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“Els nanos han de volar. Són ca-
paços de fer moltes més coses del
que sovint creiem”. Amb aques-
ta filosofia, el president de la
Fundació Alb-Bosc, Zoilo La-
huerta, impregna la iniciativa so-
cial dels pisos tutelats per a per-
sones amb discapacitat psíquica
a Mollet. La setmana passada
Lahuerta va visitar amb l’alcal-
de Josep Monràs i la regidora de
Serveis Socials, Ana María Díaz,
els 24 habitatges nous d’aquest
projecte conjunt entre entitat i
Ajuntament que s’estan cons-
truint al carrer Cristòfor Colom
i estaran llestos al setembre. 

Aquests se sumaran als ja
existents del carrer del Ferro-

carril, on fan vida desenes de
persones amb diferents graus de
discapacitat i compten amb
atenció professional per viure
amb tota mena de cura però de
forma independent. “Som com
una segona família per als na-
nos”, considera Lahuerta, que a
la vegada explica la seva forma
de parlar mentre riu: “La meva
filla també viu allà. Els dic na-
nos per l’estima que els tinc, tot
i que les seves edats van dels 30
als 61 anys”.

Mentre viuen en aquests ha-
bitatges, també participen en
diverses iniciatives: “Als matins
van al Centre Ocupacional del
Bosc o al Taller Alborada, i a les
tardes fan teatre, bàsquet i tota
mena d’activitats”, explica el
president de la Fundació. En
aquests dos equipaments hi ha
inscrites unes 150 persones que

formen part de projectes com la
pastisseria del Centre Ocupa-
cional. 

“ELS SOBREPROTEGIM MASSA”
Aquest nivell d’autonomia i de
participació és un factor que
acostuma a espantar els fami-
liars, segons Lahuerta: “Els pa-

res tenim tendència a sobrepro-
tegir massa els fills, i encara
més els que tenen discapacitat.
Fa 13 anys que ens dediquem a
això i encara ara, fins que no
veuen com funciona, no se’n

fien”. En aquest sentit, afegeix
que el projecte “funciona i la gent
està encantada”. 

No tots els que viuen en
aquests habitatges tutelats, però,
tenen família. Segons el presi-
dent, de vegades s’encarreguen
de “suplir les famílies” per a
aquells que estan en aquesta si-
tuació, com és el cas dels orfes.
“Amb els que estan sols ens en-
carreguem de portar-los al met-
ge i molt més”, relata el president
de la Fundació.

ESPERANT LA GENERALITAT
Durant la visita als pisos en
construcció, Lahuerta va desta-
car que, de les 24 places, “22 ja
les tindríem ocupades si la Ge-
neralitat fes les subvencions”
que pertoquen. El president es
reafirma també lamentant que
“hi ha diners per a altres coses

però per a les discapacitats i els
temes socials no”. Com que els
pressupostos del Govern encara
no estan aprovats, assegura que
no reben noves ajudes. A aques-
tes crítiques també s’hi va sumar
Monràs, afegint que els “agra-
daria” que la Generalitat “també
hi contribuís amb recursos eco-
nòmics”.

Amb tot, els més de 1.000
metres quadrats de superfície
serviran de llar a unes 40 per-
sones en un servei únic a Cata-
lunya. Allà tindran espais per a
activitats lúdiques, aules de for-
mació, una cuina i una bugade-
ria compartida. Tot plegat amb
l’objectiu de transformar la visió
social de la discapacitat i oferir-
los una millor qualitat de vida, tal
com explica Lahuerta: “És un
error limitar-los. Hem d’apren-
dre a deixar-los lliures”.

Llars que donen ales
» Mollet comptarà amb 24 nous pisos tutelats per a persones amb discapacitat psíquica

» Aquests habitatges permeten als inquilins viure amb autonomia a la vegada que se’ls cuida

Alex Suárez
MOLLET

Els pisos serviran de llar
a unes 40 persones 
i estaran llestos 
el pròxim setembre
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El president de la Fundació Alb-Bosc, Zoilo Lahuerta, va visitar les obres dels pisos juntament amb l’alcalde de Mollet, Josep Monràs. Fotos: Aj. de Mollet, Google Maps i Alb-Bosc
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La lupa

per @Modernetdemerda

Un matí a Les Corts

Mentrestant, a Les Corts la vida passa i
fa un bon sol. S'hi està bé. Fa una esto-
na que som al bar i ens hi sentim com a
casa. Moltes banderes del Barça, olor de
cafè, fusta bona, a la tele hi fan Espejo Pú-
blico però ningú n'està massa pendent.
I d'aquí una estona marxarem cap a casa,
que ens hi espera un dinar que intuïm que
s'ha fet sol.

En sortir del bar veiem el
Camp Nou, imponent davant
nostre. És el santuari i ho
continuarà sent amb l'Espai
Barça, que serà fabulós i en-
cara es pagarà més fabulosa-
ment. La temperatura és agra-
dable i tot va bé. Els pardals van d'un ar-
bre a l'altre i aquella noia que passa per allà
té un bon cul. Fumem. El Paco i jo duem
el Mundo Deportivo sota el braç. Una mica
arrugats, tant els diaris com nosaltres. Al
meu diari hi ha quedat una taqueta de cer-
vesa. Del que no hi ha rastre és de les cro-
quetes. Avui el Pedro ens ha regalat una

tapeta de croquetes, era l'aniversari del
Pemi, i a mi m'han agradat encara més
que aquelles de l'Assemblea. Aquelles
eren bones però petites, com de disseny,
modernes. Prefereixo les originals del bar,
sens dubte.

Avancem pels carrers i no sabem què
està passant al Barça perquè no hi està

passant res. Tot funciona, Messi continua
marcant gols i ara li han donat el Laureus,
el bàsquet déu-n'hi-do, l'altre dia sortia
una gràfica al diari que deia que som els
primers en no sé què del tema econòmic,
els turistes ens estan fent ingressar molts
diners, i Neymar vol tornar.

Arribo a casa i el dinar que s'ha fet sol

m'explica una polèmica que es veu que hi
està havent al club relacionada amb les
xarxes socials. Diu que anaven contra Gu-
ardiola i Messi i Víctor Font i altres. No
sé què són les xarxes socials i amb prou
feines recordo qui era aquest Guardiola.
Alguna cosa deu haver fet, que no pot ju-
gar la Champions. I Messi últimament

està maleducat, potser caldria
vendre'l. Víctor Font no ho sé.

M'assec al sofà. M'ador-
miré una mica, ara havent di-
nat. Fa un bon sol i s'hi està
bé. Tot funciona correcta-
ment, ser del Barça és el mi-
llor que hi ha. Abans que

em caigui el cap penso en l'últim triplet
que vam guanyar i dono gràcies a aquest
president que mai diu una paraula més
alta que l'altra i que fa la feina amb dis-
creció i amb els pantalons posats. Vull
guanyar un altre triplet i ell també ho vol.
El guanyarem, Setién en sap. Quin cul te-
nia aquella noia i m'adormo.

Avancem pels carrers i no sabem què 
està passant al Barça perquè no hi 

està passant res: tot funciona

Sobre los seis primeros
muertos por coronavi-

rus en Italia: son cuatro
hombres de entre 78 y 88 años y dos
mujeres de más de 75 (una de ellas pa-
decía cáncer). Lo que quiero decir, con
todo el respeto, es que esta gente
también podría haber muerto si pillan
un resfriado.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cuando un niño hace
algo “de niña”, es decir,

asociado a lo femenino,
la actividad lo degrada a él. Ejemplo:
pintarse las uñas. Cuando una niña
hace algo “de niño”, es decir, asociado
a lo masculino, es ella quien degrada
la actividad. Ejemplo: jugar al fútbol.
He aquí la gran diferencia/desigualdad.

Weinstein declarat cul-
pable de múltiples

agressions, Plácido Do-
mingo declarant-se responsable i de-
manant perdó per les seves. El mal pro-
vocat no desapareixerà mai, però el
#metoo ha estat una arma poderosa,
empoderadora i sorora contra la vio-
lència masclista.

Confirmado que se
permite que empresas

cuyo negocio es que mis
hijos se arruinen la vida se anuncien en
un partido Madrid-Barça. Tened en
cuenta que si este gobierno dice que
algo es un problema de salud pública
o que “sí, se puede” es probable que
esté mintiendo.

@yeyaboya@pablom_m @quiquepeinado

Els semàfors

Plat. Sanitat Pública
L’Ajuntament de Mollet ha aprovat per
unanimitat defensar que els terrenys

dels jutjats es facin servir per fer-hi equi-
paments públics. La lluita incansable de
la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès ha estat clau.

pàgina 12

Aj. de la Garriga
Can Raspall tornarà a ser, a partir del
mes de juny d’aquest any, un equipa-

ment íntegrament de l’Ajuntament de la
Garriga. Aquesta masia modernista,

construïda per l’arquitecte Manuel Joa-
quim Raspall, és tota una joia històrica. 

pàgina 22

Incasòl
Una mare amb els seus fills menors ha
tornat a evitar ser desnonada per tercer

cop del pis propietat de l’Incasòl que
ocupa a Mollet. La PAH denuncia que la
mare fuig d’un cas de violència masclis-

ta i no se li dona cap alternativa. 
pàgina 12
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L’habitatge, una prioritat social1

2
Anna Martínez (Costumama): “Cosir ha
estat el meu psicòleg per tramitar el càncer”

El temporal Glòria deixa 
una factura de 13 milions al Vallès

El Besòs necessitarà dos o tres anys per 
recuperar-se de l’incendi i el temporal

Els sèniors del BMG volen 
guanyar el quart partit seguit

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

El actor Willy Toledo está bajo jui-
cio y acusado por blasfemia al ca-
garse en Dios y en la virgen María
a través de Facebook. La acusa-
ción de Abogados Cristianos alega
ataque a la libertad religiosa y Wi-
lly Toledo a la de expresión. ¿Quién
lleva la razón? Pues en un asesi-
nato, y sin demostración de un cu-
erpo difunto, el juicio se declararía
nulo. En nuestro caso debería de-
mostrarse la existencia de Dios y
posteriormente la de la virginidad
de María. En ambos casos es algo
imposible ya que Dios es un acto
de fe y lo de la virgen María fue un
error de traducción de Los Evan-
gelios. En hebreo almah, mujer jo-
ven o doncella, fue traducido por
parthenos, virgen, y no por be-
toula, doncella, idea corroborada,
entre otros, por la profesora Gloria
Blanchfield Thomas del Associate
Professor of Theology del Mary-
mount College. Es decir, que en
origen María fue una joven por
desposar que se quedó embara-
zada. En definitiva, que ni Dios ni
la virgen forman parte de cuerpos
demostrados ante este juicio. ¿Qué
tal un poco más de cultura, histo-
ria y lógica por parte de los Aboga-
dos Cristianos? Si quieren pueden
defecar sobre los ateos, aquello de
ojo por ojo y diente por diente,
aunque me temo que eso mismo
es lo que hacen, una venganza muy
alejada del perdón cristiano.

Willy Toledo
per David Rabadà

Tractat sobre la pena
per Francesc Reina

Les úniques obres d'art que sem-
blen ser capaces de sobreviure a
la destrucció del sentit són les que
encarnen el patiment. Ens llan-
cen tota la felicitat que produeix
contemplar el malestar humà
davant d'un món que vacil·la. 

El pesar i la solitud en l'art
són la paradoxa de l'expressivi-
tat. Allà on es fa ressò l'abando-
nament i la nostàlgia es produ-
eix un allunyament voluntari
que dona lloc a un sentiment
constant d'inquietud que fa im-
possible l'oblit. És així com so-
cietat i artistes conjuguen un la-
ment idoni per sobreviure a la
pèrdua de dignitat, de llibertat,
la falta de drets, deixant sortir
allò que la ideologia oculta.
“Deixeu-me plorar en aquest
camp”, escrivia García Lorca.
Des del cante jondodels gitanos,
on la pena és la dona que carre-
ga el seu nom al gemec de la se-
guiriyao la soleá, fins als afroa-
mericans de Harlem que no es-
taven disposats a ignorar l'o-
pressió racial amb els seus ar-
dors de jazz, blues o ragtime, o
aquell lament borincanode ne-
cessitat i pobresa dels hispans als
EUA. Hi ha molts exemples
d'equilibri entre la poesia i la

nuesa del silenci, com el color
que surt de les paraules.

Dolors mal tancats d'aquelles
persones que pateixen, no tant
per les causes, sinó pels efectes;
o aquelles unions forçades on la
llibertat es perd i exigeix un preu
tan alt que no dona opció a re-
parar les notes perdudes; o
aquells conflictes en estructures
asimètriques que són motiu d'o-
pressió sense que se sàpiga com
netejar el cos i l'ànima. La buro-
cràcia, la manca de recursos, la
utopia d'un habitatge digne o un
treball estable, els entorns fràgils,
sense estímuls, fins i tot el discurs
de l'odi, fan els dies molt difícils
per als que més pateixen les
punxades de la vida. En el regne
dels últims, els noms es perden
després de les borrasques. Les
properes es diran Herve, Inés,
Jorge, Katerine, Leon. Quan pas-
sa el vendaval deixen un rastre de
paraigües trencats que són se-
nyals que afligeixen la mirada. 

La pena és que a casa nostra
són greus les dades de pobresa ex-
trema i pobresa infantil de la po-
blació gitana, de l'africana o la his-
panoamericana, una esquerda
que posa la pell de gallina perquè
empaita la bellesa que alleuja.

Les millors
perles

Estar massa convençut d’alguna cosa pot arribar a ser perillós. I
si no, que li diguin a Mike Hughes, l’acròbata estatunidenc que
ha mort després de deixar-se caure al desert de Califòrnia des

d’un coet fabricat per ell mateix. La finalitat d’aquesta idea de bom-
ber? Arribar a l’espai per demostrar que la terra és plana.

Un campionat d’esquí que disputen capellans amb sotana.
Sona estrany, però passa cada any a la ciutat de Wisla, a
Polònia. Els participants d’aquesta curiosa prova, la ma-

joria d’edat avançada, tenen l’objectiu d’homenatjar el papa
Joan Pau II mostrant les seves habilitats a la neu.

Fingir que ets un fantasma per estalviar-te pagar l’Uber que t’ha
portat a casa. És l’estratègia que va seguir una jove a Monter-
rey, Mèxic. Quan va arribar a casa seva, va dir que havia d’entrar

a agafar diners. Al cap d’una estona, va sortir la mare de la noia per
dir-li al conductor que la seva filla havia mort quatre anys enrere.

La fortuna de Kirk Douglas, estimada en 61 milions de dò-
lars, no anirà a parar a cap membre de la seva família. Set-
manes després de la mort de l’actor centenari, s’ha sabut

que la seva última voluntat va ser destinar el 90% de la seva ri-
quesa a causes benèfiques. 

Un futbolista amateur ha estat suspès cinc anys per haver
mossegat el penis d’un rival. Va passar a França, després del
partit entre el Terville i el Soetrich, dos equips d’una lliga lo-

cal. Un cop acabat el matx, diversos jugadors es van veure involu-
crats en una tensa baralla que va tenir un final inesperat.

A les xarxes

@trosich: Sembla que per rentar la cara de
Bartomeu i publicar merda de Messi, Piqué,
Guardiola, Puyol, Xavi i crítics amb la direc-
tiva, com Roures i Font, sí que hi ha calers.

@orioldebalanzo: Jo ja he comprat ai-
gua, arròs, tonyina i he segellat les fines-
tres de casa amb fustes i m'he comprat un
rifle. I vosaltres?

#CoronavirusACatalunya

@DolorsBoatella: Esperar a veure si es
confirma la teva culpabilitat abans de de-
manar perdó no seria la millor manera
d’acceptar la teva responsabilitat.

#DomingoCulpable #Barçagate



7 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 líniavallès.cat28 de febrer del 2020



28 de febrer del 2020

| 8

líniavallès.cat
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CRIMINALITAT4Granollers va
tancar l’any passat amb un aug-
ment considerable dels delictes
sexuals respecte del 2018. Així
ho mostra l’informe estadístic del
Ministeri de l’Interior del govern
espanyol que s’ha publicat re-
centment. Concretament, pel
que fa al còmput global de de-
lictes sexuals, se’n van registrar
24 l’any passat, quan el 2018 se
n’havien recollit un total de 17,
cosa que suposa un augment
del 41,2% en aquesta tipologia.
Tanmateix, l’altre gran indicador
relacionat amb aquesta mena de
delictes van ser les agressions se-
xuals amb penetració, que van
passar de cinc registrades a una.

EN LA MITJANA CATALANA
Pel que fa a la criminalitat ge-
neral, la suma de tots els tipus de
delictes recollits pel Ministeri de
l’Interior va augmentar un 3,9%,
seguint la mitjana catalana d’un
3,7% en ciutats de més de

30.000 habitants. Altres fets
destacats que també van aug-
mentar van ser els robatoris
amb força a domicilis i establi-
ments (un 28%), les lesions (el
12,7%) i el tràfic de drogues (un
10%). Les altres pujades no tan
destacades van ser els robatoris
amb violència i els furts.

Pel que fa als assassinats
consumats, n’hi va haver un, tal
com el 2018, tot i que no hi va
haver cap intent d’homicidi a
diferència de l’any anterior.
L’altra bona notícia de l’infor-
me va ser la caiguda lleugera
dels robatoris de vehicles, que
van passar de 48 a 43.

El Ministeri de l’Interior va registrar 24 delictes sexuals el 2019. Foto: Mossos

Es disparen els delictes 
sexuals a Granollers

» És el tipus de delicte que més va créixer entre el 2018 i el 2019
» La criminalitat general va augmentar un 3,9% a la ciutat

Treballen per a la integració
de menors migrants

ACOLLIDA4Més de 90 dina-
mitzadors han començat a tre-
ballar des de finals de l’any pas-
sat a diverses ciutats catalanes,
entre les quals hi ha Granollers,
per afavorir la integració dels
menors migrants no acompan-
yats. Aquests treballadors es-
tan contractats mitjançant una
subvenció de la Generalitat, i te-
nen el rol de fer d’enllaç entre els
centres i el seu entorn, perquè
l’acollida i la inclusió d’aquests
nois sigui la millor possible.

La secretària d’Infància, Ado-
lescència i Joventut, Georgina
Oliva, ha apuntat que la funció
d’aquests professionals és que
coordinin i agilitzin les rela-
cions del centre amb l’ajunta-
ment i les entitats veïnals, co-
mercials, esportives i culturals
del municipi. També capten
veïns perquè ajudin a lluitar
contra els rumors. A Catalunya
actualment hi ha 352 centres que
acullen uns 4.300 menors es-
trangers no acompanyats

SANITAT4La diputada de Ciu-
tadans, Blanca Navarro, va de-
manar en la darrera comissió de
Salut del Parlament celebrada la
setmana passada que es torni a
obrir el servei de pediatria del
CAP Vallès Oriental. Navarro
va criticar el fet que des de la Ge-
neralitat es decidís traslladar
aquesta unitat al CAP Sant Mi-
quel i unificar-lo en un mateix
centre sanitari. En aquest sentit,
la representant de la formació ta-
ronja va demanar “aproximar-se

a les necessitats dels ciutadans,
apropant les estructures als ba-
rris, en lloc d’un model hospita-
locèntric”.

D’altra banda, va destacar
“el malestar” entre els veïns per
aquesta actuació i va assenyalar
“la precarietat i la falta de dis-
ponibilitat de professionals”.
Navarro també denuncia que
aquesta situació “no només afec-
ta els més petits” i que “redun-
da en un sistema sanitari de
pitjor qualitat”. La proposta per

reobrir el servei, però, va ser re-
butjada pels partits indepen-
dentistes i l’abstenció dels so-
cialistes.

ES PODRIA REPETIR A MOLLET
La intervenció de la diputada
arriba setmanes després de la
reunió entre activistes a Mollet
i l’Institut Català de Salut, on es
va deixar entreveure la possibi-
litat que allà també s’unifiqués el
servei de pediatria en un sol
equipament sanitari.

Granollers compta amb dinamitzadors des del 2019. Foto: Norma Vidal/ACN

Demanenel retorndepediatria

Successos | Detingut amb 80 quilos d’haixix a sobre
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van detenir dimarts a la matinada un

conductor que portava 80 quilos d’haixix al seu cotxe. L’individu va intentar fu-
gir del control policial que hi havia davant, però va encallar el seu vehicle.   

Blanca Navarro durant la comissió de Salut. Foto: Canal Parlament
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Emma Vilarasau encapçala
un repartiment de luxe al TAG
TEATRE4La popular i recone-
guda actriu catalana Emma Vi-
larasau protagonitzarà demà
Eva contra Eva, la comèdia del
granollerí del moment, Pau
Miró. L’èxit teatral de Miró, ins-
pirat en el clàssic All about Eve,
de Joseph L. Mankiewicz, arri-
barà a la nit al Teatre Auditori de
Granollers. Vilasarau, però, no
estarà sola i comptarà amb una
companyia de luxe formada per
Andreu Benito, Nausicaa Bonnín
i Eduard Farelo, amb la direcció
de Sílvia Munt.  

La comèdia presenta a dues
actrius, de dues generacions ben
diferenciades, que han d’inter-
pretar un mateix personatge.
En aquesta coincidència topen
dues maneres d’entendre la vida
i la professió. L’actriu jove llui-
ta per aconseguir l’oportunitat de

donar-se a conèixer mentre la
més gran s’esforça per no per-
metre que el pas dels anys la faci
desaparèixer dels escenaris.

Els personatges de l’obra
fan servir el teatre per parlar de
la vida i la vida per parlar del te-
atre. Però s’entreguen a aques-
ta professió amb tanta intensi-
tat i devoció que sovint perden
la capacitat de riure’s d’ells
mateixos. 

GARROBÉ, GENI GUITARRISTA
D’altra banda, el talent del gui-
tarrista Àlex Garrobé arribarà
avui al Teatre Auditori. Ga-
rrobé interpretarà un recital de
peces diverses amb un mateix
nexe d’unió; la Mediterrània,
que servirà per demostrar per
què és un dels guitarristes més
destacats del país.

DESFILADA4L’esperada rua de
Carnaval no va decebre ningú i
va omplir Granollers de disfres-
ses, colors, irreverència i, so-
bretot, molta festa. A la desfila-
da hi van participar 24 compar-
ses i més de 2.000 persones
que van engrescar els carrers de
les Tres Torres, Francesc Macià,
i la Porxada, on es va fer el lluï-
ment. Com sempre, el dia més
gran del Carnestoltes va tenir re-
presentacions sobre tota mena
de temes. Des de les protestes
contra la sentència del Procés,
amb antiavalots, contenidors i
manifestants inclosos, fins a una
comparsa dedicada especial-
ment al reciclatge i a la lluita con-
tra els plàstics. 

El jurat del Carnaval va des-
tacar l’àmbit festiu creat, la rei-
vindicació dels drets humans, la

diversitat de gènere i la defensa
del medi ambient mostrat pel
conjunt de les comparses. 

El seu veredicte va decidir
que el premi a la Millor Com-
parsa havia de ser per a Thirte-
en gold,  la Comparsa més Crí-
tica per a l’AMPA Salvador Es-
priu i  la Millor Coreografia en
Moviment durant el recorregut
de la rua per a Circus Kanibal.
Aquests només van ser alguns
dels premiats que van tenir
l’honor de destacar entre els mi-
lers de participants en la rua. 

ADEU AL CARNESTOLTES
Dimecres de Cendra va ser el da-
rrer dia de Carnaval, que va co-

mençar amb la vetlla a en Car-
nestoltes al Palau de Can Solda.
A la tarda es van fer diversos ta-
llers de pentinats i complement
per al dol i la cercavila fins  a la
Porxada. Allà es van llegir els ver-
sots de la Vella Quaresma i va fer
la tradicional cremació d’en Car-
nestoltes a la pira funerària per
donar pas al regnat de la Vella
Quaresma. 

El darrer àpat de Carnaval,
amb sardina, pa i trago, va aca-
bar de tancar la bogeria festiva
que ha tornat a sacsejar Grano-
llers un any més.

El jurat va destacar la reivindicació de les comparses. Foto: T. Torrillas

Més de 2.000 persones omplen
de festa la rua de Carnaval

24
comparses van desfilar
per Granollers amb
una gran varietat de
disfresses temàtiques
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REIVINDICACIÓ4L’Ajuntament
s’ha compromès a defensar que
es facin equipaments públics
com el nou CUAP del Baix Vallès
o una residència pública als te-
rrenys dels jutjats, propietat de
l’Incasòl. Així ho va aprovar per
unanimitat el consistori durant
el Ple de dilluns, on es va pre-
sentar la moció de la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Públi-
ca del Baix Vallès a través dels
grups municipals d’Ara Mollet
ERC i Mollet en Comú. 

Concretament, l’Ajuntament
inclourà en el nou POUM mesu-
res urbanístiques per evitar que el
solar caigui en mans privades.
Amb aquesta decisió, el consisto-
ri es posiciona clarament a favor
d’una utilitat pública dels terrenys,
més enllà de deixar en mans de
l’Incasòl el destí de l’espai.

Els activistes impulsors de la
mesura, tot i que satisfets per l’a-
provació de la seva moció, tam-
bé van expressar el seu malestar

amb l’Ajuntament pel fet que no
van poder presentar la propos-
ta directament, sinó que van
haver de fer-ho a través dels
grups municipals.

LÍMITS ALS PATINETS ELÈCTRICS
D’altra banda, el Ple de dilluns
també va tirar endavant la nova

Ordenança de Circulació que
regularà l’ús dels patinets elèc-
trics a la ciutat. 

Algunes mesures destacades
d’aquest reglament seran que
els aparells no podran ser con-
duïts per menors de quinze
anys i hauran de circular sem-
pre per la calçada.

Els terrenys són propietat de l’Incasòl. Foto: Twitter (@defensanitatbv)

L’Ajuntament defensarà l’ús
públic dels terrenys dels jutjats
» El Ple aprova per unanimitat vetllar perquè es facin equipaments
públics com el CUAP o una residència pública al solar de l’Incasòl

La rotonda de la Vinyota
estarà reformada l’any que ve
REIVINDICACIÓ4Les obres per
alliberar el trànsit a la rotonda de
la Vinyota estaran enllestides
l’any vinent. Aquesta és la prin-
cipal notícia de la reunió que van
mantenir el director general
d’Infraestructures de Mobilitat
de la Generalitat, Xavier Flores,
amb l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, i el de Martorelles,
Marc Candela.  El pla, segons
Flores, és “construir una sèrie de
carrils directes que facilitaran
que per entrar o sortir de Mollet

no hagis d’entrar a la rotonda”,
fet que provocarà “una notable
disminució del volum de vehi-
cles”.  Monràs, per la seva part,
considera “coherent” la propos-
ta i destaca que “en bona part re-
cull les nostres reclamacions”

El cost de l’obra per des-
congestionar el trànsit en
aquesta zona i reduir les cues a
l’enllaç de la C-17 és d’uns dos
milions d’euros i es preveu que
s’iniciï a principis de 2021 i aca-
bi a la tardor.

HABITATGE4Per tercer cop con-
secutiu, la família que ocupa
des de fa tres anys un pis de l’In-
casòl al carrer Francesc Layret va
aconseguir evitar el desnona-
ment que estava programat per
fer-los fora dimarts. La inter-
venció de la PAH va ser decisi-
va per impedir que la comitiva
judicial amb presència dels Mos-
sos d’Esquadra es quedés a les
portes de l’habitatge i no acon-
seguís expulsar els inquilins.
L’agònica situació de la mare i els

seus tres fills menors té com a
arrel que en ser domicili pro-
pietat de l’Incasòl, la Generalitat
no vol incloure la família a la tau-
la d’emergència d’habitatge. 

Des de la PAH expliquen
que la dona ha patit un cas de
violència masclista, fet pel qual
hauria de tenir una alternativa
per viure amb els seus descen-
dents. Amb una possible nova
ordre judicial en un futur, la in-
certesa és màxima per a la fa-
mília. Per això els activistes

reclamen a la Generalitat que
inclogui els afectats com a per-
sones en situació de vulnerabi-
litat i que tinguin altres opcions
de vida.

“HABITATGE PER DRET”
Precisament el mateix dimarts la
PAH va iniciar una campanya a
escala estatal sota el lema “Ha-
bitatge per Dret”, en la qual es
busca pressionar el nou govern
de PSOE i Unidas Podemos per
aturar els desnonaments.

El projecte proposa fer carrils alternatius a la rotonda. Foto: Ajuntament

La PAHatura undesnonament

Clima | L’Escola Sant Viçent, pionera en energia neta
L’Escola Sant Viçent ha posat en marxa un projecte pioner per estalviar recur-

sos i fer servir energia neta. El centre ha instal·lat una teulada de plaques solars
que oferiran el 30% del consum i en la qual ha invertit l’AMPA de l’escola. 

Els activistes reclamen a la Generalitat una alternativa. Foto cedida
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Els joves creadors tenen 
una cita a Mollet Art 2020

CULTURA4El Museu Abelló i
l’Ajuntament han posat en mar-
xa una nova edició de Mollet Art.
Memorial Cesc Bas, que té com
a objectiu donar suport a la ca-
rrera i l’obra de joves creadors.
El concurs artístic compta amb
les modalitats de Mollet Art al
Museu i Mollet Art a la Ciutat. A
més, enguany també tindrà lloc
un taller sota el títol de Mollet
Art Formació. Els organitzadors
expliquen que Mollet Art 2020.
Memorial Cesc Bas “s’adreça a
joves creadors i col·lectius artís-
tics, nascuts després de l’1 de ge-
ner de 1985”. Els artistes inte-
ressats podran presentar les se-
ves obres fins al 4 de maig de
2020. 

L’apartat de Mollet Art al
Museu estarà dedicat a projectes
o obres de temàtica i format

lliure, pensats per ser exposats
en una sala d’art. D’entre els pro-
jectes/obres més interessants, el
jurat seleccionarà les que for-
maran part de l’exposició oficial
de Mollet Art 2020, que s’inau-
gurarà al Museu Abelló el 15
d’octubre de 2020. La secció de
Ciutat, en la qual les obres esta-
ran pensades per a l’espai públic
molletà, hauran de tenir una
estreta vinculació amb el teixit
social de la vila i el territori, i el
mateix artista proposarà on re-
presentar l’obra. 

D’altra banda, el Museu Abe-
lló apostarà per apropar noves
formes d’art entre el jovent amb
la modalitat de Mollet Art For-
mació. Enguany hi haurà un ta-
ller de fotografia artística amb
dispositius mòbils, a càrrec de
Fernando Prats el 9 de maig.

CARNESTOLTES4Que l’Asso-
ciació de Veïns de Santa Rosa si-
gui la guanyadora de la rua de
Carnaval, ja comença a ser una
tradició tan pròpia com el Car-
nestoltes en si. Per novè any
consecutiu, l’entitat veïnal es va
endur diumenge el primer pre-
mi del jurat carnavalesc i 800 eu-
ros de recompensa gràcies a la
temàtica de la comparsa basada
en dracs i vikings. Unes 1.300
persones en total van desfilar
pels carrers de la ciutat  animant
els veïns amb les disfresses, els
colors, els balls i la festa que
duien a sobre. 

Els de Santa Rosa, però, no
van ser els únics que van tenir
motius per celebrar. L’AMPA
de l’Escola Montseny es va endur
el segon premi i 400 euros,
mentre que la de l’Escola Abelló

va arribar a la tercera posició
amb una dotació de 200 euros.
Per la seva part, la millor com-

parsa juvenil va ser per a l’AM-
PA de l’Escola Sant Jordi. 

Més enllà dels guardons lo-
cals, també hi va haver lloc per
reconeixements als participants
que venien de fora de Mollet. La
millor comparsa en aquesta ca-
tegoria va ser pel Grup Endan-
sa de Montcada i Reixac.

ENTERRANT LA SARDINA
Després de dies de molta festa i
disbauxa, Mollet va acomiadar el
Carnestoltes dimecres amb les
respectives activitats tradicio-
nals per cloure l’època més des-

enfrenada de l’any. L’inevitable
enterrament de la sardina va
arribar amb el condol correspo-
nent per dir adeu al Carnaval. El
recorregut de la processó, lide-
rada per la Companyia Carna-
molles, va fer desfilar la comiti-
va d’acomiadament des de la
plaça Prat de la Riba fins a la pla-
ça Artesania. 

Després del peculiar ente-
rrament, es va acabar de tan-
car la festivitat amb una xoco-
latada final organitzada per
l’Associació de Veïns de la Fira
d’Artesans.

Un moment de la rua de Carnaval. Foto: Ajuntament de Mollet

L’AV de Santa Rosa torna a
guanyar la rua de Carnaval

1.300
persones van
participar en les
comparses de la 
rua de Carnaval
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Aïllen un fong que amenaça
els amfibis del sud d'Europa

CIÈNCIA4El Grup de Recerca de
l’Escola de Natura de Parets
(GRENP) ha participat recent-
ment en l’aïllament el primer
brot d’un fong que amenaça les
salamandres i altres amfibis del
sud d’Europa i es va trobar al
Parc del Montnegre i el Corre-
dor. Concretament, es tracta del
Batrachochytrium salaman-
drivorans (Bsal), detectat  per
primer cop a la natura en aques-
ta zona del continent.  La inves-
tigació científica l’encapçala un
equip tècnic del Parc, amb el su-
port del Servei de Fauna i Flora

de la Generalitat de Catalunya,
de l’Institut de Biologia Evolutiva
(CSIC-UPF) i de la Universitat de
Gant (Bèlgica). 

El fong va aparèixer el 2018,
a un punt d’aigua del Parc del
Montnegre i el Corredor, i va
causar gran mortalitat en exem-
plars de tritó verd i posterior-
ment també es va trobar en al-
guns individus de salamandra.
Ara, l’equip tècnic ha aïllat la
zona infectada, ha gestionat la
població d’amfibis afectada i ha
aplicat un estricte protocol de
bioseguretat.

MOBILITAT4Tal com ha passat
en diversos municipis valle-
sans, Parets també ha comen-
çat a treballar en una regulació
específica per als patinets elèc-
trics, uns aparells cada cop
més freqüents a l’espai públic
de la ciutat. Aquest dilluns les
regidories de Mobilitat, Via Pú-
blica i Seguretat Ciutadana es
van reunir per posar fil a l’a-
gulla de forma definitiva en
aquesta matèria. 

La regidora Montserrat Fol-
guera, juntament amb l’alcalde
Jordi Seguer i representants de
la Policia Local, van acordar
que l’Ajuntament modificarà
l’ordenança de circulació de ve-
hicles que va ser aprovada l’any
2001 per incloure la regulació
dels patinets elèctrics i que ara
tingui en compte quan estarà
permesa la circulació i com se-
ran les sancions.

L’Ajuntament assegura que
“aquest canvi tindrà en compte
l’estat dels carrers i les dificultats
que hi ha per tal que un patinet
elèctric pugui circular per aque-

lles voreres amb dificultat d’ac-
cessibilitat, l’actual carril bici o
l'anella esportiva”. Per això, el
govern preveu sotmetre a apro-
vació aquesta mesura abans que
arribi l'estiu.

MULTA PER ANAR A 50KM/H
Precisament fa uns dies, la Po-
licia Local va multar un con-

ductor de patinet elèctric per
conduir l’aparell a més de 50
quilòmetres per hora. A més, el
sancionat anava sense casc,
amb auriculars i no tenia cap as-
segurança contractada. Amb
aquest cas, ja són cinc els usua-
ris d’aquests vehicles que han
estat multats pels agents mu-
nicipals de la vila.

El govern vol aprovar la regulació abans de l’estiu. Foto: Alèxia Vila/ACN

Parets posa fil a l’agulla per
regular els patinets elèctrics

Successos | Cremen cinc cotxes a l’Eixample
Un incendi va cremar un cotxe completament dimecres a primera hora del

matí, i va afectar quatre més de forma parcial. Els Bombers van aconseguir ex-
tingir ràpidament el foc, del qual encara se’n desconeixen les causes.

El fong afecta especialment els tritons i les salamandres. Foto: Diputació
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La reforma del polígon de
Martorelles arribarà el 2021
INFRAESTRUCTURES4El de-
partament de Territori i Soste-
nibilitat va presentar dilluns el
projecte de millora de l’accessi-
bilitat i la mobilitat a l’entrada a
Martorelles pel pont de l’Aigua-
barreig, que entrarà en funcio-
nament abans de la tardor de
l’any que ve. L’alcalde Marc
Candela, i el regidor de Mobili-
tat, Gerard del Caño, es van
reunir amb el director general
d’Infraestructures de Mobilitat
de la Generalitat, Xavier Flores.

El projecte inclou la creació
d’una rotonda a l’entrada del po-

lígon de Martorelles pel pont de
l’Aiguabarreig: “En aquest cas es
farà una rotonda amb un ramal
d’accés directe en direcció a
Sant Fost, que no passarà per
dins, que ordenarà i millorarà
l’accessibilitat al polígon” con-
cretava Flores durant la trobada
institucional. 

Amb aquesta actuació es vol
reduir la velocitat dels vehicles
que venen de Mollet: “Vens d’un
pont elevat amb una baixada que
pot convidar algú a pensar que
pot córrer”, explicava el repre-
sentant de la Generalitat.

SANT FOST4Els Mossos d’Es-
quadra van desmantellar la set-
mana passada un cultiu de 900
plantes de marihuana situat en
una casa de Sant Fost. A més, els
agents van detenir quatre homes
com a presumptes autors d’un
delicte contra la salut pública per
tràfic de drogues i un delicte per
defraudació de fluid elèctric a
causa de la instal·lació que tenien
preparada per cultivar. 

L’operació va començar quan
la Policia Local va rebre una
trucada d’uns testimonis que
alertaven que havien vist uns ho-
mes saltant el mur exterior d’u-
na casa on podrien estar ro-
bant. Mentre la patrulla es diri-
gia al lloc dels fets, van alertar els
Mossos i aquests van confirmar
que la porta de la casa estava
oberta i que se sentia una forta
olor a marihuana.  

ENXAMPATS PER SORPRESA
En aquell mateix moment, van
sortir quatre homes que van ser
sorpresos pels agents, els van
aturar i els van identificar. Men-

trestant els agents van entrar a
l’interior de la casa per tal de lo-
calitzar altres persones i van
descobrir una plantació de ma-
rihuana en el soterrani i el pri-
mer pis amb la connexió elèc-
trica manipulada.

Després de registrar la zona
es van intervenir 900 plantes i
més de 30 transformadors, apa-

rells d’aire condicionat i làm-
pades per al cultiu dels vegetals.
Els quatre homes identificats
van quedar detinguts per un de-
licte contra la salut publica. Fi-
nalment, dissabte els detinguts
van passar a disposició del jut-
jat de guàrdia de Granollers
qui va decretar llibertat amb cà-
rrecs per tots quatre.

Els Mossos van sentir una forta olor des de l’exterior. Foto: Mossos

Desmantellen un cultiu 
de 900 plantes de marihuana

Sant Fost | Treuen la pancarta dels presos polítics
Un grup de persones sota el nom de Brigada Libera Barcelona va arrencar la
setmana passada la pancarta que deia “Llibertat presos polítics” de la façana

de l’Ajuntament de Sant Fost. Després van reivindicar l’acció a les xarxes. 
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FESTA4Amb al·lusions a la na-
tura i a la necessitat de frenar el
canvi climàtic. El poble va cele-
brar, dissabte passat, una de les
edicions més reivindicatives que
es recorden del Carnestoltes.
Ara, la vila ha tornat a la rutina
després d’uns dies de disbauxa
presidida per Sa Majestat.

La festassa va començar di-
jous amb una petada de globus
a la plaça de Margarida Xirgu,
seguida per l’arribada del Rei
Carnestoltes i el seu seguici, un
any més format per l'Esparriot,
els 7 pecats Capitals, la figura de
l'Emissari i el Cavaller Gòdia.

Dissabte a la tarda va ser el
gran moment de la rua i del
concurs de disfresses. Enguany

van desfilar sis parelles, 14 grups
(d’entre 3 i 9 persones), 11 com-
parses mitjanes (d’entre 10 i 29
persones) i 5 grans comparses
(de més de 30 persones), amb
més de mig miler de persones. 

La comparsa mitjana gua-
nyadora del Concurs de disfres-
ses de l’edició d’aquest 2020 va
ser Eco Esquimals, mentre que
el grup vencedor va ser Pacha-

mama, que volia rendir un ho-
menatge a la Mare Terra.

La celebració va allargar-se
fins al diumenge, dia de la rua el
del Carnaval infantil, precedida
d’una xocolatada a La Peixera. El
Carnestoltes 2020 va arribar a la
seva fi abans-d’ahir, amb l’En-
terrament de la Sardina, tot i
que demà The Chanclettes re-
presentaran #DPUTUCOOL.

El Carnaval va fer al·lusions a la natura i al canvi climàtic. Foto: Ajuntament

Montornès celebra el seu
Carnaval més reivindicatiu

MontornèsEducació | Bons resultats dels projectes emprenedors
Els alumnes de les escoles Mogent, Palau d’Ametlla i Can Parera alternen les
classes amb altres projectes. A Mogent han plantat i cuiden un hort cooperatiu,
els de Palau d’Ametlla fan enquestes i a Can Parera preparen una obra de teatre.

SUCCESSOS4La Policia Local va
haver d’actuar a principis de la
setmana passada per detenir un
home, veí de Montmeló, autor
d’un robatori en un dels comer-
ços que hi ha a l’avinguda de
l’Onze de Setembre. 

En una nota publicada aques-
ta setmana, l’Ajuntament va
apuntar que la col·laboració dels
veïns va ser clau per facilitar la fei-
na dels agents. Els fets van pas-
sar a la nit del dilluns de la set-
mana passada, quan el mont-
meloní va entrar per la força en

la botiga i va endur-se uns 700
euros en efectiu que hi havia a la
caixa registradora.

L’home, que té antecedents
policials, està acusat d’un delic-
te de robatori amb força.

MÉS ACTUACIONS
Aquesta, però, no és la primera
actuació que la Policia Local ha de
fer durant aquest mes. De fet, dies
abans els agents havien hagut
d’intervenir per frustrar un intent
de robatori d’un altre home a qui
van atrapar forçant una persiana.

Detingut un montmeloní per
robar en un comerç del poble

L’edició d’enguany del
Carnestoltes va fer que
més de mig miler de
persones desfilessin
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HOMENATGE4L’Ajuntament va
reconèixer dimarts en el Ple  la
responsable de Càritas Parro-
quial de Montmeló durant 32
anys Montse Seguí. Des del con-
sistori asseguren que aquest
acte busca “agrair-li l’esforç, la
implicació i la generositat, així
com la seva contribució personal
en revifar l’entitat Càritas en un
moment en què havia desapa-
regut”. A l’acte d'agraïment, l’al-
calde Pere Rodríguez va fer en-

trega de la insígnia del “MÓ” a
Seguí. 

Per la seva banda, la pre-
miada va destacar la col·labora-
ció i el suport de la gent en totes
les crides i campanyes que Cà-
ritas han fet, dient de Montme-
ló que “és un poble molt gene-
rós”. També va voler agrair de
manera més personal totes les
persones que col·laboren en l'en-
titat i que agafaran el seu relleu,
així com els familiars.

PROMOCIÓ4L’Incasòl ha in-
clòs Montmeló en la seva nova
promoció d’habitatges socials
corresponents a la convocatòria
de 2019 del Programa de lloguer
assequible de la Generalitat.
L’Institut construirà una tanda
de 18 domicilis en una parcel·la
cedida per l’Ajuntament al sec-
tor de la Quintana de Baix amb
un cost previst de l’obra d’1,85
milions d’euros. 

Des de l’Incasòl expliquen
que l’edifici serà un bloc lineal de

planta baixa més dues plantes
pis que donarà continuïtat al
tipus d’habitatges en filera de

l’entorn i serà paral·lel al pas-
satge que uneix els carrers Joan
Maragall i Montserrat.

Cada planta tindrà sis habi-
tatges en passera i els de la plan-
ta baixa incorporaran un jardí
privat que servirà com a façana
al passatge. L’accés principal
serà pel carrer del Poeta Mara-
gall, proper a l’escola bressol,
però també es podrà entrar per
l’altre extrem pel passatge. A

l’aparcament s’hi entrarà des
del  carrer de Montserrat. D’al-
tra banda, també tindran una su-
perfície útil de 57 metres qua-
drats. Un altre dels detalls és que
els habitatges tindran 2 dormi-
toris dobles, cuina semitancada
i bany complet.

Està previst que les obres
d’aquests domicilis es posin en
marxa durant el quart trimestre
de l’any que ve.

Els pisos es faran entre Joan Maragall i Montserrat. Foto: Google Maps

L’Incasòl farà 18 habitatges 
de lloguer social a Montmeló

Reconeixen Montse Seguí
pels seus 32 anys a Càritas

Gegants | De la Colla de Montmeló a la de Catalunya
Carmelo Martínez, de la Colla de Gegants de Montmeló, ha estat escollit recent-
ment nou vicepresident de l’Agrupació de colles de Geganters de Catalunya. Va

haver-hi un total de 123 colles que van anar a donar suport als projectes.

57
metres quadrats 
tindrà cada pis 
de la promoció 
de superfície útil
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CULTURA4Carlos Lupe i Jordi
Tienza, dos actors del poble, són
des d’ahir a Sintra (Portugal),
participant en el Festival Es-
pontáneo. Ells dos, juntament
amb Alix Gentil, formen part de
la companyia d’improvisació The
Modestos, que han organitzat di-
ferents espectacles a Barcelona i
altres punts del país, i que ara te-
nen l’oportunitat d’actuar també
fora de les nostres fronteres, ja
que és una de les companyies

convidades a aquest prestigiós
festival portuguès. 

En aquesta edició de l’Es-
pontáneo, la companyia presen-
tarà el seu espectacle anomenat
Líneas paralelas (que ja han re-
presentat en diverses ocasions)
mentre que Lupe també s’en-
carregarà d’un taller anomenat
La dramaturgia del vacío.

Una de les seves grans ac-
tuacions d’aquest 2020 serà la 3a
edició del Barcelona Improvisa.

PARTICIPACIÓ4Ja es coneixen
els resultats de l’edició d’aquest
any dels pressupostos participa-
tius. Dimarts passat, l’Ajunta-
ment va ser l’escenari de la pre-
sentació de les eleccions dels ve-
ïns, que s’han inclinat per arre-
glar les colònies de gats, la crea-
ció d’un parc de cal·listènia i la

plantació de nous espais verds i
arbres al poble. Aquestes tres in-
versions, entre altres, es faran du-
rant aquest any i tenen prevista
una xifra de 30.000 euros perquè
siguin realitat.

Aquesta dignificació dels es-
pais on viuen els gats rebrà un to-

tal de 5.000 euros; la inversió
més important seran els 18.000
euros destinats a la creació del
parc amb espais per entrenar i fer
exercici a l’aire lliure, mentre
que uns 8.000 euros més s’in-
vertiran a millorar la qualitat i la
quantitat de les zones verdes.

Malgrat que la suma total de
les tres propostes supera en uns

1.000 euros la quantitat pressu-
postada, l’alcalde Óscar Sierra va
dir que això no serà un problema.

La resta de les propostes més
votades han estat la millora del
passeig de Can Donadéu, la ins-
tal·lació de càmeres de videovi-
gilància, la col·locació de plaques
fotovoltaiques i la reforma de
l’skatepark, entre altres.

Els resultats es van presentar al consistori. Foto: Ajuntament

Arreglar les colònies de 
gats, la proposta més votada

De la Llagosta a Portugal: dos
actors al Festival Espontáneo

Celebració | ‘Narnia’, ‘Verne’ i ‘Con altura’, els millors del Carnaval
Narnia, en comparses grans, Verne, en comparses petites, i Con altura, en individuals, han estat les
propostes vencedores de l’edició d’enguany del Carnestoltes. La cita va celebrar-se dissabte passat,

igual que a la majoria de pobles de la comarca, en diferents escenaris de la Llagosta.

30.000
euros és la xifra que
el govern municipal
destinarà a totes les
propostes d’enguany
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PROPOSTA4L’alcaldessa Isa-
bel Garcia ha enviat una carta a
tots els alcaldes del Vallès Orien-
tal i Occidental així com als pre-
sidents dels dos Consells Co-
marcals, per presentar i pro-
moure la creació d’un Comis-
sionat de Mobilitat del Vallès,
emmarcada precisament en el
Pla de Mobilitat del territori
presentat per la Generalitat re-
centment i que actualment es
troba en ple debat públic

A la carta, l’alcaldessa afirma
que, més enllà de l’opinió sobre
les mesures concretes proposa-
des al Pla “semblen del tot in-
suficients els mecanismes que es
proposen de gestió i seguiment
del Pla, que preveu més d’una se-
tantena de mesures i més de
2.400 milions d'euros d’inversió
fins al 2026”. I afegeix que cal ga-
rantir “un impuls institucional,
polític i tècnic de l’aplicació del
Pla, per tal d’augmentar la seva
factibilitat d’execució, i això re-
quereix una dedicació quotidia-
na i completa”.

Garcia considera que “no ens
podem permetre arribar al 2026
i lamentar-nos de no haver fet tot
el possible” quan es van tenir
“tots els instruments necessaris
per assegurar que les millores
derivades de les actuacions pro-
posades no siguin una realitat”.

Tot i considerar que bona
part de les propostes planteja-
des per a Santa Perpètua estan
recollides al Pla, a la carta s’a-
nuncia que l’Ajuntament plan-
tejarà, entre d’altres, una al·le-
gació precisament en crear
aquesta figura.

L’alcaldessa demana el suport dels municipis vallesans. Foto: Ajuntament

Garcia vol un Comissionat 
de Mobilitat dels dos Vallesos

Animals | Alerta pels gossos perillosos sense llicència
La Regidoria de Salut Pública ha detectat la presència de gossos potencialment
perillosos al municipi sense la corresponent llicència administrativa. Des de l’A-
juntament recorden que és obligatori tenir aquest permís per a les mascotes.

TEATRE4El Teatre del Centre
serà l’escenari on diumenge Da-
vid Bagés i Ana Moliner repre-
sentaran la comèdia Rita, una de
les obres teatrals més esperades
de la temporada a Santa Perpè-
tua. Els dos reconeguts i popu-
lars actors s’encarregaran de fer
riure els espectadors amb aques-
ta comèdia escrita i dirigida per
Marta Buchaca, una de les cre-
adores amb més projecció de
l’escena teatral actual. 

L’obra va rebre el Premi Fre-
deric Roda 2019 i és una comè-

dia que parla de la família, dels
germans, del vincle materno-
filial i també de la dificultat de
deixar anar aquells que esti-
mem. D’altra banda, la peça
també planteja què significa re-
alment viure amb dignitat i ex-
plora la legitimitat que tenim a
l’hora de decidir sobre la mort
dels altres.

La representació de Rita
forma part del programa de la
Festa Major d’Hivern de Santa
Perpètua i en la Mostra de Te-
atre de Tàndem.

David Bagés i Ana Moliner
s’entreguen al riure amb  ‘Rita’ 
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Lliçà d’Amunt vibra amb el
‘Carnaval de les Meravelles’

CELEBRACIÓ4Lliçà d’Amunt va
tornar a celebrar com cal la fes-
ta del Carnestoltes. En l’edició
d’enguany, dissabte passat, el
lema triat va ser Carnaval de les
Meravelles, ja que el leitmotivde
tot el que envoltava la rua gira-
va al voltant del popular conte
Alícia en el país de les Merave-
lles, de Lewis Carroll.

El pregó del Rei Carnestoltes
va donar el tret de sortida a la
festa. La rua carnavalera va re-
córrer els carrers del centre de la
vila, omplint-los amb gresca,
música i l’animació del grup de
dansa urbana Mi zona de Gra-

nollers i la Txaranga Zebrass
Bang, que van fer gaudir de la
festa als assistents.

La vuelta al mundo de Willy
Fog va guanyar el premi a la mi-
llor disfressa infantil, l’Arca de
Noè va ser l’escollida com a mi-
llor proposta d’adult, Los Wai-
kiki va rebre el premi a millor
disfressa de grup d’entre 3 i 10
persones, Els teclejats van ser la
millor comparsa d’11 persones o
més, mentre que Més que galli-
nes, del Casal de la Gent Gran, va
guanyar el premi a l’entitat local.
En l’edició d’enguany hi van
participar unes 700 persones.

SUCCESSOS4Una operació co-
ordinada entre la Policia Local de
la Roca i els Bombers de la Ge-
neralitat va permetre rescatar un
veí de Lliçà de Vall que havia pa-
tit un accident en el terme mu-
nicipal d’aquesta localitat pro-
pera al poble. De fet, va ser ne-
cessària l’arribada d’un helicòp-
ter per traslladar l’home, que ha-
via sortit a fer un tomb en bici-
cleta amb un grup de persones,
fins a l’hospital.

El succés va passar dimarts
passat, després que el Servei
d’Emergències 112 rebés una
trucada de socors d’un grup de
ciclistes alertant que un dels
seus companys havia patit una

caiguda que li havia provocat di-
verses lesions.

Des del Servei d’Emergència
van posar en marxa un disposi-
tiu coordinat amb els agents de
Policia i diferents efectius del cos
de Bombers, que van començar
la recerca del grup seguint les in-
dicacions que els ciclistes els
havien donat, i van poder loca-
litzar-los en una pista forestal
que recorre el tram que va des de
Can Planes a Can Pahisa.

Els policies van ser els pri-
mers que van arribar al punt on
hi havia l’home, i quan van com-
provar que era difícil accedir on
era per terra, van demanar l’a-
juda d’un helicòpter, que va po-
der traslladar el ciclista lliça-
nenc a l’hospital de Granollers.
Abans de ser traslladat al recin-
te mèdic, el lliçanenc va rebre les
primeres cures a la Roca.

Un moment del rescat de l’home. Foto: Aj. de la Roca

Un ciclista lliçanenc, rescatat
després de patir un accident

Lliçà d’Amunt | Bateig del racó de la cervesa
La Biblioteca Ca l’Oliveres ha posat en marxa un concurs a les xarxes
per trobar un nom al nou espai especialitzat en el món de la cervesa

que hi ha a l’equipament. Cal fer servir el hashtag #LliçàAmbLaCervesa.

La Policia de la Roca
i el cos de Bombers 
van coordinar les
tasques del rescat
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La Garriga | L’Ametlla
28 de febrer del 2020

L’AMETLLA4La vila viu aquests
dies la dolça ressaca del Carnes-
toltes, que va omplir-la d’alegria
i de disfresses, com cada any. En
aquest 2020, el premi a la millor
comparsa adulta va ser per a At-
lantis, mentre que la segona po-
sició va ser compartida entre
Cleopatrols i Rio.

Totes les comparses van des-
filar pel centre del poble, om-
plint-les de color, mentre que la
gran festa posterior a la rua va ser

al Pavelló Poliesportiu,amb les
actuacions sobre l’escenari i,
posteriorment, amb la música de
Versión imposible. La cremada
del Rei Carnestoltes a càrrec
dels Diablots i del Front Diabò-
lic, va cloure les celebracions.

En l’edició d’enguany, a més,
va tenir un paper important la
gent gran, que va crear algunes de
les màscares i dels dibuixos que
es van exposar al Pavelló Polies-
portiu durant el cap de setmana.

EQUIPAMENTS4Can Raspall
tornarà a ser, a partir del mes de
juny d’aquest any, un equipa-
ment íntegrament de l’Ajunta-
ment. Aquesta va ser una de les
decisions del Ple celebrat abans-
d’ahir, després que la decisió
prosperés gràcies als 10 vots
dels representats d’ERC, la CUP
i el PSC. Els regidors de Junts i
de Ciutadans van abstenir-se
en la votació d’aquest punt de
l’ordre del dia.

Actualment, l’edifici està ce-
dit a la Fundació Universitària
Martí l’Humà (FUMH), però la
no renovació d’aquesta cessió
farà que torni a passar a mans
del govern municipal a finals del
mes de maig, data en la qual ex-
pira el contracte. La FUMH ha
pogut gaudir d’aquesta masia
modernista, construida per l’ar-
quitecta Manuel Joaquim Ras-
pall, des de l’any passat.

Alguns dels seus possibles fu-
turs usos podrien ser per a Ser-

veis Socials, el Servei d’Habitat-
ge o el Servei Local d’Ocupació,
tot i que algunes de les seves de-
pendències també les podran
fer servir els veïns.

LLUMS A LA PISTA D’ATLETISME
Per altra banda un altre equipa-
ment del poble, en aquest cas es-

portiu, estrena il·luminació. Es
tracta de la pista d’atletisme i
també del circuit per a bicicletes
de la zona de Can Terrers, que ja
compten amb una cinquantena
de punts de llum de baix consum
(hi haurà una reducció del 30%)
que s’alimenten d’una placa so-
lar i una bateria.

Una imatge recent de l’edifici. Foto: Aj. de la Garriga

La Garriga recuperarà 
la gestió de Can Raspall

La comparsa ‘Atlantis’, primer
premi del Carnestoltes

La Garriga | ‘El viaje de Ulises’, al Patronat Teatre
El viaje de Ulises, de la companyia basca Gorakada Teatro, serà la gran
proposta escènica del cap de setmana al Patronat. La funció, que explica
les aventures d’Ulisses, es farà demà passat a dos quarts de sis de la tarda.
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LES FRANQUESES4El nou Cen-
tre d’Atenció Primària de Corró
d’Avall, situat a Can Prat, entrarà
en funcionament el pròxim 23 de
març. Així ho va confirmar la set-
mana passada l’Ajuntament, que
també va desvelar que tindrà una
capacitat per atendre uns 12.000
pacients. Corró d’Amunt, Co-
rró d’Avall, Llerona i Marata
seran els territoris franquesins
que es beneficiaran dels serveis
del nou equipament sanitari.
Des del primer dia de funciona-
ment, es traslladaran des de l’e-
difici de l’Ajuntament tots els
professionals que actualment
estan donant aquest servei a
més de la meitat de la població
de les Franqueses. 

Aquest equipament, a par-
tir de la seva obertura, serà un
CAP i no un consultori local
com fins ara. Aquest canvi su-
posa també l’ampliació de ser-
veis. L’edifici té una superfície
de 876 metres quadrats, comp-
ta amb espais diferenciats per
a la recepció, l’administració,

les àrees de medicina general i
de pediatria, una aula d’educa-
ció sanitària i formació i diver-
sos espais per al personal i els
serveis interns. L’accés al CAP
està situat a l’esplanada oest,
entre la plaça de Can Prat i el
carrer de Tagamanent.

La data d’obertura es va fixar
durant la reunió de treball entre
el consistori -amb presència de
l’alcalde Francesc Colomé- i el di-
rector executiu del Sector Sani-
tari del Vallès Oriental, Joan
Parellada, i tècnics de CatSalut
i de l’Institut Català de la Salut.

El centre sanitari atendrà uns 12.000 pacients. Foto: Ajuntament

El nou CAP de Corró d’Avall, 
en marxa el pròxim 23 de març

Música | El FEMAC torna a Canovelles
El Teatre Auditori Can Palots tornarà a acollir el Festival
de Música Acústica de Canovelles el 7 de març. Guillem
Roma, Paula Valls, Intana seran alguns dels artistes.

CANOVELLES4La Policia Na-
cional, en col·laboració amb la
Policia Local, va desmantellar  el
passat 12 de febrer una planta-
ció de marihuana situada en
una nau del carrer Isaac Peral, al
polígon industrial de Can Cas-
tells. Durant l’actuació, es van
decomissar prop de 800 plantes
de marihuana i diversos quilos
de cabdells ja assecats i preparats
per a la seva distribució. 

En l’operatiu, en què van in-
tervenir una dotzena d’agents
nacionals i dues patrulles de la

Policia Local, es van detenir dos
homes de 38 anys, veïns de
Granollers i de les Franqueses
del Vallès, ambdós sense ante-
cedents.

Els agents municipals es
van encarregar d’assegurar el
perímetre. A més, la brigada de
serveis de l’Ajuntament va
col·laborar en el transport i la
destrucció de prop de cent
equips per al cultiu interior de
marihuana, que inclouen bom-
betes, làmpades, transforma-
dors i reflectors.

Desmantellen una plantació
de marihuana a Can Castells
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S. P. DE VILAMAJOR4Veïns de
Sant Pere i Sant Antoni de Vila-
major han creat recentment una
plataforma per rebutjar l’ober-
tura d’un centre per acollir me-
nors migrants. Després de ten-
sos debats sobre l’arribada dels
joves, alguns habitants de la
zona no veuen amb bons ulls l’a-
rribada dels menors. A l’altre
costat es troba l’entitat Vilama-
jor Acull, que està fent reunions
per convèncer els veïns.

Creen una
plataforma
contra l’acollida

CALDES4Les obres del Centre
d’Atenció Primària Joan Mi-
rambell i Folch de Caldes aca-
baran durant la tardor d’aquest
any. Estava previst que el pro-
jecte d’ampliació i remodelació
s’acabés durant l’any passat,
però diverses dificultats en les
fases de les obres han endarre-
rit els terminis previstos ini-
cialment. S’ampliaran més de
466 metres quadrats per a l’e-
quipament.

L’ampliació del
CAP Mirambell i
Folch, a la tardor

S. M. DE PALAUTORDERA4El
Ple de l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera va de-
manar la setmana passada que
la zona del terme municipal i la
conca de la Tordera es declari
zona catastròfica després del
temporal Glòria. La vila valora
els danys de la llevantada en més
de 2,5 milions d’euros, per la
qual cosa demanen més suport
a la Generalitat.

Demanen que 
es declari zona
catastròfica

VALLROMANES4Vallromanes
té des de dilluns un nou centre
de dia per a gent gran. De mo-
ment, quatre usuaris estan fent
servir l’equipament, que tin-
drà una inauguració oficial prò-
ximament. El centre té una ca-
pacitat total de 17 places i està
gestionat per l’empresa L’O-
nada. Els avis estan atesos a l’e-
difici de les antigues escoles
del municipi, on es van fer clas-
ses fins fa uns anys. 

Vallromanes
estrena centre de
dia per a gent gran

CARDEDEU4L’Escola Mil·le-
nari comptarà pròximament
amb plaques solars per a l’au-
toconsum i l’eficiència energè-
tica. Cardedeu és un dels 37
municipis que rebran una sub-
venció de la Diputació de Bar-
celona i dels Fons Feder per a
la instal·lació d’aquestes pla-
ques fotovoltaiques en diversos
equipaments municipals amb
l’objectiu de donar suport a la
generació d’energia neta.

Instal·laran
plaques solars a
l’Escola Mil·lenari

COMARCA4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada un home que va come-
tre dos robatoris amb violència
a botigues de Granollers i l’A-
metlla. L’individu entrava als es-
tabliments amb una destral de
cuina per robar el contingut de
caixes registradores. El jutjat en
funcions de guàrdia de Grano-
llers, el qual va decretar el seu
ingrés a presó.

A presó un lladre
que intimidava
amb una destral

CONTAMINACIÓ4El Vallès
Oriental va tenir un millor nivell
de qualitat de l’aire l’any passat
que el 2018. Així ho mostra l’in-
forme anual en aquesta matèria
del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat.
Tal com avança VOTV, les esta-
cions més importants del terri-
tori -que són les de Granollers i
Mollet- han registrat uns valors
de mitjana que ronden els 38 i 35
micrograms de diòxid de nitro-
gen per metre cúbic. 

Tot i que són valors elevats,
no superen els 40 que marca-
rien un índex considerat peri-
llós per a la salut. A més, aques-

ta estadística suposa haver
aconseguit unes millors xifres,
tot i que només lleugerament,
que les de fa dos anys.

D’altra banda, l’estudi també
es fa ressò que en cap municipi
de la comarca es va arribar a una
“situació límit” de contaminació,
marcada en els 200 micrograms
de diòxid de nitrogen per metre
cúbic en un breu període de
temps.

MOLTA FEINA PER FER
Tot i els bons registres, des de la
Generalitat asseguren que encara

hi ha molta feina per fer i cal con-
tinuar lluitant per reduir les
emissions de gasos contami-
nants. 

En aquest sentit, cada cop
s’estan valorant més mesures
com la limitació de velocitat a
les ciutats (com en el cas de Mo-
llet), la creació de més zones de
baixes emissions o l’ampliació
de la xarxa de transport públic
a la comarca. 

Mesuradors de la qualitat de l’aire a Granollers. Foto: Aj. de Granollers

La qualitat de l’aire millora 
a la comarca respecte del 2018 

Cop contra la simulació 
de delictes a la comarca

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han començat recent-
ment una operació contra la si-
mulació de delictes al Vallès
Oriental per cobrar de les asse-
guradores. El primer fet inves-
tigat va ser la denúncia d’un ro-
batori violent d’un maletí dins el
tren a les Franqueses. La C-35 va
ser el suposat lloc dels fets de la
segona denuncia, on un indivi-
du deia no recordar res del que
li havia passat. Dies després va

denunciar que l’havien drogat
per robar-li. Dos altres robatoris
a Granollers i la Garriga haurien
estat els falsos delictes expli-
cats pels estafadors.

Els presumptes autors d’a-
questa estafa estan a l’espera de
judici. Alhora, els Mossos aler-
ten que cada cop són més ha-
bituals aquest tipus de pràcti-
ques per aconseguir treure be-
neficis de suposats delictes que
mai han passat.  

Govern | Dos vallesans a la taula de diàleg
El Ministre de Sanitat del govern espanyol, Salvador Illa, i l’exalt càrrec de la

Generalitat Josep Maria Jové van participar dimecres a la taula de diàleg entre
dirigents catalans i estatals encapçalada per Pedro Sánchez i Quim Torra.

La contaminació no va
superar en cap cas els
límits recomanables
per a la salut
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Els dos sèniors del BM Granollers
afronten una de les setmanes
més vibrants de la temporada. El
sènior femení disputarà demà a
les vuit del vespre l’anada dels
quarts de final de la Challenge
Cup als Països Baixos contra el
JuRo Unirek, mentre que el mas-
culí ja prepara a consciència la
Copa del Rei, que es disputarà a
Madrid a partir de divendres de
la setmana que ve.

L’equip de Robert Cuesta tor-
narà a viure una nova jornada his-
tòrica en la seva estrena conti-
nental a la localitat neerlandesa
de t'Veld, on voldrà aconseguir un
bon resultat per encarar la tor-
nada, diumenge de la setmana
que ve al Palau d’Esports, amb ga-
ranties d’accedir a les semifinals. 

Sigui com sigui, entre els dos

partits de la competició euro-
pea, les granollerines hauran de
fer una aturada a Gijón per jugar
contra les terceres, el BMC Li-
berbank, dimecres que ve.

PENSANT EN LA CAJA MÁGICA
El sènior masculí, per la seva
banda, prepara ja de forma mo-
nogràfica el partit de la ronda de

quarts de final de la Copa del Rei
que jugarà divendres que ve con-
tra el Barça a la Caja Mágica de
Madrid. El partit contra els de
Xavi Pascual tancarà la primera
de les tres jornades coperes, que
reunirà a la capital espanyola
vuit sis dels millors vuit classifi-
cat de la lliga actualment i tam-
bé el Benidorm i l’Anaitasuna.

El sènior femení jugarà tres partits en poc més d’una setmana. Foto: BMG

Europa torna a escena: el BM
Granollers visita el JuRo Unirek
» Les de Robert Cuesta visitaran Gijón abans de la tornada de la CC
» Compte enrere per a la Copa, que arrencarà divendres que ve

El CB Mollet vol recuperar
la tercera posició a l’EBA

Frenar la mini cri-
si de dues derrotes
consecutives i in-
tentar recuperar

la segona posició. Aquests seran
els dos objectius del CB Mollet de
cara al partit que jugaran demà
passat (que significarà l’estrena
en el mes de març) a partir de la
una del migdia al Plana Lledó
contra el Palma.

El conjunt de Josep Maria
Marsà va cedir la segona posició
a l’UBSA després de la derrota
que el CBM va patir a la pista del
líder, de manera que els de Sant

Adrià sumen ara un triomf més
que el conjunt negre, que està
empatat amb un balanç de 12-7
amb el Cornellà, el Castellde-
fels, el Mataró i el Valls.

SENSE OPCIONS
Els molletans hauran de millorar
la imatge exhibida dissabte pas-
sat al Serrallo, on van perdre
contra el CB Tarragona (78-57).

L’equip no va aconseguir ad-
judicar-se cap dels quatre par-
cials i els locals van anar ampliant
la seva diferència cada minut
que passava.

Concòrdia i Caldes afronten 
el derbi en un gran moment

FUTBOL SALA4El febrer s’ha
tancat, competitivament, amb
una magnífica jornada per als dos
equips de futbol sala de la co-
marca que competeixen a la Se-
gona Divisió femenina; tant el CD
la Concòrdia com el CN Caldes
van guanyar els seus partits, de
manera que arriben en plena
forma al derbi que les enfronta-
rà diumenge a tres quarts de 12
del migdia al Bugarai. Els dos
equips estan separats per dos
punts, amb el Caldes (35) cinquè
i la Concòrdia (33) sisè.

Les de la Llagosta van tornar

a mostrar la seva versió picona-
dora al Turó i van passar per so-
bre de l’Almàssera (6-2). Sonia
Blanco, Naiara Moreno (per par-
tida doble), Elida Tortosa i San-
dra Navarro (també en dues oca-
sions) van veure porteria contra
el conjunt valencià.

Per la seva banda, les calde-
rines van sumar una victòria de
prestigi en la seva visita a l’FS
Castelldefels (1-4). Iris Amaro,
Adriana Pérez, Natàlia Cepeda i
la portera Clàudia Hernández
van ser les autores dels gols en el
partit jugat a Can Roca.

Celebració | Les Franqueses celebra la seva Nit de l’Esport
A partir de les nou de la nit d’aquest vespre se celebrarà la 24a edició de la Nit de l’Esport.
La celebració servirà fer un reconeixement públic i premiar aquells esportistes, persones 
i entitats locals que han destacat pels seus èxits i dedicació durant la temporada passada. 

Vicenç Aguilera deixa
la presidència del Circuit

MOTOR4Les setmanes d’entre-
naments de la Formula1 al Cir-
cuit han hagut de conviure amb
una notícia inesperada que es va
conèixer dimarts passat: el pre-
sident del traçat, Vicenç Aguile-
ra, va anunciar que abandona el
càrrec que ha ocupat durant ga-
irebé una dècada.

Aguilera argumenta la seva
decisió amb “motius personals”,
i va comunicar-ho a la resta de di-
rectius de la instal·lació durant el

Consell d’Administració que es va
celebrar el mateix dimarts.

La seva figura havia estat
clau en les negociacions dels
contractes de la Formula1 (ac-
tualment s’està intentant am-
pliar la presència d’aquesta com-
petició al Circuit encara més
anys) amb Bernie Ecclestone i ac-
tualment amb Liberty Media.

El Circuit va explicar que
anunciarà el relleu d’Aguilera
en els pròxims dies.
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Que l’inici del mes si-
gui també el comen-
çament d’una dinà-
mica positiva. L’EC
Granollers de Jose

Solivelles rebrà, demà passat a les
12 del migdia, la UE Figueres
amb la intenció de deixar enrere,
d’una vegada per totes, la ratxa
nefasta d’aquest 2020.

I és que el conjunt blanc no-
més ha guanyat un partit d’ençà
que s’ha estrenat l’any (2-0 el pas-
sat 26 de gener contra el Banyo-
les) i ha perdut la resta, cosa que
ha provocat que hagi anat per-
dent posicions i que vegi com la
quarta plaça, que ara mateix ocu-
pa l’Europa, és a set punts de dis-
tància. Complicat, però no im-
possible, ja que encara s’han de
jugar 12 jornades (sense comptar
el triomf assegurat que els gra-
nollerins sumaran en el 32è par-
tit que haurien de jugar contra el
Reus Deportiu).

Els empordanesos, per la seva

banda, arribaran a la ciutat amb
un coixí de nou punts sobre la
zona de descens, que tampoc els
permet estar del tot tranquils en
aquest tram final de la lliga.

DERROTA AL XEVI RAMON
L’ECG, doncs, voldrà passar pà-
gina de la derrota de diumenge
passat al Xevi Ramon, el camp de

la UE Vilassar de Mar, resultat
que va provocar que els blancs
perdin la vuitena plaça en detri-
ment dels maresmencs. Oriol
Molins i Pau Darbra (des del
punt de penal) van veure porte-
ria al camp del conjunt blanc-i-
vermell, tot i que el millor juga-
dor del partit va ser el local Álex
González, autor de dos gols.

L’EC Granollers vol frenar la
seva caiguda contra el Figueres

El CH Caldes tanca el mes 
a la Torre Roja contra el Vic

Penúltima jornada de
la fase regular de la lli-
ga 2019-20 a la Torre
Roja. El CH Caldes d’E-

duard Candami tancarà el segon
mes de l’any rebent el CP Vic
demà a les vuit del vespre.

Els arlequinats, que venen de
derrotar l’Igualada (triomf que,
de retruc, va servir per segellar
la permanència a l’OK Liga de
forma matemàtica) i que no
perden des de finals del mes
passat, són setens amb 31 punts
i ja saben que jugaran el play-off
pel títol, ja que des d’aquesta
temporada la màxima categoria
de l’hoquei patins estatal canvia
de format a l’hora de decidir
quin és el seu nou campió.

ESTRENA A LES COMES
L’equip voldrà aprofitar l’im-
puls que li pot donar l’última vic-
tòria aconseguida al Pavelló de
les Comes d’Igualada (3-7). És el
primer cop que els calderins
aconsegueixen conquerir la ca-
pital de l’Anoia.

La victòria va arribar gràcies
a una segona part magnífica
que va fer justícia al domini que
els calderins van exercir gairebé
des del primer minut. De fet, els
de Candami van haver de re-
muntar el 2-1 que el marcador
mostrava al descans, i van fer-ho
gràcies a un hat-trickde Ferran
Rosa, un doblet d’Álvaro Gimé-
nez i dues dianes més de Cristian
Rodríguez i Xavi Rovira.

El CB Granollers es manté al
capdavant de Copa Catalunya
BÀSQUET4La setena victòria
consecutiva, aconseguida dis-
sabte passat a Montgat (55-57)
permet que el CB Granollers es
mantingui al capdavant del grup
1 de Copa Catalunya. Els de la ca-
pital resisteixen en solitari l’em-
penta dels seus principals perse-
guidors, el Vive El Masnou i el CB
Lliçà d’Amunt, que també va su-
mar una victòria en la darrera jor-
nada, en el seu cas contra el CB
Sant Josep (81-64).

L’única nota negativa d’a-
questa 18a jornada de la catego-
ria va ser la derrota del Sant
Gervasi de Mollet (66-74 contra
la UE Horta), que deixa l’equip
onzè. El partit del filial del CB

Mollet a la pista del Sol Gironès
Bisbal Bàsquet es va suspendre,
i la Federació Catalana l’ha re-
programat per al 4 d’abril.

Els quatre equips, doncs, tor-
nen a la competició aquest cap de
setmana; els granollerins jugaran
a casa demà quan passin cinc mi-
nuts de les sis de la tarda contra
el Círcol de Badalona, tot i que els
que afrontaran el partit més dur
del cap de setmana l’afrontaran
els lliçanencs demà en el mateix
horari a la pista del Vive El Mas-
nou. Ja diumenge, el Sant Gervasi
viatjarà a Badalona per enfrontar-
se al CB Sant Josep, mentre que
el filial del Mollet rebrà el CB San-
ta Coloma al Plana Lledó.

» Els de Jose Solivelles han perdut set dels darrers vuit partits i 
veuen com la zona de ‘play-off’ d’ascens s’allunya fins a set punts

Bocanegra frega el podi en 
el Campionat de Catalunya

ATLETISME4A tocar de les me-
dalles. La veterana atleta llagos-
tenca Sonia Bocanegra va haver
de conformar-se amb la quarta
posició en la final dels 60 metres
lliures en la final del Campionat
de Catalunya màster que es va
disputar a les Pistes Cobertes
d’Atletisme de Sabadell. 

La corredora del Barcelona
Atletisme va aturar el cronòme-
tre en 8 segons i 71 centèsimes, tot
i que tres corredores van ser més
ràpides que ella. El bronze, en
aquesta ocasió, va quedar-se a no-
més 23 centèsimes.

Això, doncs, va evitar que la
corredora de la Llagosta tan-
qués amb un nou metall un mes
que va començar proclamant-se
campiona de Catalunya amb el
seu equip. El Barcelona Atletis-
me va guanyar en la classificació
general femenina amb un total
de 60 punts, una puntuació mi-
llor que la de l’Avinent Manresa
(49 punts) i que la del Lluïsos de
Mataró (37).

Bocanegra va contribuir al
triomf del conjunt barceloní amb
la participació en la final de la
prova de 4x200.

En aquest 2020, els blancs només han derrotat el Banyoles. Foto: ECG
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El jove antifeixista Guillem Agulló va ser
assassinat a Montanejos (País Valencià) l’11
d’abril de 1993. Amb aquesta novel·la do-
cumental, Núria Cadenes se submergeix
en el sumari del cas, recuperant les notí-
cies de l’època i el testimoni de la família
i els amics de la víctima. Amb tot, Guillem
ofereix el retrat d’una València on el fei-
xisme actuava amb impunitat.

Llibres

Guillem
Núria Cadenes

Com si la mort d’un ésser estimat no fos
un cop prou dur, les despeses que com-
porta compliquen encara més la situació.
És el que li passa al Toni, que acaba de per-
dre el seu pare i no té diners per pagar la
funerària. Amb l’ajuda de la seva filla
Emma, intentarà enterrar el pare pel seu
compte, l’única solució que se li acut.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

Instruccions per enterrar un pare
Carmen Marfà i Yago Alonso

Tot i que va irrompre en el panorama mu-
sical l’any 2017, el debut discogràfic de
Nil Moliner s’ha fet esperar fins aquest
mes de febrer. Sota el títol Bailando en la
batalla, el cantant de Sant Feliu de Llo-
bregat ha aplegat alguns dels èxits que
l’han acompanyat en la primera etapa de
la seva carrera, com Hijos de la tierra, però
també hi ha inclòs temes inèdits.

Música

A finals del segle XIX, en Buck, un gos
bondadós, veurà com la seva vida can-
via de cop. Empentat per la Febre de l’Or,
el seu amo (interpretat per Harrison
Ford) decideix mudar-se de Califòrnia a
Alaska. En Buck haurà d’adaptar-se a un
grup de gossos de trineu, del qual aca-
barà sent el líder, i aconseguirà trobar el
seu lloc al món.

Pelis i sèries

La llamada de lo salvaje
Chris Sanders

Bailando en la batalla
Nil Moliner

Mars de plàstic
La Fundació We Are Water ha creat l’exposició ‘Mars de
plàstic. Del problema a la solució’, que es pot veure a la
Roca Barcelona Gallery (Les Corts) fins al 30 d’abril. La

mostra serveix per posar de manifest el greu problema
de contaminació que pateixen els mars i els oceans per

culpa dels abocaments de productes de plàstic, especial-
ment dels que són d’un sol ús. Més enllà d’exposar imat-
ges impactants i recordar xifres preocupants (com que

cada any arriben al mar entre 8 i 12 milions de tones
d’escombraries), la fundació també proposa solucions. 

Els germans Kevin, Joe i Nick Jonas, nascuts a
Wyckoff (Nova Jersey), van començar la seva
carrera musical l’any 2005 sota el nom de Jo-

nas Brothers. Dos anys després del fracàs
del seu primer àlbum, l’èxit va sorpren-

dre els tres joves amb la publicació
del seu segon disc. Aquell treball in-
cloïa temes com S.O.S., que encara
avui és el més popular de la banda.
El 2008 van protagonitzar la pel·lí-
cula Camp Rock i, l’any següent, la

sèrie Jonas. La popularitat dels
germans es va anar desinflant fins
que, el 2013, van anunciar que se
separaven, però el febrer de 2019
va arribar la notícia del retorn del

grup. Un any més tard, els Jonas Bro-
thers han visitat Barcelona per oferir
un concert memorable al Sant Jordi.

J O N A S  B R O T H E R S
Ser una boy band d’èxit

Es van fer coneguts el 2007 amb cançons com ‘S.O.S.’ 

Famosos

Fer un concert a Barcelona
Van omplir el Palau Sant Jordi el 17 de febrer 

Bogeria i nostàlgia
El públic del Sant Jordi diu que va tornar a l’adolescència

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Fortnite
Els fans d’aquest popular videojoc tornen a estar d’enhorabona: s’acaba

d’estrenar la segona temporada del capítol 2, que inclou continguts nous.

No t’ho perdis

QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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DEMÀ 29 DE FEBRER
10:00 Demà al matí els fanàtics d’Star Wars te-

nen una cita obligada amb la festa que se ce-
lebrarà a Granollers. / Espai Gralla - llibreria
La Gralla.

AVUI 28 DE FEBRER
17:30 Minotaures i Ícars i Zeus i demés serà el nom

de la narració del cicle L’hora del conte que
coordinarà Bruno Von Vent. L’activitat està pen-
sada per a infants que tinguin més de 4 anys.
/ Biblioteca Can Mulà.

DEMÀ 29 DE FEBRER
18:00 Una de les darreres propostes culturals del

mes serà la projecció d’Star Wars - L’ascens
d’Skywalker, que significa el final d’aquesta
popular saga de pel·lícules de ciència ficció.
/ Sala Fiveller.

DIMARTS 3 DE MARÇ
MONTORNÈS La tertúlia literària que coordina

Raimon Portell a la Biblioteca versa aquest
mes sobre la novel·la Macbethde William Sha-
kespeare, una de les grans obres del dra-
maturg anglès (11:00). / Biblioteca.

DIMARTS 3 DE FEBRER
LA LLAGOSTAEn el marc de la programació d’ac-

tes del Dia Internacional de le Dones, l'A-
juntament ha programat un taller sota el nom
de Què significa ser dona? (16:00). / Casal Mu-
nicipal d'Avis.

DEMÀ 29 DE FEBRER
PARETS Vallestage Music Factory s’encarrega-

rà de la darrera proposta musical del mes, una
jam session demà a la nit (18:00). / Casal de
Joves Cal Jardiner.

DEMÀ 29 DE FEBRER
LES FRANQUESES The Big Van Theory s’encar-

regarà d’aquesta sessió de L'Hora del vermut
amb els monòlegs d'humor científic per a jo-
ves i adults (12:00). / Cafeteria del Centre Cul-
tural de Bellavista.

DIUMENGE 1 DE MARÇ
GRANOLLERS Partit de futbol corresponent a

la vint-i-sisena jornada de Tercera Divisió en-
tre l’EC Granollers i la UE Figueres (12:00). /
Camp Municipal de Granollers.

L’AMETLLA A partir d’avui i fins al prò-
xim 15 de març es podrà visitar l’ex-
posició Dones. / Sala d'Art Carles Sin-
dreu.

‘Dones’ es pot visitar 
des d’avui a l’Ametlla

Avui 28 de febrer a les 20:00

Fer. L'humor amable és una de les
mostres que es poden veure a la ciu-
tat. Demà passat al matí es farà una vi-
sita comentada a la mostra. / Museu
Abelló.

Una visita comentada a una
exposició al Museu Abelló
Diumenge 1 de març a les 11:30

Durant la recta final d’aquesta setmana
i tota la que ve es podrà visitar la mos-
tra El mapa de l’imperi, una exposició
preparada per Marta Bisbal. / Espai
d’Arts Roca Umbert.

Recta final de la mostra
‘El mapa de l’imperi’

Tota la setmana

MOLLET Partit de bàsquet correspo-
nent a la vintena jornada del grup C-
B de la lliga EBA entre el CB Mollet i el
Palma. / Pavelló Plana Lledó.

El CB Mollet estrenarà el 
mes de març contra el Palma

Diumenge 1 de març a les 13:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANA

E S T I L S  D E  V I D A

CONÈIXER

Un cop tinguem clar com són, haurem de seleccionar 
productes que s’adaptin a les seves necessitats

EVITAR

ESCOLLIR

AJUDA PROFESSIONAL

i BELLESA

Quan algú passa per la perruqueria, sovint diem que
s’ha fet un canvi de look, i és que els cabells tenen la
capacitat de modificar l’aspecte d’una persona. Per

això, la salut i l’estètica capil·lars són temes que preocupen a
molta gent.

El pas imprescindible per poder tenir cura dels nostres ca-
bells és conèixer-los bé. Més enllà de les qüestions superfi-
cials -com el color, la llargada o la forma- cal fixar-nos en si
tenen tendència seca o greixosa. I això que vol dir? En el pri-
mer cas, notarem que tenim els cabells febles i sense vida,
mentre que, en el segon, de seguida tindrem la sensació de
tenir-los bruts. Un cop entenguem com és la nostra cabelle-
ra, podrem seleccionar els millors productes i tractaments
per cuidar-los.

Això sí, hi ha elements que cal evitar en qualsevol tipus de
cabells, com ara l’excés de calor (és a dir, l’abús d’assecadors,
planxes de cabell o arrissadors) o de tints i altres productes
químics. A més, si tenim un problema greu que afecta la nos-
tra cabellera, podem acudir a un dermatòleg capil·lar.

Cabells sans, cabells bonics

El primer que cal fer per tenir cura dels nostres cabells 
és conèixer a fons les seves característiques

Les claus

Cal evitar l’abús d’assecadors o planxes de cabell, 
així com l’excés de tints i altres productes químics

Si detectem problemes greus, 
podem acudir a un dermatòleg capil·lar
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