornada de la Copa de la Reina

Demà 15 de febrer a les 16:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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