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El Besòs necessitarà dos o tres anys 
per recuperar-se de l’incendi i del temporal
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Dos o tres anys per recuperar-se
de l’incendi a Montornès i el
temporal Glòria. Aquest és el
diagnòstic del riu Besòs que el
Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat ha fet aquesta set-
mana dels enormes impactes
mediambientals que han hagut
de suportar les seves aigües. 

L’anàlisi del Govern arriba
precisament dies després de la
denúncia d’Ecologistes en Acció
a Ditecsa, l’empresa que es va in-
cendiar provocant una catàs-
trofe ecològica sense precedents
al riu pels vessaments a l’aigua de
substàncies tòxiques industrials.
Per a Quim Pérez, membre de

l’entitat, era “força evident que la
recuperació tardaria anys”. L’ac-
tivista explica aLínia Vallès que
ho veien venir des dels primers
moments de l’incendi: “Ja ho
vam dir quan es va saber la di-
mensió de l’abocament i vam
anar al riu a netejar quatre dies
després. Es podia inhalar la to-
xicitat que sortia de l’aigua”, re-
corda Pérez”. 

En aquest sentit, l’ecologis-
ta assegura que “no és normal
que hi hagi indústries perilloses
a la vora del riu i de pobla-
cions”. A més, considera que a
això cal afegir-hi “que no hi
hagi plans de seguretat o els pro-
tocols no siguin adequats”. D’al-
tra banda, considera que enca-
ra “no se sap la dimensió com-
pleta de la contaminació” pel
que fa als “sediments, els aqüí-
fers i l’afectació atmosfèrica”.

Des del Govern, per la seva
banda, afirmen que “les densitats
poblacionals de peixos i d’al-
guns ocells han disminuït” tot i
que “hi ha exemplars suficients”
per restablir la situació ante-
rior. I és que després dels abo-
caments tòxics, el Besòs va haver
de suportar la segona estocada
del temporal Glòria. La tem-
pesta va fer passar el cabal de 3
metres cúbics per segon a més de
500, provocant danys impor-
tants un altre cop a l’ecosistema.

Tot i la violència dels dos in-
cidents, que la mateixa Genera-
litat considera els més greus
que han passat al riu en les da-
rreres dècades, hi ha motius
per a l’esperança. Els mostrejos
indiquen que encara i així es
manté la biodiversitat i es poden
seguir trobant les espècies més
habituals al riu.

Alex Suárez
VALLÈS ORIENTAL

Els mostrejos indiquen que hi ha menys població de fauna, però suficient per recuperar la situació anterior del riu. Foto: Agents Rurals

ACTIVISME4Una trentena
d’activistes provinents de mu-
nicipis de la conca del Besòs
com la Llagosta, Sant Fost o
Sant Adrià es van reunir dis-
sabte al Casal Cultural de Mo-
llet en l’Assemblea per la De-
fensa del Besòs, en resposta a
la catàstrofe de Ditecsa. Lau-
ra  Villar, portaveu de l’entitat
ecologista Mollet pel Futur, va
assistir a la trobada: “L’in-
cendi va ser un punt d’inflexió
per a tots nosaltres. Abans
anàvem fent coses per separat,
però ara sabem que ens hem
d’organitzar per fer pressió
conjunta”, explica.

Villar ha avançat a aquest
periòdic que un gran grup
d’entitats “està valorant unir-
se sota la Plataforma en De-
fensa del Besòs”. Segons l’ac-
tivista, ara mateix cada asso-
ciació està consultant a les se-
ves respectives assemblees
aquesta possibilitat, que ani-
ria acompanyada d’un ma-
nifest pròximament.

La conscienciació de ciu-
tadans, polítics i empreses, la
vigilància del riu i exigir un
diagnòstic complet de les
aigües són els principals
punts que els activistes bus-
caran aconseguir. 

La Plataforma en Defensa del
Besòs: una resposta a l’incendi

El llarg retorn a la vida
» La Generalitat afirma que el Besòs necessitarà dos o tres anys per recuperar l’ecosistema fluvial
» L’incendi de Ditecsa a Montornès i el temporal Glòria han estat dos cops duríssims contra el riu
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La lupa

per @Modernetdemerda

1991

És 1991 i això és un pla seqüència. Ro-
salia no existeix. Ni l'Instituto Cervan-
tes. Ni el Mercosur. La Unió Soviètica
encara belluga i San Petersburg enca-
ra es diu oficialment Leningrad. Iu-
goslàvia és real, allà la tenim, i la Guerra
del Golf està entretinguda.

A Sud-àfrica encara han
de suprimir l'apartheid, a
Colòmbia encara no s'ha
entregat Pablo Escobar, i
als Estats Units encara hi
mana George Bush pare.
ETA fa una matança a Vic i
l'IRA posa bombes a Londres. Joan Pau
II es dedica a publicar encícliques; ara,
la novena.

Lluny del Vaticà, a Sevilla ultimen els
preparatius de l'Expo que s'acosta, i a
Barcelona què us he d'explicar dels
Jocs Olímpics, una bogeria, els tenim a
tocar. Ed Sheeran encara ha de néixer
i Freddie Mercury és a punt de morir.
El videojoc Sonic ha de veure la llum

d'un moment a l'altre, encara no hi és,
i Ayrton Senna guanya el que serà el seu
últim títol, encara hi és.

Un tal Tim Berners-Lee comença a
parlar d'una cosa anomenada internet,
els Rugrats encara no s'han parit, i el ne-

gre de Banyoles és exhibit tranquil·la-
ment en un museu. Alejandro Sanz i
Ricky Martin ni tan sols han debutat, i
Mariah Carey i Nirvana tot just ho han
fet. Posa un casset, que els escoltarem.

Posa un casset, que així sona músi-
ca mentre arribem a l'últim tram d'a-
quest pla seqüència i descobrim l'últim
tresor que amaga aquest 1991.

Perquè, senyores i senyors, l'11 de fe-

brer de 1991, enmig de tot aquest huracà
d'antigalles, neix el Club Súper 3. Fa ni
més ni menys que 29 anys.

I tal com naixia llavors és com està
morint ara. Avui, la joia infantil i ju-
venil de Catalunya continua pensant-

se i executant-se com si
encara fos 1991, com si en-
cara vivíssim en un plane-
ta sense internet, amb Gor-
bachov i sense Bad Gyal. El
món s'ha revolucionat de
dalt a baix i el nostre canal
infantil de referència és on

era, ancorat en una realitat de televi-
sors i boy bands.

Atrapats en un 1991 perpetu, tothom
sembla mirar-s'ho, ningú sembla fer
massa res per adaptar la maquinària al
segle XXI. I cada any que passa és una
generació perduda, una generació que,
oblidem-nos-en, no serà salvada a úl-
tima hora per cap superman. És 1991 i
això és un fos a negre.

Avui, la joia infantil i juvenil de 
Catalunya continua pensant-se 

i executant-se com si encara fos 1991

No és just, ni accepta-
ble, ni irreversible que
les dones cobrem un

23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el regis-
tre salarial per posar fi a aquesta dis-
criminació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La legalización de las
expulsiones extrajudi-
ciales de migrantes por

Estrasburgo llega en un momento crí-
tico, en plena externalización de fron-
teras a países sin garantías, con los ul-
tras crecidos en toda UE y los gobier-
nos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

@apuente

Fa uns dies, després
d’una declaració en la
qual una víctima va haver

d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, aten-
ció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsa-
bilitat de totes.

Periodismo no es po-
nerle un micrófono a
un votante de extrema

derecha para que suelte bulos en por-
tada sin que nadie los rebata. Perio-
dismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

@juliahumet@MireiaMata_DGI @jonathanmartinz

Els semàfors

Ditecsa
El riu Besòs tardarà entre dos i tres anys
a recuperar-se del vessament de subs-
tàncies tòxiques resultants de l’incendi
de Ditecsa i de la contundència del tem-
poral Glòria. Els dos incidents han estat
els pitjors en dècades, segons el Govern.

pàgina 3

Aj. de les Franqueses
L’Ajuntament franquesí substituirà el

polèmic sistema foto-vermell que havia
despertat moltes crítiques veïnals per

un radar de tram. Tanmateix, el consis-
tori mantindrà les darreres multes que
alguns grups d’activistes volien anul·lar. 

pàgina 24

Ball Gitanes la Garriga
Un grup de joves de la Garriga ha iniciat
una campanya de micromecenatge per
fer reviure el Ball de Gitanes de la vila.
Volen recuperar la tradicional activitat
de cultura popular que va deixar de f

er-se al poble durant els anys 80. 
pàgina 24
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Art granollerí als Oscars: parlem 
amb el dissenyador del vestit de Gisela1

2
El PSC de Mollet carrega contra 
els pressupostos de la Generalitat

El pressupost de la Generalitat 
destinarà 54,4 milions al Vallès

Els ecologistes porten als jutjats 
l’empresa de l’incendi

Es feia passar per un home 
mort per no pagar multes

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

La mayoría de españoles cree
que querer votar sobre la inde-
pendencia de Cataluña es un
agravio para ellos, cuando es un
acto de justicia propia.

En el fondo, no tiene nada
que ver con las personas del
resto de España, sino con qué
futuro queremos nosotros y nos-
otras como sociedad.

El día que entendamos eso,
que no se puede decidir el futuro
propio en función de los inter-
eses de otros, seremos un pueblo
maduro.

El día que el resto de españo-
les y españolas entiendan que no
se puede mantener a un pueblo
que ha llegado a celebrar un re-
feréndum pacífico con el poder
de todo un estado en contra, sin
preguntarles qué es lo que real-
mente desean, estarán esca-
pando del marco mental impe-
rialista.

Un referéndum de indepen-
dencia vinculante es la única sa-
lida democrática al conflicto y la
única real.

Mientras esto no ocurra, nin-
guna de las partes estará en paz.

Una obviedad
per Mani Martínez

L’habitatge, una prioritat social
per Joan Tuset i Assia Cherdal (ERC Canovelles)

En el primer ple municipal de
l’any es va aprovar una moció
d’ERC per demanar el retorn so-
cial del rescat bancari i per ga-
rantir l’accés a l’habitatge social.
És una evidència que una de les
principals conseqüències de la
crisi té a veure amb l’habitatge.
El seu accés ha esdevingut un
factor clau de desigualtat. La di-
ferència existent entre l’evolu-
ció de les rendes i el cost d’accés
a l’habitatge impacta sobre les
persones i famílies amb menor
capacitat.

La crisi financera va portar
una elevada inversió per part de
l’Estat per reestructurar la ban-
ca i el sistema financer. A la ban-
ca li van arribar més de 64.000
milions d’euros, amb els quals
es van sanejar els balanços de les
entitats bancàries, i els seus ac-
tius més tòxics amb la SAREB.

Un rescat que en realitat es va
convertir en un xec en blanc que
eximia de responsabilitats els
causants de la crisi, mentre no
feia res per a reparar les conse-
qüències d’aquesta gestió que
patien i pateixen milers de fa-
mílies.

La finalitat de la moció és
instar el govern espanyol a mo-
dificar la Llei 2/2012 i el Decret
Llei 10/2019, per tal de treure la
limitació de l’ús del superàvit
municipal i poder construir un
estoc d’habitatge públic de llo-
guer social, així com la modifi-
cació del règim jurídic de la
SAREB, per tal que cedeixi el
30%  d’immobles al lloguer so-
cial per a la creació d’un fons so-
cial d’habitatge

Dotar d’eines els ajunta-
ments en habitatge és la millor
opció per afrontar aquest repte.

Les millors
perles

Un raper mata la seva mare per repartir l’herència entre els
seus seguidors i fer-se famós. És la història de Qaw’mane
Wilson, el jove que va contractar un sicari perquè assassinés

la seva mare i, així, poder heretar 90.000 dòlars. Ara, Wilson ha estat
condemnat a 99 anys de presó i el sicari, a 100.

Obrir l’aixeta i que, en comptes de sortir-ne aigua, en surti
alcohol. És el que ha passat a una comunitat de veïns a
Chalakudy, una ciutat de l’Índia. Segons les autoritats,

uns treballadors haurien vessat 2.000 litres de begudes espiri-
tuoses al pou que abasteix d’aigua la comunitat.

Fer-se un tatuatge és una decisió que s’ha de pensar molt
abans de prendre-la. I si no, que li diguin a Orlando Bloom. El
famós actor s’ha tatuat recentment el nom del seu fill en codi

morse, és a dir, amb punts i ratlles. La sorpresa ha estat quan l’han
avisat que, en comptes de Flynn, s’ha tatuat Frynn.

Els passatgers del creuer Diamond Princess, ancorat al port
de Yokohama (Japó), no poden sortir de les seves habita-
cions perquè al vaixell s’han detectat seixanta casos de co-

ronavirus. Per animar-los, una pàgina web de contingut per a
adults ha decidit oferir pornografia gratis per a tots ells.

Un gos amant dels contes que motiva els nens a llegir en veu
alta. Així és en Percy, el golden retriever d’una biblioteca ca-
nadenca que es dedica a escoltar les històries que li llegeixen

els més petits. S’estira al seu costat, els mira fixament i, d’aquesta
manera, els infants milloren la seva confiança en la lectura oral.

A les xarxes

@LaPous_: Això dels ocells morts, des-
plomant-se de cop, fulminats tots per
terra... Si fos una pel·lícula, en parlaríem
més.

@IgnasiMoreta: Les dones surten per
atendre familiars. Els homes, per treballar
i fer voluntariat. Deu ser casual, però com
a missatge fa mal.

#PermísNoÉsLlibertat

@sussifreixa: Si tenir un mediador a la
mesa de diàleg no és important i no cal,
algú em sap respondre per què s’oposen
tant a tenir-lo?

#TaulaDeDiàleg #OcellsMorts
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Tu vas iniciar aquest pro-
jecte. Com vas començar a
cosir Costumama?

Després del càncer vaig haver de
seguir tractament. Cap al final de
la quimioteràpia, per distreure’m
una mica, vam treure la màquina
de cosir de la meva mare i vam in-
tentar fer una bossa. Va venir una
amiga seva però tampoc ens en
vam sortir. Aquesta amiga coneixia
una senyora del poble que ens po-
dia ensenyar a cosir. Quan va veu-
re la bossa va dir: “Mare meva,
aquí hem de començar des del
principi”. Jo no sabia ni enfilar la mà-
quina i me’n va ensenyar de zero.
Ara ja fa un any d’això, i ja ho tinc
més per la mà. 

Com ha evolucionat Costumama? 
Quan vaig començar a cosir feia al-
guna bossa d’anar a comprar, sem-
pre amb supervisió i ajuda, i la re-
galava. Totes les meves amigues te-
nen el conjunt de la bossa i el
moneder. Una d’elles em va dir que
havia de vendre el que cosia, per-
què si no la gent no li donaria va-
lor. Jo no veia clar posar-ho a la ven-
da, perquè cosia més o menys bé.
Llavors vaig decidir vendre-ho i
destinar els diners a la investigació
del càncer de mama. Vaig pensar
que només ho comprarien la fa-
mília i les amigues per treure-m’ho
de sobre. Però va anar a més. Em
vaig proposar el repte de recollir
mil euros, però hi vaig arribar molt
ràpidament. La gent em veia pel
carrer i em demanava més bosses
i moneders. Llavors vaig decidir
obrir el ventall de productes. A més,
l’Escola Valldeneu de Sant Martí de
Centelles i l’Esplai Picapins em van
encarregar noranta-cinc boc and
rolls i va ser un show. Tots els dis-
sabtes i diumenges sense parar de
cosir. Els moneders de Costumama
han arribat fins a Andorra, Anda-

lusia o Lleida. Molta gent em de-
mana els productes per Instagram
i els reben per correu. 

Aquest projecte ha deixat de
ser individual...
Sí, vaig tenir molta demanda. La
gent no em demanava un mone-
der o dos, me’n demanaven vint o
quaranta. Deu moneders a la set-
mana val, però quaranta no els po-
dia fer. Són molt laboriosos. Només
érem la meva mare, una bona
amiga de la família i jo cosint. Per
això vam haver de buscar més
gent. Em van dir que hi havia un
grup de dones a Sant Martí de Cen-
telles, i d’allà van sortir un parell de
voluntàries. Aquí a Aiguafreda una
senyora es va trobar la meva mare
pel poble i li va dir que també vo-

lia participar-hi. Tinc la sort de te-
nir unes amigues que hi col·labo-
ren  molt. Dues saben cosir, i les que
no en saben m’ajuden a tallar les
teles quan tinc molta feina. 

I heu instal·lat el taller a casa els
teus pares... 
Sí, durant el tractament, el meu
pare i la meva parella m’acom-
panyaven a la quimioteràpia i,
quan arribàvem a casa, la mare ja
ens tenia el dinar preparat. Un
dia vam treure la màquina, vam
començar a cosir  i ja ens hi vam
instal·lar. El meu pis és petit i els
meus pares em van deixar posar
el taller a casa seva. Tot i així, el
passat mes d’octubre jo vaig tor-
nar a treballar a l’escola i només
puc cosir els divendres. Estic
molt contenta perquè ja torno a
tenir la vida que tenia abans,
després d’estar quinze mesos
sense donar classes. 

On van destinades les aporta-
cions econòmiques de Costu-
mama? 
Vaig preguntar al meu oncòleg
on podria donar aquests diners i
em va dir que ho fes a l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, però fi-
nalment no vaig fer el donatiu
allà.  Quan vaig parlar amb l’Asso-
ciació els vaig dir que volia que els
diners anessin destinats a la in-
vestigació del càncer de mama i
des d’un primer moment em van
dir que sí. Per Nadal vaig trucar avi-
sant que faria una donació i dient
que m’agradaria veure el centre. No
em van posar cap problema. A
últim moment, em van dir que els
diners no anirien destinats a la
causa que jo havia demanat, sinó
a la que ells creguessin necessària.
A més, la donació havia de ser
anònima, i per tant, no ho podia fer
públic. Hi ha molta gent al poble
que m’ha ajudat, que creu en el
meu projecte i que ha de veure on
van els diners. A més, jo he venut
els meus productes dient que els
guanys es destinarien a la investi-
gació del càncer de mama, i per
tant, m’haig d’assegurar que vagin
allà. La meva mare i la meva àvia
van ser tractades a l’Hospital de
Sant Pau. Els vaig trucar i em van dir
que feien recerca de càncer de
mama. Allà vaig fer la donació i hi
continuaré donant tot el que guan-
yi amb la venda de Costumama.  

Com va rebre la donació l’Hos-
pital de Sant Pau?
Van estar encantats. Hi van anar els
meus pares. Els van rebre la inves-
tigadora, el cap d’oncologia i el di-
rector de l’Hospital per agrair-nos
l’aportació. Estaven molt agraïts i
va ser molt bonic.  

Com sorgeix el logotip de Cos-
tumama?
Se’ns va ocórrer una nit. Cada ve-
gada que anava al ginecòleg, em
dibuixava el pit amb els quatre
quadrants i em deia “tens el tumor
aquí i aquí”, i em senyalava la zona.

Quan em van donar el diagnòstic,
després d’una ressonància,  em van
ensenyar el mateix gràfic. Amb
tant dibuix, vaig decidir que seria
el logo de Costumama. Els dos
quadrants superiors simbolitzen les
teles i, al costat, el dibuix de l’agu-
lla i la lupa representen la costura
i la investigació. 

Què ha significat per a tu tirar en-
davant aquesta idea?
Quan et trobes amb la malaltia,
sempre estàs pensant. En canvi,
quan estava cosint m’oblidava una
mica de tot el que passava. M’ha
servit de distracció i m’ha ajudat
molt. En lloc d’anar a un psicòleg,
jo cosia. Cosir ha estat la meva ma-
nera de tramitar la malaltia. Soc po-
sitiva perquè he tingut el model de
la meva àvia i la meva mare, que
també van patir aquest tipus de
càncer. A més, la gent s’ha anat en-
ganxant a Costumama, no m’es-
perava que arribés fins aquí. Quan
em vaig il·luminar, vaig pensar
que no seria res. La meva família
em va dir que era una bona idea i
que aniria molt bé, i ha tingut raó. 

Com han rebut aquest projecte
els veïns i veïnes d’Aiguafreda?
Molt bé. Tots han col·laborat i
m’han ajudat molt. El mes de no-
vembre va ser la fira artesanal del
poble i vaig muntar una paradeta.

L’Ajuntament me la va cedir sense
haver de pagar, i tots els productes
es van vendre abans del migdia.
Molta gent va venir amb bosses i
moneders que havia cosit a casa i
me’ls van donar per vendre. Va ser
molt bonic. 

Què creus que significa per al
municipi d’Aiguafreda comptar
amb un projecte solidari com
Costumama?
Jo crec que la gent està contenta.
És un poble petit, d’uns dos mil
tres-cents habitants, i ens coneixem
tots. La gent em veu pel poble i em
fa encàrrecs. Normalment, no se sol
confiar en el fet que els diners va-
gin a una causa benèfica. En can-
vi,  el poble d’Aiguafreda ha confiat
plenament en Costumama i ha
col·laborat molt. 

Com a creadora del projecte,
quin voldries que fos el futur de
Costumama?
A mi m’agradaria que continués a
un bon ritme, però ja estic treba-
llant a jornada completa i és com-
plicat. La idea és anar fent cosetes
els divendres, anar-les guardant i
vendre-les a la pròxima fira de
l’artesà. M’han proposat d’anar a la
Garriga a vendre, però no puc as-
sumir-ho. Prefereixo fer-ho un cop
l’any i, mentrestant, anar venent
també alguna cosa.

“Cosir ha estat la meva 
manera de tramitar la

malaltia, el meu psicòleg”
Anna Martínez / Creadora de Costumama 

Després de fer un donatiu de 4.010 euros a l’Hospital de Sant Pau per la 
investigació del càncer de mama, l’Anna Martínez rep Línia Vallès al petit taller 
de costura que ha instal·lat a casa dels seus pares. Entre teles, fils i agulles 
explica com va sorgir Costumama i com l’ha ajudat a superar la malaltia.

Foto: Lola Surribas

Perfil | Cosint per la investigació del càncer de mama
Anna Martínez (1984, Granollers) és mestra de professió. L’any 2018 li van diagnosticar un

càncer de mama i va aprofitar l’any de tractament per aprendre a cosir. Així va iniciar 
Costumama, un projecte benèfic per col·laborar amb la investigació d’aquesta malaltia. 

“El poble d’Aiguafreda
ha confiat plenament
en Costumama i hi ha
col·laborat molt”

Lola Surribas
AIGUAFREDA
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INFRAESTRUCTURES4Grano-
llers no tindrà una nova conne-
xió en forma de Quart Cinturó
amb Sabadell. Així ho va expli-
car el conseller de Territori, Da-
mià Calvet, en la presentació
del Pla de Mobilitat del Vallès la
setmana passada. Calvet va des-
cartar totalment la creació d’u-
na “infraestructura pesada” en-
tre ambdues capitals vallesanes
assegurant que el pas d’una via
així per aquesta zona “és inac-
ceptable”. El conseller, però, va
reconèixer que entre ambdós
territoris hi ha “una mobilitat
que cal resoldre” però aposta per
fer-ho amb “projectes comple-
mentaris”. 

Respecte al Pla, el conseller
va explicar que “es tracta d'un
instrument clau per resoldre un
aspecte imprescindible per la
vida de les persones i per les
mercaderies d’aquest territori”.
A més, Calvet va recordar que el
document inclou 72 propostes,

un pressupost de 2.500 milions
d’euros i un termini d’execució
fins al 2026.

ERC PLANTA CARA AL PLA
L’ambiciós projecte d’infraes-
tructures per al Vallès Oriental i
Occidental s’ha trobat amb l’o-
posició d’Esquerra Republicana.
En un comunicat conjunt entre
les seccions d’ambdues comar-

ques, els republicans asseguren
que el Pla “es queda a mig camí
del desenvolupament sosteni-
ble que requereix l’actual situa-
ció d’emergència climàtica”.  Per
això demanen un projecte que
“aposti fermament pel trans-
port públic i amb una clara de-
terminació per la inversió per la
mobilitat ferroviària” per da-
vant dels vehicles personals.

Calvet va presentar el Pla la setmana passada. Foto: Norma Vidal/ACN

El Pla de Mobilitat descarta 
el Quart Cinturó amb Sabadell
» El Govern renuncia a una “infraestructura pesada” entre vallesos
» Buscarà millorar la mobilitat amb “projectes complementaris”

Atrapen dos homes que 
van ocupar un pis fent ràpel

SUCCESSOS4La Policia Local va
enxampar dissabte dos homes
que van ocupar un pis fent ràpel
en un celobert i entrant per la fi-
nestra. Els fets, segons avança
el9Nou, van passar al carrer
Fontanella, on al celobert d’un
bloc de pisos els agents es van
trobar amb un dispositiu d’es-
calada. Concretament, els poli-
cies van descobrir cordes lliga-
des al sostre de l’immoble. Els
oficials van procedir a desallot-
jar el pis i fer fora els dos ocu-

pants. De fet, era el segon cop en
hores que la Policia Local els ex-
pulsava. 

Fins i tot, dies abans la pre-
sidenta de la comunitat de veïns
va advertir al cos policial que els
individus li havien demanat les
claus del bloc per accedir-hi
quan volguessin. En la inter-
venció, els agents van trobar
material d’escalada que duien els
intrusos, que a més tindrien un
historial més ampli d’intents
d’ocupacions.

PROTESTA4Una multitud de
pagesos amb tractors es va ma-
nifestar la setmana passada a
Granollers per reclamar “preus
justos” per als productes agraris
i fer un clam per la “situació d’e-
mergència” que està patint el
sector agrícola. Els manifes-
tants, convocats per Asaja amb
el suport d’Unió de Pagesos,
van desplegar les seves màqui-
nes en una tractorada que va
bloquejar la ronda Sud fins al ca-
rrer Lluís Companys. Una cin-

quantena de tractors, segons
els organitzadors, van desfilar
per la capital vallesana, que es va
convertir en el centre de la pro-
testa per a tots els pagesos de la
comarca. 

El destacament pagès es va
desplaçar fins a Palou, on hi ha
la seu territorial del Departa-
ment d’Agricultura. Allà es va en-
tregar un manifest sobre la si-
tuació d’indefensió que pateixen
els treballadors del sector pri-
mari i la manca d’actuació polí-

tica que, denuncien, tenen les
institucions.

UN FUTUR DIFÍCIL
Un altre dels temes que més es
va tractar durant la concentració
va ser el complicat futur de la pa-
gesia. Per revertir la situació, re-
clamen aplicar tarifes de preus
justos que permetin la supervi-
vència dels pagesos. L’envelli-
ment del sector i la disminució
de la població rural en són els
símptomes més evidents.

Els ocupants van entrar per la finestra del pis. Foto: Policia Local

Els pagesos volenpreus justos

Loteria | El sorteig de Sant Valentí deixa 260.000 euros
L’administració número 7 va repartir dissabte 260.000 euros amb dos dècims

que va vendre del primer premi del sorteig extraordinari de Sant Valentí. El nú-
mero 36.466 de la loteria dels enamorats va ser l’escollit per l’atzar.

Tractors de tota la comarca van desfilar per Granollers. Foto: Asaja
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Una inversió de 40 milions
d’euros en aquest mandat

AJUNTAMENT4El govern mu-
nicipal invertirà un total de 40
milions d’euros aquest mandat
en el marc del Programa d’Ac-
tuació Municipal (PAM) que es
va presentar ahir al Museu de la
ciutat. Des de l’Ajuntament ex-
pliquen que el PAM estarà es-
tructurat en deu eixos principals
a partir dels quals es repartiran
les partides pressupostàries. En
total, s’intentaran assolir 50 ob-
jectius  i un miler d’actuacions
durant el mandat. 

En aquest sentit, des del con-
sistori afirmen que aquests rep-
tes marcats estan molt lligats a
l’Agenda 2030 de l’ONU per as-
solir objectius de desenvolupa-
ment sostenible a Granollers.
En definitiva, des del govern
asseguren que volen convertir
Granollers en “una ciutat inclu-

siva, transformadora, compro-
mesa i sostenible”.

L’OPOSICIÓ ES PLANTA
Els regidors socialistes del go-
vern, però, es van quedar sols en
la presentació del Pla. Cap grup
de l’oposició va assistir a l’esde-
veniment. En un comunicat con-
junt, ERC, Junts, Ciutadans i Pri-
màries explicaven que no hi van
anar “en considerar-lo un acte
propi de l’equip de govern on es
presenta un document en el
qual no s’ha tingut en compte la
resta de grups del consistori”.
També afegien que “tot i que l’e-
quip de govern té la legitimitat
per elaborar el document sense
la participació dels altres grups,
no és adequat que la primera no-
tícia que en tinguin sigui en la
seva presentació”.

JUDICIAL4L’Audiència de Bar-
celona va celebrar ahir el judi-
ci a un home acusat d’abusar se-
xualment d’una dona prop de la
discoteca Bora Bora fa tres anys.
La Fiscalia demana 10 anys de
presó pels fets, que haurien
passat en els voltants del cone-
gut local d’oci nocturn la mati-
nada del 28 de gener de l’any
2017. Segons el relat del fiscal,
l’home va cometre un delicte
d’abús sexual amb penetració
aprofitant l’estat de la víctima,
que havia begut alcohol.

La narració dels fets segons
la Fiscalia descriu que l’acusat
va conèixer la víctima la matei-
xa nit. Després i sense comptar
amb el seu consentiment se la
va endur a un lloc fosc i amagat.
La dona, a més,  havia consumit
certa quantitat d’alcohol i es

trobava privada de sentit. Amb
tots aquests factors en compte
i sense l’aprovació en cap mo-

ment de l’afectada, l’home la va
obligar a mantenir relacions
sexuals amb ell.

Per aquests motius, la Fisca-
lia també demana una mesura
paral·lela a la presó per mante-
nir la seguretat de la víctima.
Concretament, reclama que s’a-
pliqui una prohibició d’acostar-
se a la víctima a menys de 500
metres i de comunicar-s’hi du-
rant un període de 10 anys i un
període de llibertat vigilada de 10
anys més. 

D’altra banda, també ha de-
manat una indemnització de

5.000 euros per a la víctima en
concepte de danys morals a cau-
sa de la situació viscuda i les con-
seqüències psicològiques que
ha suposat per a l’afectada. A
més, el fiscal contempla la pos-
sibilitat d’expulsar de l’estat es-
panyol el presumpte autor del
delicte, que és estranger. Aques-
ta proposta serviria per com-
mutar dos anys de condemna.

El cas se suma al judici al no-
vembre d’una violació d’una
noia a la discoteca 2046 que va
ser assaltada per dos individus al
lavabo del local.

L’Audiència de Barcelona va celebrar ahir el judici. Foto: Arxiu

Judici per abús a una dona a
prop de la discoteca Bora Bora

10
anys de presó demana
la Fiscalia pel delicte
d’abús sexual amb
penetració



Mollet

EDUCACIÓ4El Departament
d’Educació de la Generalitat eli-
minarà un grup de P3 disponi-
ble a les escoles públiques de
Mollet de forma rotatòria durant
els pròxims cinc anys, fent que
només un sol centre tanqui un
grup i després pugui tornar a
obrir-lo. D’aquesta forma, el Go-
vern argumenta que busca una
solució equilibrada perquè cap
escola acabi perdent una línia
completa. La caiguda en la na-
talitat que ha patit la vila ha es-
tat un dels principals motius
pels quals la Generalitat ha de-
cidit adoptar aquesta mesura. 

Des de l’Ajuntament es valo-
ra positivament aquesta inicia-
tiva, en concordança amb l’e-
quilibri que buscaria el Depar-
tament d’Educació. Tal com ex-
plica el Regidor d’Educació, Raúl
Broto “aquest sistema té coses
dolentes, com la dificultat de
comunicar-ho i gestionar-ho,
però també té coses positives

com que no es perd la línia”. A
més, des del consistori també
consideren beneficiós que es
deixin lliures espais per fer més
fàcil el treball a través de grups
d’infants reduïts.

Tot apunta que la primera es-
cola que eliminarà el grup de P3
amb aquest sistema de rotació

serà la Sant Jordi, que només es
quedarà amb un de sol.

D’altra banda, la Generalitat
també valora la possibilitat de
passar els grups de P3 que hi ha
a la vila dels 25 alumnes actuals
als 23 nens, fet que es podria
anunciar en els pròxims dies
com a complement.

L’escola Sant Jordi serà la primera a tancar un grup. Foto: Google Maps

La Generalitat tancarà un grup
de P3 de forma rotatòria

» La davallada en la natalitat és una de les causes de la mesura
» L’escola que elimini el grup el podrà recuperar més endavant

Els Mossos alerten dels
robatoris dins de vehicles

SEGURETAT4Els robatoris a
l’interior de vehicles aparcats
són un dels delictes que els Mos-
sos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica
Policial de Mollet assenyalen
com a principals darrerament.
Des del cos policial català aler-
ten de l’augment d’aquests de-
lictes. Tal com explica la ins-
pectora en cap de l’ABP, Elena
Martínez, a VallèsVisió, és im-
portant no deixar cap objecte
que pugui cridar l’atenció pel seu
valor a dins del cotxe i a la vista

des de l’exterior per evitar que
trenquin les finestres o intentin
obrir-ne les portes. Un dels in-
drets preferits pels lladres a
l’hora d’actuar són les estacions
de tren, on els propietaris deixen
els vehicles estacionats durant
llargues estones mentre viatgen
en el transport públic. 

D’altra banda, els agents
han fet una crida a la col·labo-
ració ciutadana per a robatoris,
però també per a casos de vio-
lència masclista.

AJUNTAMENT4La Plataforma
en Defensa de la Sanitat Públi-
ca del Baix Vallès i la Marea
Blanca han presentat una moció
de cara al Ple de dilluns per
sol·licitar a l’Incasòl i a l’Ajun-
tament que els terrenys on ha-
vien de ser construïts els jutjats
es reservin per a equipaments
públics. La proposta arriba dies
després que els activistes es con-
centressin davant de l’espai
abandonat per la mateixa causa.
Concretament, demanen a l’In-

casòl -propietari dels terrenys-
que els cedeixi “a altres depar-
taments de la Generalitat” per-
què hi facin equipaments públics
“de caràcter social i sanitari”,
com “un CUAP i una residència
pública”.

També insten a l’Ajuntament
que es posicioni en defensa de la
zona “no permetent ni per acti-
va ni per passiva la implantació
d’equipaments privats”. Per això,
sol·liciten que utilitzi tots els
mitjans legals al seu abast.  

REUNIÓ AMB L’INCASÒL?
La mobilització dels activistes ha
anat més enllà de la moció, ja
que ahir mateix van enviar una
carta a Albert Civit, director de
l’Incasòl, per concertar una reu-
nió sobre el tema en qüestió. En
l’escrit, expliquen que volen
“aclarir la situació dels terrenys”.
D’altra banda, encara s’espera la
resposta del Parlament a la pro-
posta del grup d’En Comú Po-
dem per fer una residència pú-
blica a l’indret.

Els Mossos recomanen no deixar objectes valuosos a la vista. Foto: Mossos

Els terrenys dels jutjats, al Ple

Carnaval | Tot a punt per a la rua més esbojarrada
El punt àlgid de Carnestoltes arribarà diumenge a la tarda amb la rua de Carna-
val.  Les carrosses més esbojarrades recorreran l’avinguda Antoni Gaudí, passa-
ran per Jaume I, després a l’avinguda Burgos i acabaran a la plaça Pau Casals.

La moció dels terrenys es tractarà dilluns. Foto: Twitter (@defensanitatBV)
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Mollet recull 40 tones de
residus en minideixalleries

SOSTENIBILITAT4Les minidei-
xalleries de Mollet han aconse-
guit recollir més de 40.000 qui-
los de petits residus reciclats
des que es van posar en marxa
l’any 2007. Aquesta xifra situa la
vila entre les ciutats catalanes
amb un major èxit en la utilit-
zació d’aquests artefactes. Des de
l’Ajuntament afirmen que aques-
tes 20 minideixalleries han as-
solit una recollida “destacable si
es té en compte que les deixalles
dipositades són d’una mida pe-
tita i, per tant, significa que se
n’han recollit moltes”. 

El regidor d’Ecologisme i
Transició Energètica, Raúl Bro-
to, ha posat en relleu que les mi-
nideixalleries de Mollet “s’han
anat adaptant a les demandes
dels nostres consumidors, tant
pel que fa als nous tipus de re-

sidus com a l’actualització de les
pestanyes que indiquen on va
cada deixalla”. Per exemple,
l’any 2007 es recollien CDs i ara
es recullen bombetes leds.

NENS CONTRA EL PLÀSTIC
D’altra banda, el Consell d’In-
fants de Mollet ha reunit 675
nens de la vila que des de fa dies
treballen sobre les mesures que
caldria prendre per reduir el
consum de plàstic. Un dels tre-
balls de camp que han dut a ter-
me ha estat realitzar una en-
questa a les persones grans de
Mollet per tal de detectar i com-
parar els canvis climàtics i la ge-
neració de residus que perso-
nalment puguin haver experi-
mentat al llarg del temps. Les
conclusions s’exposaran el prò-
xim 22 de març.

SALUT4 L’Ajuntament ha pre-
sentat aquesta setmana el Pla
municipal d’Alimentació i Salut,
que buscarà potenciar l’econo-
mia basada en l’alimentació eco-
lògica i de proximitat, i potenciar
els hàbits alimentaris saluda-
bles entre els molletans. Per
aconseguir-ho, el consistori ha
posat en el centre a Gallecs com
a espai rural amb capacitat per
produir aliments de primera
qualitat, de proximitat i de tem-
porada. Aquesta actuació també
consistirà a augmentar la pre-
sència de productes de Gallecs i
la comarca al Mercat Municipal,
als supermercats i al mercat set-
manal o crear una tenda en línia
per vendre els seus productes.

Segons expliquen des de l’A-
juntament “el Pla potenciarà la
connexió de les àrees rurals i ur-
banes de Mollet amb el propòsit

de crear llocs de treball i esti-
mular l’economia local així com
buscar formes més sostenibles

d’alimentar la ciutadania”.
Aquesta iniciativa es basarà,
així, en tres línies d’acció: “la pro-
moció de nous agronegocis,
l’augment de la producció a Ga-
llecs i la promoció d’hàbits ali-
mentaris i saludables sota la
marca Menja bé a Mollet”. 

Des de l’Ajuntament expli-
quen que aquesta marca supo-
sarà “implementar aquest mo-
del d’alimentació de temporada,
local i ecològic als menjadors
públics i als restaurants de la
ciutat, millorar la qualitat de les
begudes i aliments de les mà-

quines de venda automàtica,
produir una guia de gestió
d’horts escolars i difondre mis-
satges d’alimentació saludable
a la ciutadania”.

Per la seva banda, l’alcalde
Josep Monràs destaca que “fa
anys que treballem en diferents
projectes, com els relacionats
amb l’educació en l’alimentació
i la salut, que ens han convertit
en referència per altres ciutats
d’arreu del món”. El batlle afe-
geix que “Defensem i poten-
ciem la proximitat, però ho fem
des d’una projecció global”.

Es promouran els productes de Gallecs a la vila. Foto: Twitter (@GallecsInfo)

Gallecs serà protagonista en 
el pla d’alimentació saludable

L’Ajuntament buscarà
impulsar una
alimentació saludable 
i de proximitat



15 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 líniavallès.cat21 de febrer del 2020



Parets

La Cambra de Comerç de
Barcelona pensa en Parets

ECONOMIA4La Cambra de Co-
merç de Barcelona podria obrir
una seu pròximament a Parets.
Segons avança SomParets, la
institució comercial estaria con-
siderant aquesta possibilitat des-
prés de plantejar-se millores en
el servei. Ara mateix l’òrgan té
presència física a Granollers i
Mollet, per la qual cosa una ofi-
cina paretana significaria la ter-
cera seu de l’entitat al Vallès
Oriental. Aquesta opció, però, no
està confirmada, ja que es podria
tractar d’un trasllat d’una de les
oficines a un nou espai a Parets

o bé la creació d’una oficina to-
talment nova. 

Per la seva part, l’alcalde
Jordi Seguer assegura que fa
temps que des de la Cambra es
va comentar “la possibilitat
d’instal·lar un punt al munici-
pi”, fet que considera “atractiu”.
En aquest sentit, el batlle es
mostra totalment disposat a
col·laborar per fer realitat
aquesta possibilitat. La situació
en un entorn industrial com el
que té Parets, la faria un indret
molt adequat per a la Cambra,
segons defensa Seguer.

TREN4Adif s’ha compromès a
fer una visita tècnica a l’estació
de Renfe de Parets per estudiar
millores en l’equipament. Aques-
ta és la principal notícia del
viatge a Madrid de l’alcalde Jor-
di Seguer, la regidora d'Urba-
nisme i Medi Ambient, Rosa
Martí, i el Director d'Urbanisme,
Xavier Gadea, per reivindicar la
modernització de l’estació de
Renfe a Parets. La comitiva es va
reunir personalment amb la
Presidenta d’Adif, Isabel Pardo,
i el Director General d'Infraes-
tructures de la Generalitat, Xa-
vier Flores. 

De la trobada en va sorgir el
compromís d’Adif de visitar Pa-
rets, i també es va acordar fer un
estudi de mobilitat per conèixer
detalladament els perfils d’u-
suaris i les necessitats presents
i futures del territori pel que fa
a l’ús del tren. 

Des de l’Ajuntament expli-
quen que per la seva part es va
incidir  “en la necessitat d’in-
corporar millores per tal que
aquesta estació doni un servei

suficient i de qualitat a la zona de
la Vall del Tenes i sectors in-
dustrials del voltant”.

La reunió també va ser una
ocasió excepcional per parlar
sobre l’anhelat projecte de des-
doblament de la línia R3 al seu
pas per Parets, tot i que només
es va arribar a la conclusió que
Adif té previst desenvolupar el

projecte pròximament sense
més concreció.

En definitiva, des del con-
sistori expliquen que la trobada
va servir per reafirmar “el com-
promís de tots els presents” “en
el projecte de mobilitat en tren
i especialment en fer una estació
moderna i adaptada a les ne-
cessitats dels temps actuals”.

L’equip de govern es va reunir amb la presidenta d’Adif. Foto: Ajuntament

Adif es compromet a estudiar
una millora a l’estació de Renfe

Rebuda | El bisbe de Terrassa visita l’Ajuntament
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, va visitar dimarts l’Ajuntament en una
reunió amb el govern municipal. Durant la trobada es van tractar diversos pro-

jectes solidaris compartits entre el consistori i la institució catòlica.
21 de febrer del 2020
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Sant Fost serà el municipi
amb més gent gran el 2033

DEMOGRAFIA4Sant Fost serà
la vila catalana amb un major
percentatge de gent gran l’any
2033. Aquesta és la predicció de
l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya, que aquesta setmana ha
publicat un informe sobre l’e-
volució demogràfica del territo-
ri català en els pròxims anys.
Concretament, un 32% dels
santfostencs el 2033 serà major
de 65 anys, el que suposa l’índex
més elevat d’entre tots els mu-
nicipis de Catalunya. D’altra
banda, Sant Fost se situarà per
sota de totes les viles en pobla-

ció d’entre 16 i 64 anys, amb un
55,8% del total. D’aquesta forma,
el poble es convertirà en tot un
paradigma de l’envelliment de la
població catalana. 

LA MIGRACIÓ FARÀ CRÉIXER
Pel que fa a la visió global de Ca-
talunya, l’estudi destaca la im-
portància de la migració per
mantenir el creixement. En el
80% dels municipis hi haurà
un augment de migrants fins al
2033, fet que servirà per com-
pensar el saldo negatiu natural
entre naixements i defuncions.

ACOLLIDA4La tensió a Sant
Fost per l’acollida de menors mi-
grants va tornar a quedar de-
mostrada dilluns al vespre. Men-
tre la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l'Adolescència
(DGAIA) i el Síndic explicaven a
l’Ajuntament els detalls del futur
centre d’acollida dels joves, a
l’exterior del consistori desenes
de manifestants convocats per la
plataforma Gestión Responsable
protestaven contra l’arribada
dels menors. La concentració
va estar en tot moment vigilada
per un ampli dispositiu poli-
cial, que va comptar amb tres
furgons dels Mossos d’Esquadra.

A l’interior, no tots els regi-
dors hi eren presents. Indepen-
dents Units per Sant Fost es va
absentar al·legant el seu “re-
buig al transfuguisme” d’un go-
vern que no consideren “en cap
cas legítim”. L’alcalde Carles
Miquel ha explicat a Línia Vallès
que es tracta d’una “irresponsa-
bilitat” i de “postureig” per part
d’IUSF. “Era una oportunitat
per preguntar, parlar i esvair

dubtes”, remarca Miquel. A més,
el batlle explica que la DGAIA els
va avançar que els joves “ja por-
ten temps a Catalunya i estaran
acompanyats les 24 hores per
professionals”.

Des de Gestión Responsable,
però, asseguren que la reunió va
ser un “espectacle” pel desple-
gament policial i denuncien que
“venien només a explicar què
meravellosos són aquests nens”.
D’altra banda, apunten que des
de la DGAIA “no han buscat el

millor per a aquests nois” sinó “el
que els dona menys feina i els és
més productiu”, fent referència
a la negativa de destinar els jo-
ves a famílies d’acollida.

Miquel, en aquest sentit,
afirma que “és preocupant” la
situació d’oposició veïnal que
s’ha produït a la vila. Tanma-
teix, confia que quan els joves
arribin al poble, aquests veïns
“cooperin i acabin amb els ac-
tes violents” que denuncia que
han protagonitzat.

Hi va haver un ampli desplegament policial. Foto: Gestión Responsable

Protesta veïnal en la presentació
del centre de menors migrants

Martorelles | Estrenen l’espai cívic El Safareig
Martorelles va inaugurar dissabte l’espai cívic El Safareig davant d'un cen-
tenar de veïns al parc de Can Sunyer. L’acte va comptar amb el conseller
Chakir el Homrani i el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernández.

El 32% dels santfostencs serà major de 65 anys. Foto: Pol Solà/ACN
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Montornès

FAUNA4Ahir, que va ser el Dia
Internacional del Gat, el consis-
tori va publicar que té controla-
des 15 colònies d’aquests felins
que viuen al poble. La xifra total
d’aquests animals és de 82
exemplars, dels quals un grup de
25 veïns voluntaris en tenen
cura, netejant-los i portant-los
menjar de forma regular.

Tots els animals estan este-
rilitzats quirúrgicament i con-
viuen en espais públics o privats

de Montmeló. Aquests grups
estan contínuament controlats,
de manera que si els voluntaris
detecten exemplars no censats,
se’ls aplica el mètode CER (Cap-
tura, Esterilització i Retorn).

El dia 12 mes que ve està pre-
vist que es faci una sessió infor-
mativa sobre les colònies a la
Sala de la Concòrdia, mentre que
en els dies posteriors s’obrirà una
campanya de recapte de pinso
per alimentar els animals.

URBANISME4Tot i que el Pla de
Desenvolupament Urbanístic
(PDU) del Circuit es va aprovar
fa més de quatre anys (gener de
2016), la conversió de projecte a
realitat està generant molts mal-
decaps. De fet, la manca de di-
ners ha fet que la Generalitat
hagi anat posposant la seva apli-
cació fins al punt que, com ha
publicat aquesta setmana Som
Granollers, l’Institut Català del
Sòl (Incasòl) treballa per fer al-
guns canvis al projecte inicial.

Això també ha provocat crí-
tiques per part de Granollers
(un altre dels municipis als qui
afecta el projecte). El regidor
d’Hisenda del consistori grano-
llerí, Jordi Terrades, ha lamen-
tat que “determinats engranatges
de la Generalitat no hagin fun-
cionat bé”. En paral·lel, també en
declaracions a Som, des del de-
partament de Territori haurien
explicat que s’ha anat treballant
de forma consensuada amb els

ajuntaments afectats en els can-
vis i les reparcel·lacions.

El sector de Torre Pardalera,
un dels espais més propers a la
instal·lació, era una de les zones
que primer s’havia de repen-
sar, segons el projecte inicial. En
aquest sentit, Terrades ha mos-
trat la seva confiança que final-
ment el canvi sigui una realitat.
A continuació, si se seguís el

projecte inicial, s’hauria d’in-
tervenir a Can Riba-Can Ninou
i a Can Guitet.

Finalment, el director del Cir-
cuit, Joan Fontserè, s’ha mostrat
preocupat per saber “quina part
del finançament assumeixen els
inversors privats, la Generalitat,
els ajuntaments i els propietaris”
i ha dit que el PDU s’haurà d’a-
plicar en diverses fases.

Una vista aèria del traçat i el seu entorn. Foto: Google Earth

La Generalitat estudia canvis
en el pla urbanístic del Circuit

Montmeló té controlades
15 colònies de gats

CELEBRACIÓ4La Rua de Car-
naval serà demà, però aquesta
celebració sacsejarà el poble du-
rant 10 dies. De fet, el calenda-
ri del Carnestoltes es va posar en
marxa ahir i s’allargarà fins al
dissabte de la setmana que ve.
D’aquesta manera, un any més,
per Montornès desfilaran Sa
Majestat Carnestoltes, acom-
panyat pel seu inseparable Es-
parriot, els 7 pecats capitals,
l’Emissari i el Cavaller Gòdia.

La petada popular de globus
a la plaça de Margarida Xirgu, va
donar el tret de sortida a les ce-

lebracions durant la tarda d’ahir.
Després d’aquesta activitat in-
fantil es va fer el seguici fins a Can
Saurina, on el Consell d’Infants va

rebre la comitiva i es va fer la pre-
sentació dels personatges.

El plat fort, però, serà demà a
la tarda, amb la Rua que sortirà
del carrer de Federico García
Lorca i recorrerà Montornès
Nord i Montornès Centre fins a la
Carpa Polivalent El Sorralet, es-
cenari en el qual es lliuraran els
premis del concurs de disfresses.

Diumenge al matí serà el torn
de la Rua Infantil (que se cele-
brarà a Montornès Nord), men-
tre que els actes s’allargaran fins
al dimecres de la setmana que ve,
Dimecres de Cendra, quan es
farà la rua mortuòria i la crema de
Sa Majestat. L’últim acte, el dia
29, serà l'espectacle #DPUTU-
COOL amb The Chanclettes.

La vila tornarà a vibrar amb aquesta festa. Foto: Ajuntament

El poble ja gaudeix 
d’un Carnestoltes de 10 dies

Successos | Quatre contenidors cremen en un incendi
Els Bombers van haver d’intervenir durant la matinada de dilluns passat per apagar les
flames d’un incendi a la cruïlla dels carrers Apel·les Mestres i Vic. El foc va calcinar qua-

tre contenidors i va fer malbé part de la tanca i l’arbre del pati d’una casa propera.

Formació | Noves sessions orientades a trobar feina
Aquesta setmana s’han posat en marxa els cursos del 2020 organitzats 
pel departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç. Els tallers 
volen ajudar veïns del poble que estiguin a l’atur a poder trobar feina.

SUCCESSOS4A finals de la set-
mana passada, la Policia Local va
anunciar que uns dies abans
havia aconseguit evitar un ro-
batori en una de les botigues del
centre del poble. 

Després de rebre l’alerta d’un
veí, que va veure com un home
intentava forçar la persiana de
l’establiment, els agents van des-
plaçar-se ràpidament a l’esce-
nari dels fets i, després d’evitar la
seva fugida, el van poder detenir.
El lladre, de 34 anys i veí del po-
ble, va ser traslladat a l’Àrea Bà-

sica Policial de Granollers dels
Mossos, acusat del delicte de ro-
batori amb força, en grau de
temptativa.

EL SEGON DE LA SETMANA
Aquest, però, va ser el segon in-
tent de robatori en el qual la Po-
licia Local va haver d’intervenir
en la mateixa setmana. L’altre
havia estat un altre intent de dos
homes en un estanc de Vallro-
manes. Un d’ells també era veí
del poble, mentre que l’altre era
de Barcelona.

La intervenció de la Policia
Local evita un robatori

El rei Carnestoltes i 
personatges com el
Cavaller Gòdia ja han
arribat a Montornès
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SERVEIS4L’empresa Plamar
s’encarregarà de les obres de re-
forma i d’ampliació del Gos Parc,
l’espai per a gossos, que hi ha al
Parc Popular. Si tot segueix els
terminis previstos, els treballs
es posaran en marxa a finals d’a-
quest mes (en unes dues setma-
nes) i haurien d’estar enllestides
cap a l’última setmana de març.

L’espai passarà a tenir gaire-
bé el doble d’espai que té ara (de
426 a 774 metres quadrats) i les

obres també serviran per canviar
la tanca que l’envolta. També es
farà la renovació del sauló, ja que
és obligat substituir-lo periòdi-
cament per motius d’higiene, i les
obres faran que al seu interior hi
hagi una font i dos bancs.

El regidor de Via Pública i
Equipaments, Jordi Jiménez, va
destacar que “es donarà un millor
servei als usuaris”. Aquest espai
per a mascotes es va posar en
marxa fa tot just dos anys.

SOSTENIBILITAT4La quantitat
de veïns que separen els seus re-
sidus continua creixent. Les dar-
reres xifres de recollida selecti-
va han anat augmentant any
rere any, i s’ha passat de les
1,09 tones de l’any 2016 a 1,31 de
l’any passat. En punts percen-
tuals, això significa haver passat
del 22,5% al 25,9%.

El creixement més significa-
tiu es va viure l’any passat, quan
es va registrar un augment de ga-
irebé dos punts percentuals so-
bre les xifres de l’any anterior. El
rebuig es va reduir en unes 64 to-

nes, mentre que la recollida se-
lectiva va créixer en unes 103. 

CANVI DELS CONTENIDORS
Però aquesta crescuda en l’ús ha
tingut una altra derivada: el
consistori ha anunciat que can-
viarà els contenidors de recolli-
da selectiva de residus.

De fet, des de dilluns d’a-
questa setmana ha començat la
substitució dels contenidors els
de paper i envasos (hauria d’es-

tar enllestida a finals de la set-
mana que ve), de manera que
posteriorment podria posar-se
en marxa els recanvis dels de vi-
dre i dels d’orgànica.

Actualment, al poble hi ha 41
punts de recollida, però la inten-
ció de l’Ajuntament és augmen-
tar aquesta xifra i que com més
aviat millor n’hi hagi 17 més.

Una imatge dels contenidors del poble. Foto: 08CentVint

La xifra de veïns que separen
els residus continua creixent 

El Gos Parc del Parc Popular
es reformarà i s’ampliarà

CULTURA4Propostes artísti-
ques que van molt més enllà del
gust i el plaer estètic. El progra-
ma d’Itinerart, que es va des-
envolupar al llarg de tota la jor-
nada de dissabte passat, va con-
vidar els veïns a reflexionar so-
bre la situació actual que viuen
refugiats i migrants.

El públic va poder fer un re-
corregut per diferents sales del
Castell de Can Taió, on els alum-
nes de l’Escola Municipal de les
Arts van posar sobre l’escenari
creacions de diferents discipli-

nes, com fotografia, plàstiques,
pintura, cinema, videoart, còmic,
videojocs, restauració, creació i
producció musical. En altres es-
pais també es va poder gaudir

d’actuacions i performances de
música, dansa i teatre.

Els participants del taller de
creació comunitària Jo soc els al-
tres. Fronteres dins el teu cap
van ser els ambaixadors d’Iti-
nerart, en el qual també van par-
ticipar les ONGs SPSolidària,
Iniciatives Solidàries, Alkaria i
Proactiva Open Arms, organit-
zant xerrades i fent la presenta-

ció de llibres infantils amb
aquesta temàtica.

El regidor de Cultura, Marçal
Solà, va felicitar-se per la bona
acollida que va tenir Itinerart i
va dir que Can Taió és un espai
ideal per celebrar aquesta mena
de propostes i va dir que també
és una bona notícia que els veïns
puguin conèixer aquest edifici,
propietat de la Generalitat.

Una de les actuacions va ser de dansa. Foto: Ajuntament

‘Itinerart’, propostes per
reflexionar sobre els refugiats

Santa PerpètuaServeis | Instal·len les claus d’aigua robades
L’Ajuntament ja treballa per tornar a instal·lar la vuitantena de 
claus d’aigua dels Horts de la Plana del Molí després dels robatoris
que hi va haver. Els nous dispositius seran de plàstic i de PVC.

INDÚSTRIA4Abans-d’ahir es va
anunciar que Mavilor Motors,
una de les empreses del poble,
passa a formar part del grup xi-
nès Guangzhou Haozhi Indus-
trial. La compra (el que s’ha ve-
nut és el grup Infranor Group,
del qual forma part Mavilor), se-
gons ha publicat La Vanguar-
dia, s’ha tancat per uns 31,7 mi-
lions d’euros, que el conglome-
rat asiàtic pagarà al grup suís
Perrot Duval, anterior propietari
de l’empresa. 

De fet, segons les informa-

cions del diari, la compra es va
tancar fa prop d’un mes, tot i que
l’operació no ha transcendit fins
unes setmanes més tard.

La companyia perpetuenca,
que va néixer el 1979, es dedica
a la fabricació i el disseny de mo-
tors elèctrics i destaca, entre els
seus valors, la “creativitat, la in-
novació i la tenacitat”. La inten-
ció dels nous propietaris xinesos
és potenciar la capacitat de la
planta, situada en una de les
naus industrials que hi ha al
carrer de l’Empordà. 

Mavilor Motors passa a
formar part d’un grup xinès

Els veïns van poder
veure actuacions de
dansa, obres de teatre 
i també exposicions

L’any en el qual va
créixer més la xifra 
de reciclatge va 
ser el passat 2019
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La Llagosta Economia | 923 veïns voten en els Pressupostos Participatius
Poc més del 8% del cens del poble, un total de 923 veïns, han votar en l’edició d’enguany dels
Pressupostos Participatius. La immensa majoria d’aquests, 905, han triat la seva opció online,

mentre que els altres van fer-ho presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
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Primera reunió de governs 
de la Vall del Tenes

MANCOMUNITAT4Els governs
municipals que formen part de
la Mancomunitat de la Vall del
Tenes, entre els quals hi ha Lli-
çà de Vall i d’Amunt, es van reu-
nir la setmana passada per pri-
mer cop. L’objectiu de la tro-
bada va ser exposar els serveis
de la institució, treballar en els
diferents projectes que estan en
marxa i mostrar les línies  en
què s’emmarquen les accions de
la Mancomunitat. A més, tam-
bé es va generar un espai de tro-
bada entre els diferents consis-
toris del territori.

La Presidenta de la Manco-
munitat i alcaldessa de Lliçà de
Vall, Marta Bertran, va presidir
l’esdeveniment. Bertran va do-
nar especial importància a la
trobada i al fet que és un molt
bon moment per la Mancomu-
nitat no només per la seva tra-
jectòria sinó també per les in-
èrcies que s’estan iniciant. En
aquest context els diferents
membres dels respectius equips
de govern de cada vila es van
trobar i barrejar per conèixer les
situacions sovint compartides
de cada municipi.

LLIÇÀ D’AMUNT4Una patrulla
de la Policia Local de Lliçà d’A-
munt ha protagonitzat recent-
ment una espectacular persecu-
ció a un cotxe que fugia dels
agents pels carrers de Santa
Perpètua. El vídeo del policia co-
pilot mostra com intenten atra-
par durant una bona estona el
fugitiu, que no s’atura davant les
sirenes i l’advertència policial.
Els dos vehicles superen obsta-
cles com sots, rotondes, altres
cotxes i mobiliari urbà durant la
intensa persecució.

En alguns moments estan a
punt de topar, amb diverses
passades de frenada de la pa-

trulla policial. Els salts, les de-
rrapades i les maniobres eva-
sives se succeeixen en una es-

cena digna d’una pel·lícula d’ac-
ció. Finalment, l’automòbil que
fuig aconsegueix fer una corba
tancada per entrar a un carrer,
fet que sorprèn i fa frenar tard
al policia. En aquell moment,
l’agent ha de fer marxa enrere
i perd de vista el perseguit
mentre avisa a la central dient
que els han perdut. 

INVESTIGUEN LA FILTRACIÓ
El cap de la Policia Local ha ex-
plicat a NacióDigital que l’en-
registrament del vídeo és un
procediment per aportar pro-
ves davant dels jutjats. Tan-
mateix, la gravació no s’hauria
d’haver fet pública i ha estat
una filtració que s’està inves-
tigant internament.

Un fotograma del vídeo de la persecució. Foto: Policia Local

La Policia Local protagonitza
una espectacular persecució

Lliçà de Vall | Cançó pels drets dels nens
El Casal de Joves el Kaliu acollirà el cap de setmana del 7 i 8
de març un projecte dedicat a gravar una cançó dedicada als
drets dels infants en el marc de la campanya Yepp Europe.

Els agents van perdre
de vista el fugitiu
després de seguir-lo
per Santa Perpètua
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall
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LA GARRIGA4El Ball de Gitanes
de la Garriga podria reviure grà-
cies a una campanya de micro-
mecenatge que ha començat re-
centment un grup de joves de la
vila. L’objectiu dels interessats és
“recuperar una de les danses
més nostrades que tenim, que
des dels anys 80 que no es balla”.
D’altra banda, expliquen que
les donacions estaran “destina-
des a poder cobrir totes les des-
peses de vestuari (teles per les

faldilles, faixes, mantons, etc.) i
de complements (castanyoles)”.
També afirmen que tenen com
a referència “els balls de gitanes
del Baix Montseny, de Grano-
llers i de Sant Cugat”.

De moment, diumenge 1 de
març serà la primera cita amb
una ballada a les 12 del migdia a
la plaça de Can Dachs. Abans hi
haurà una cercavila des del ca-
rrer Banys i després un dinar po-
pular a la mateixa plaça.

L’AMETLLA4El conegut director
català de teatre Joan Lluís Boz-
zo va provocar un incendi a les
xarxes socials la setmana pas-
sada amb una piulada a Twitter:
“Al restaurant Can Camp a l’A-
metlla del Vallès els cambrers
ens demanen que parlem en es-
panyol. Mai més”. Aquesta va-
loració va servir de combustible
per despertar un intens debat en-
tre els defensors de Bozzo, que
van arribar a promoure el boicot
a l’establiment, i els crítics amb

l’actitud del director, que el van
titllar de “supremacista”.

El restaurant va tardar po-
ques hores a respondre Bozzo:

“Benvolgut, aquesta setmana
tenim nou personal a prova,
perquè malgrat els anuncis cos-
ta trobar-ne. Si ha estat així, ho
lamentem. Justament les quei-
xes que havíem rebut fins ara
(veure crítiques a Google, Face-
book o Tripadvisor) és que no-
més tenim la carta en català”,
contestaven des del local.

La resposta encara va des-
pertar més discussió, fins al

punt que l’endemà el mateix lo-
cal va explicar la situació: “Avui,
com cada dia, hem tornat a ai-
xecar la persiana. Tristos. Molt
tristos. I molts clients de sempre
al·lucinaven amb tot això que ha
passat”, afirmaven. El resum
des de Can Camp és que “en una
setmana som acusats per uns i
per altres” però que estan “or-
gullosos de ser a l’Ametlla i de l’a-
fecte dels clients”.

El director va dir que no hi tornaria “mai més”. Foto: Pere Francesch/ACN

Bozzo critica un restaurant per
demanar-li que parli castellà

Volen recuperar el Ball de
Gitanes amb micromecenatge

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment substituirà el sistema foto-
vermell per un radar de tram a
Llerona. L’anunci el va fer  la set-
mana passada el regidor de Se-
guretat Ciutadana, Joan Antoni
Marín, a VOTV. Segons va ex-
plicar, aquest nou sistema “con-
tinua amb l'objectiu que tenia el
foto-vermell, que era la pacifi-
cació de la via, i no pas la de san-
cionar”. L’anunci arriba dies
després que la Plataforma d’A-
fectats per les Multes (PAM)
denunciés que el foto-vermell no
tenia cobertura legal per la fi-
nalització del contracte des del
passat 17 de gener, fet pel qual
demanaven la nul·litat de totes
les multes des d’aquella data en
endavant. 

Des del consistori, però, els
han contradit assegurant que
s’ha signat un nou contracte
temporal mentre es prepara la li-
citació pel manteniment de la
instal·lació: “El consistori ha
formalitzat un contracte menor
a l’empresa Ens Telecom, que

era qui s’encarregava de la ges-
tió fins ara, com a mesura de
transició fins que s’adjudiqui
aquest servei de manteniment”,
expliquen. 

A més, afegeixen que a par-
tir d’ara, tota la instal·lació del
foto-vermell ha passat a ser pro-

pietat de l’Ajuntament, mentre
que la Policia Local “ha assumit
el filtratge de les imatges previ a
la validació de les infraccions co-
meses en aquests punts”. Per
això asseguren que “les san-
cions es continuaran tramitant
amb normalitat”.

El foto-vermell ha passat a ser propietat del consistori. Foto: Ajuntament

Un radar de tram substituirà 
el polèmic sistema foto-vermell

La Garriga | El bus cap a la UAB, en marxa a l’abril
El nou servei de bus de Sagalés que connectarà la Garriga i la Universitat Autò-
noma de Barcelona es posarà en marxà el pròxim mes d’abril. El servei buscarà

oferir més opcions de transport públic per a estudiants i professionals.

Canovelles | Campanya d’asfaltat
L’Ajuntament començarà dilluns una campanya d’asfaltat
que durarà fins al 2 de març per al passeig de les Olive-
res, el carrer del Nord, el de Barcelona i el de Diagonal. 

LES FRANQUESES4El Ple de
l’Ajuntament va aprovar dimarts
els pressupostos d’enguany a
les Franqueses en un consistori
dividit. Els vots de Junts per les
Franqueses i el PSC van servir
per donar ales a la partida de gai-
rebé 26 milions d’euros, pràcti-
cament 3 més que l’any passat.
A la banda contrària es van po-
sicionar Imagina Esquerra en
Comú, Ciutadans i la CUP. Tan-
mateix, el bloc de l’oposició no va
ser suficient per tombar el pro-
jecte pressupostari del govern.

Les principals inversions del
mandat giraran entorn de la ur-
banització del sector R, la ins-
tal·lació d’un ascensor entre el
passeig d’Andalusia i el carrer
Navarra, i el projecte del nou pa-
velló poliesportiu a Corró d’Avall.
La despesa total d’aquestes in-
versions superarà els 4,7 mi-
lions d’euros. Aquests costos si-
tuen les Franqueses amb un
deute total de gairebé 14 milions
d’euros, tot i que està força per
sota del límit d’endeutament
que marca Hisenda.

Llum verda als pressupostos
amb l’oposició en contra

Des del restaurant van
respondre¡l explicant
que tenien nou
personal a prova

21 de febrer del 2020
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COMARCA4El Congrés del PSC
del Vallès Oriental celebrat dis-
sabte va tornar a escollir Jona-
tan Martínez com a Primer Se-
cretari socialista al territori.  El
Teatre Auditori de Bellavista, a
les Franqueses, va ser l’escena-
ri on el 94% dels militants del
PSC van donar suport a la can-
didatura de Martínez. D’altra
banda, els molletans Raul Bro-
to i Noa Monràs han entrat a l’e-
xecutiva socialista comarcal.

Jonatan Martínez
reelegit Primer
Secretari del PSC

S. P. DE VILAMAJOR4La Policia
Local de Sant Pere de Vilamajor
va haver de fer front a quatre in-
tents d’ocupació d’una casa en
només tres dies. Els ocupants
van intentar en diverses oca-
sions quedar-se a l’habitatge
buit i propietat d’una entitat
bancària que hi ha al carrer
Magnòlia. Després de deixar-
los en llibertat i que hi tornessin,
es va instal·lar una porta antio-
cupacions.

Quatre intents
d’ocupació d’una
casa en tres dies

SANT CELONI4L’Hospital de
Sant Celoni ha posat en marxa la
primera edició del Programa
Pacient Expert, en el qual durant
dos mesos, un grup de persones
que reben tractament amb an-
ticoagulants orals s’han trobat
setmanalment per rebre asses-
sorament de com tenir cura de
la seva salut. Un dels pacients té
el rol d’expert de la malaltia
crònica i aconsella la resta.

L’Hospital de Sant
Celoni inicia un
projecte pioner

SANT CELONI4La Policia Local
ha imposat una multa de 4.000
euros a un veí de Sant Celoni que
la setmana passada va llençar a
la via pública una enorme quan-
titat de residus sense cap mena
de control. L’individu, però, no
és el primer que fa front a una
sanció així de contundent, ja
que fa unes setmanes l’Ajunta-
ment ja va multar a un altre veí
per abocar material de cons-
trucció al carrer.

Multa de 4.000
euros per abocar
residus al carrer

FIGARÓ4Una porca vietnamita
abandonada va ser rescatada la
setmana passada, després d’a-
parèixer en una carretera de Fi-
garó-Montmany. Davant d’a-
questa situació, l’Ajuntament es
va posar en contacte amb l’enti-
tat animalista FAADA per evitar
haver de sacrificar la bèstia. A
través del grup Wild Forset, es va
poder rescatar la truja i mante-
nir-la amb vida i bones condi-
cions en una reserva.

Rescaten una
porca vietnamita
abandonada

CALDES4L’Arxiu Històric de
Caldes ha fet pública la primera
pàgina del primer Llibre d’Honor
de l’Ajuntament, en la qual Josep
Tarradellas, president de la Ge-
neralitat, s’adreça als calderins i
calderines durant una visita feta
al municipi el 14 d’octubre de
1978. L’Arxiu està treballant per
garantir la seva perdurabilitat i
perquè pugui ser material de
consulta en el futur.

Caldes recupera
la firma d’honor
de Tarradellas

TEMPESTA4La violència amb la
qual el temporal Glòria va asso-
tar el Vallès Oriental ha deixat
una factura de danys que supe-
ra els 13 milions d’euros. Aques-
ta és la primera estimació que va
fer el Consell Comarcal la set-
mana passada basant-se en la in-
formació facilitada pels ajunta-
ments del territori. Aquesta xi-
fra és provisional, ja que dels 39
municipis de la comarca, s’han
comptabilitzat els danys de 25. 

D’aquesta primera valoració
destaca que els municipis més
afectats són Cànoves i Samalús
i Sant Pere de Vilamajor, amb
quantitats que s’apropen als 3
milions d’euros cadascú. Els se-
gueixen Santa Maria de Palau-
tordera i Sant Celoni, amb unes
afectacions que superen el milió
d’euros en danys. Els municipis
de Llinars del Vallès, Vallgor-
guina, Sant Fost, Granollers,
Fogars de Montclús i Montseny
han registrat danys entre els
250.000 euros i el milió. Entre
100.000 i 200.000 euros es tro-
barien Vilanova, Gualba, Cam-
pins, la Garriga, Montornès i la

Llagosta. Les viles amb menys
danys, per sota dels 100.000
euros, són les Franqueses, Cal-
des, Montmeló, Vallromanes,
Sant Feliu de Codines, la Roca,
Santa Eulàlia de Ronçana i Fi-
garó-Montmany.

Les afectacions s’han con-
centrat bàsicament en elements
de titularitat pública (9,67 mi-
lions d’euros). L’àmbit més afec-
tat ha estat l’urbà (9,74 milions

d’euros) i en segon terme l’agrí-
cola (2,14 milions d’euros).

3 MILIONS EN DEPURADORES
Les depuradores del riu Besòs
han estat també molt afectades
per la tempesta. La valoració de
danys, en aquest cas, s’apropa als
3 milions d’euros que s’han de
destinar a reparar les 35 inci-
dències que es van produir els
dies de temporal.

Quatre municipis superen el milió d’euros en danys. Foto: Consorci Besòs

El temporal Glòria deixa una
factura de 13 milions d’euros

Endesa inverteix mig milió
contra interrupcions al servei
ELECTRICITAT4La companyia
elèctrica Endesa ha anunciat re-
centment que durant el 2019 es
van instal·lar 20 nous sistemes
de telecontrol en centres de
transformació situats al Vallès
Oriental, amb una inversió de
448.000 euros. Segons explica
l’empresa,  aquests aparells be-
neficien de manera directa un to-
tal de 46.000 clients d’arreu de
la comarca. El principal avan-
tatge d’aquest sistema és que

permet reduir en un 20% el
temps d’interrupció del servei en
cas d’incidències. D’aquesta for-
ma, eviten haver de desplaçar-se
amb equips sobre el terreny i re-
soldre les interrupcions sense un
moviment físic.

L’anunci arriba setmanes
després de les afectacions a la
xarxa del temporal Glòria, que
van deixar sense llum a molts
veïns del Vallès Oriental a cau-
sa de la tempesta. 

Informe | El Montseny, un dels llocs amb més senglars
La zona del Montseny és una de les que té més densitat de població de senglars
de tota Catalunya, segons un informe de la Generalitat. Concretament, té una

població d’entre 12 i 15 senglars per quilòmetre quadrat en el territori.
21 de febrer del 2020líniavallès.cat
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Els dos sèniors del BM Grano-
llers viuen un bon moment, cir-
cumstància a la qual volen donar
continuïtat en els pròxims partits.  

El primer equip masculí
d’Antonio Rama, que encadena
tres partits seguits guanyant per
primera vegada en tota la lliga,
buscarà el quart triomf a partir de
les set d’aquesta tarda contra
l’onzè, el Cantabria Sinfín. Un
triomf, a més, permetria que el
BMG atrapés el Cuenca en la
cinquena posició, ja que els man-
xecs van perdre en el partit anti-
cipat contra el Logroño. 

Aquesta, però, no és l’única
cita que els granollerins hauran
d’afrontar en els pròxims dies, ja
que dimecres que ve tocarà fer les
maletes per jugar a una de les pis-
tes més complicades de la lliga,

el Palacio de los Deportes de
Lleó, contra l’Ademar.

LLIGA I CHALLENGE CUP
Més relaxat, com a mínim a curt
termini, serà el calendari del sè-
nior de Robert Cuesta. Les gra-
nollerines, que també encadenen
tres triomfs (la ratxa s’allarga a
quatre partits guanyats dels dar-

rers cinc disputats) jugaran demà
a les set de la tarda a Barakaldo
contra el Zuazo en el darrer par-
tit abans de tornar a posar els
cinc sentits en Europa.

Després del desplaçament a
aquesta localitat basca, el BMG
començarà a preparar l’anada de
l’eliminatòria de la Challenge
Cup contra el JuRo Unirek.

El sènior masculí va guanyar a Nava de la Asunción. Foto: BMG

Els sèniors del BMG volen
guanyar el quart partit seguit
» Els d’Antonio Rama reben avui el Sinfín i viatjaran dimecres a Lleó
» El femení jugarà contra el Zuazo abans d’afrontar la Challenge Cup

Enfrontament directe: 
el Granollers visita el Vilassar

Intentar trobar la feli-
citat en un partit lluny
de casa i recuperar sen-
sacions. Aquests són

els objectius de l’EC Granollers
de cara al partit de demà passat
al camp de la UE Vilassar de
Mar, un enfrontament contra
un rival directe i una nova oca-
sió perquè els de Jose Solivelles
intentin reenganxar-se a la llui-
ta per les posicions més nobles. 

En aquesta localitat del Ma-
resme, els de Solivelles intenta-
ran posar el punt final a la seva
mala dinàmica contra un equip

que ha sumat vuit dels darrers 12
punts que s’han disputat.

LA VICTÒRIA S’ESMUNY
Per aconseguir un bon resultat,
el conjunt blanc haurà de mos-
trar la mateixa versió a l’exhibi-
da diumenge passat contra el Vi-
lafranca... però durant tot el
matx. Els tres punts es van es-
capar en els darrers minuts (1-2)
després de dominar el resultat
des del començament gràcies a
un gol de penal d’Albert Ruiz
quan només s’havien jugat tres
minuts de la primera meitat.

Critiquen la nova
organització del CF Mollet

La setmana passada
es va conèixer la tor-
nada d’Oriol Olivé (i
l’arribada d’Antonio

Yetor) al CF Mollet per assumir
la direcció general de l’entitat,
però aquest nomenament ha re-
but crítiques per part de la pla-
taforma Salvem El CF Mollet. 

En un comunicat publicat a
Twitter, el moviment liderat pel
vicepresident José Gómez con-
sidera que el nou organigrama
que ha presentat l’entitat vermella
és “més pròpia d’un club profes-
sional” que no pas d’una entitat

que juga a Primera Catalana i va
demanar saber si els nous mem-
bres de la junta cobren pel càrrec
que ocupen.

La plataforma va ser particu-
larment crítica amb la incorpo-
ració de Yetor, que durant una
dècada i mitja va ser directiu de
l’EC Granollers. “Hi ha directius
del club que no tenen amor als
seus colors. Granollers i Mollet
són rivals esportius!” afirmen.

Salvem El CF Mollet també
explica que demanarà al club, via
burofax o requeriment, una còpia
de l’estat dels comptes.

Trail | Obren les inscripcions per a dues curses de muntanya
D’alguna manera ja han arrencat les edicions d’enguany de la Bastarda i la Klandestina. El
Club d’Activitats de Muntanya de Parets ha anunciat que ja està obert el període perquè
tothom que vulgui pugui inscriure’s a aquesta caminada i també a la cursa de muntanya.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Mar Juárez, campiona estatal
de 50 quilòmetres marxa

ATLETISME4L’atleta de Mon-
tornès Mar Juárez, que compe-
teix amb l’Avinent Manresa, va
proclamar-se campiona d’Es-
panya de 50 quilòmetres marxa.
Juárez va guanyar aquesta pro-
va diumenge de la setmana pas-
sada a Torrevella (Alacant).

La marxadora va aconsegu-
ir superar el seu millor registre
en aquesta distància i va traves-
sar la meta en 4 hores, 15 minuts
i 46 segons, una marca que tam-

bé és la tercera millor marca d’u-
na atleta espanyola en aquesta
distància i la segona millor que
aconsegueix una catalana. Ain-
hoa Pinedo i Olga Cabrera van
acompanyar la mortornesenca
en els altres calaixos del podi.

El triomf de Juárez, a més, li
serveix per guanyar-se el bitllet
per al Campionat del Món de
Marxa per equips que se cele-
brarà a principis de maig a
Minsk, la capital de Bielorússia.Foto: RFEA
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Immers en un
petit sotrac
després de
perdre la final
de la Lliga Ca-

talana EBA i de cedir la segona
posició de la lliga després de la
derrota contra el BBA Castell-
defels. Aquesta és la manera en la
qual el CB Mollet afrontarà el
partit de demà a la tarda a la pis-
ta del líder, el CB Tarragona.

El conjunt de Josep Maria
Marsà viurà un nou episodi en la
batalla per la segona i la tercera
posició de la lliga, les que donen
dret a jugar el play-off i colar-se
a la Final a Quatre. Matemàtica-
ment, ser campió de lliga i jugar-
la directament és possible, però
els tarragonins, que només han
perdut tres partits tota la tem-
porada, haurien de fallar com a
mínim en dos partits més.

De cara a aquest enfronta-
ment, també és important el bas-
ket average, favorable al Mollet

per 77-65 (en un gran partit que
va desequilibrar el triangle format
per Santi Serratacó, Javi Rodrí-
guez i Bernat Álvarez).

REMUNTADA INSUFICIENT
El partit contra el CBT, doncs,
pren una nova dimensió després
de la derrota de diumenge passat
al Plana Lledó (66-70 contra el
BBA Castelldefels), que va pro-

vocar que la segona posició sigui
ara per a l’UBSA.

Els de Marsà van acusar el
parcial de 12-23 del primer pe-
ríode i van veure’s obligats a re-
muntar des del minut 10. L’equip
arribaria amb alguna opció re-
mota al final, de la mà de Serra-
tacó i Ángel Soto, però no va po-
der evitar que el triomf marxés
cap al Baix Llobregat.

El partit més difícil: 
el CB Mollet visita el líder

El CH Caldes, obligat 
a remuntar a la Torre Roja

El 3-2 amb el qual el CH
Caldes va tornar de Sant
Hipolit de Voltregà dis-
sabte passat obliga el

conjunt d’Eduard Candami a re-
muntar a la Torre Roja el dia 14
del mes que ve si vol jugar la se-
gona Final a Quatre de la WS Eu-
rope Cup de la seva història. 

El millor del partit, doncs, és
que els arlequinats van aconse-
guir un resultat que permetrà que
l’eliminatòria s’hagi de resoldre a
casa, davant d’una afició que tor-
narà a apretar al màxim en una
nova nit màgica a la vila.

Un gol en superioritat numè-
rica de Xavi Rovira va avançar el
CHC a l’inici del primer temps.
Els arlequinats van portar el pes

del joc, però els locals, també
aprofitant el power play, resta-
blirien l’empat abans del descans. 

De nou sobre la pista després
de passar pels vestidors, els de
Candami veurien com els locals
milloraven les seves prestacions
i prenien la iniciativa gràcies a un
gol d’Arnau Canal des del punt de
penal. Álvaro Giménez va resta-
blir temporalment l’empat, però
la victòria cauria del bàndol oso-
nenc amb un gol d’Èric Vargas.

L’equip jugarà el tercer partit
en poc menys d’una setmana
demà a les sis de la tarda a la pis-
ta del tercer classificat, l’Iguala-
da, en un dels enfrontaments
més destacats de la vint-i-dose-
na jornada de l’OK Liga.

Alexia Putellas arriba als 300
partits amb el FC Barcelona

FUTBOL4Un aniversari que no
tothom pot presumir d’haver
celebrat. El partit que va saldar-
se diumenge passat amb un 7-0
a favor del Barça contra l’Spor-
ting Huelva va ser també l’en-
frontament oficial número 300
d’Alexia Putellas amb la samar-
reta del primer equip blaugrana.

“Orgullosa d’arribar als 300
partits amb aquesta samarreta!
Amb la mateixa il·lusió, ambició
i passió que el primer dia”, va
piular la jugadora de Mollet ho-
res després de completar aques-
ta xifra rodona. La dorsal ‘11’ de
l’equip blaugrana va ‘regalar-se’
un gol, el cinquè de les de Lluís
Cortés contra les andaluses i va

ser substituida en el minut 77 per
la nigeriana Asisat Oshoala per
rebre l’aplaudiment i el reco-
neixement de l’afició.

La jugadora ha disputat 218
partits de lliga, ha estat escollida
per participar en 41 de Cham-
pions League, en 25 de Copa de
la Reina, en 14 de Copa Catalu-
nya i ha jugat els dos únics par-
tits de la història de la Superco-
pa d’Espanya (és l’últim cam-
pionat impulsat per la Federació
Espanyola de Futbol). De les se-
ves actuals companyes, només
Melanie Serrano ha jugat més
partits amb el club i és la quarta
jugadora en tota la història que
arriba a aquesta xifra.

» El CB Tarragona només ha perdut tres partits en tota la temporada
» Els de Josep Maria Marsà perden la segona plaça, que és de l’UBSA

El CN Granollers publica 
el seu nou codi ètic

El CN Granollers va
anunciar, dimarts pas-
sat, l’aprovació del nou
codi ètic que regirà l’en-

titat. El document defineix les lí-
nies bàsiques del que ha de ser
l’actuació del club i de tots aquells
que en formen part, des dels
seus esportistes, directius i tre-
balladors fins als socis.

El president, Eduard Escan-
dell va mostrar-se satisfet del
resultat d’aquest codi ètic, resul-
tat de molts mesos de feina, però
que considera un document clau
per al funcionament de l’entitat

i que va en sintonia amb la “po-
lítica de ser el més transparents
possibles”.

ÈXITS ESPORTIUS
Esportivament, els dos èxits més
recents per al club han estat el
campionat d’Espanya per Fede-
racions Territorials que la neda-
dora Estel Xuan Galo ha acon-
seguit amb la Federació Catala-
na i la inclusió de Todd Howard,
jugador del sènior masculí de
waterpolo, en la llista del pre-
olímpic que ha de disputar la se-
lecció de Sud-àfrica.

L’últim triomf del CBM és de la semifinal de la Lliga Catalana. Foto: FCBQ
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Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última perso-
na que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

Llibres

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es dis-
posen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilò-
metres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’atu-
ren o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.

Al teatre La Gleva, a Barcelona.

Teatre

42 km
Manel Arévalo

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’a-
mor als seus orígens irlandesos i, més con-
cretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els pai-
satges irlandesos han estat la font d’ins-
piració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

Música

El jove ballarí Merab, que fa anys que as-
saja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles qua-
tre mesos després de l’estrena original.

Pelis i sèries

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Marjorie
Núria Graham

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest
mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena
seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en

què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un
Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibui-
xos escollits per Llena es combinen amb dues obres 
seves, un fet que posa de manifest la complicitat exis-

tent entre les produccions artístiques de tots dos.

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’a-
quelles persones que costa imaginar lluny

d’un escenari o d’un rodatge. Des que va de-
butar al cinema amb La reina mora (1954)
quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i

ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sa-
but adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del ca-
ble, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tan-
mateix, els escenaris han continuat sent casa
seva, tal com ha tornat a demostrar aquest fe-
brer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al
Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantas-
ma d’una actriu famosa que acaba de morir.
Durant la presentació d’aquest muntatge, 

Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però

ho explica amb un somriure.   

C O N C H A  V E L A S C OQUI ÉS?
Ser una de les actrius més importants

Està en actiu des de la dècada dels 50

Famosos

Estrenar una obra a Barcelona
‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer 

Admiradors i detractors
Com tota diva, desperta passions però també crítiques

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multi-

jugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DEMÀ 22 DE FEBRER
18:00 Demà a la tarda es farà un taller de gyo-
taku, una tècnica artística tradicional del Japó,
en el marc de l’exposició De París a Nova York.
/ Museu de Granollers.

DEMÀ 22 DE FEBRER
12:00 Reciclem! serà el nom del taller infantil
de manualitats que coordinarà Lanafadrina.
Vol difondre la necessitat d’adquirir aquest
hàbit entre els més menuts. / Biblioteca
Can Mulà.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
12:00 L’espectacle El gran ReBOOMbori serà una
de les darreres propostes del calendari del Car-
nestoltes d’enguany. El show anirà a càrrec
de Roger Canals. Entrada gratuïta. / Parc de
les Pruneres.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
LA GARRIGA L’Ajuntament i el Centre de Visi-
tants han preparat una sessió monogràfica
anomenada L'educació en temps de guerra, en
el marc del 81è aniversari del bombardeig
(11:00). / Refugi de l’estació.

DIMARTS 25 DE FEBRER
LES FRANQUESES El mètode científic en la vida

quotidiana serà el nom de la conferència que
coordinarà Xavier Luri, professor d'astrono-
mia i astrofísica de la UB. (13:00). / Biblioteca
Municipal.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
SANTA PERPÈTUA El Grup de teatre Tàndem pre-
senta l’obra de teatre Mentiders, que forma
part de la Mostra de Teatre Amateur (18:00).
/ Teatre del Centre Parroquial.

DIJOUS 27 DE FEBRER
PARETS Tertúlia de cuina, ràdio i futbol amb la
presentació del llibre La pilota a l'olla de Fer-
mí Puig, un dels millors cuiner d'Europa i un
bon amic de Johan Cruyff. Organitzat per Niu
Poètic (18:00). / Restaurant El Jardí.

AVUI 21 DE FEBRER
GRANOLLERS Partit d’handbol corresponent a
la divuitena jornada de la lliga ASOBAL en-
tre el BM Granollers i el BM Sinfín (19:00). /
Palau d’Esports.

LA LLAGOSTA Avui serà el darrer dia
hàbil per presentar propostes per par-
ticipar en el Concurs de Microrelats del
Dia de les Dones.

Últim dia per presentar-se al
Concurs de Microrelats del 8M

Avui 21 de febrer

Montserrat Iracheta, farmacèutica co-
munitària, s’encarregarà d’aquesta
conferència sobre les causes de l’in-
somni i com combatre’l. / Centre Cul-
tural La Marineta.

Montserrat Iracheta
parlarà sobre l’insomni

Dimarts 25 de febrer a les 19:00

El Banc de Sang i Teixits torna a la ciu-
tat per instal·lar una de les seves uni-
tats mòbils. Fa una crida als veïns de
Granollers i d’altres ciutats de la co-
marca. / Hospital General.

Una sessió de donacions
de sang a l’Hospital

Dilluns 24 de febrer al matí

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala de
la 20a jornada de Segona Divisió en-
tre el CD la Concòrdia i l’FS Almàsse-
ra. / CEM El Turó.

El CD la Concòrdia tanca el
mes a casa contra l’Almàssera

Demà 22 de febrer a les 17:30

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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