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“Traïts”. Així és com asseguren
que se senten els membres de la
Plataforma en Defensa de Ga-
llecs (PDG). L’Institut Català
del Sòl (Incasòl) ha venut set
hectàrees de la zona de Gallecs,
coneguda com a Pinetons, a
l’empresa Trans Wences per ins-
tal·lar-hi un centre logístic. Des
de la PDG afirmen que s’han reu-
nit durant mesos amb la cap de
patrimoni sobre els usos per a les
masies de Can Banús i Can Cruz
i en cap moment se’ls ha alertat
sobre els plans per als Pinetons.

Segons l’Incasòl, aquesta me-
sura contribuirà al “reequilibri

territorial i a la consolidació i
modernització del teixit pro-
ductiu, des de la base de la cre-
ació de llocs de treball”.

Els defensors de gallecs, en
canvi, remarquen que “l’Incasòl
i l’Ajuntament de Santa Perpè-
tua estan arruïnats i per això se-
gueixen amb el mercadeig del te-
rritori, sense tenir en compte el
valor ecològic i paisatgístic d’a-
quest fragment del Vallès”.

PERMANENTMENT AMENAÇAT
L'espai natural de Gallecs, des
que fou expropiat el 1972 per
l'administració franquista, ha
viscut sempre sota l'ombra del
creixement incontrolat dels nu-
clis urbans i polígons indus-
trials que l'envolten, el pas d'in-
fraestructures viàries o de dife-

rents projectes urbanístics. L'es-
pai no ha tingut mai cap règim
de protecció fins al 2010, en
què es va introduir l'àrea central
de Gallecs al Pla d'Espais d'In-
terès Natural (PEIN).

El portaveu de la PDG, Pol
Ansó,  remarca que Gallecs és un
“espai únic, el pulmó de la pla-
na vallesana i el resultat de més
de 30 anys de lluita social”.

ERC de Santa Perpètua, la
CUP, el PSUC Viu del Vallès
Oriental i l’Assemblea de Joves
de Santa Perpètua també s’han
mostrat en contra de la urbanit-
zació d’aquesta zona i demanen
que s’augmenti la superfície pro-
tegida inclosa al PEIN de Gallecs,
fent-lo compatible amb la seva
característica de connector eco-
lògic i espai de biodiversitat. 

» L’Incasòl ven una part de l’espai natural assegurant que això permetrà la creació de llocs de treball
» La Plataforma en Defensa de Gallecs recorda que aquesta zona és el pulmó de la plana vallesana

Pamela Martínez
BAIX VALLÈS

REIVINDICACIÓ4L'Incasòl es
ven Gallecs. Perquè callen els
ajuntaments?. Aquest és l'eslò-
gan que la PDG, conjuntament
amb les formacions perpetuen-
ques d'ERC, CUP i Assemblea
Jove de Santa Perpètua, faran
servir en la campanya que han
endegat per aconseguir una ma-
jor protecció de Gallecs, més en-
llà de les 774 hectàrees que per-
tanyen al PEIN. 

Les accions s’estendran pels
sis municipis que tenen terrenys
a Gallecs, on s’intentarà que
aprovin mocions de suport a la

salvaguarda d’aquest territori i
es faran entrevistes amb els se-
cretaris generals dels partits
per aconseguir una política glo-
bal en aquest sentit. També es
buscaran adhesions al mani-
fest A Gallecs, ni un tros més ur-
banitzat.

Per últim, la pressió arriba-
rà al Parlament de Catalunya
amb la pregunta dirigida al con-
seller Santi Vila, sobre Can Ba-
nús, que podria ser el perquè de
la seva venda, quants diners
ingressarà la Generalitat i si no
hi havia una altra alternativa.

Engeguen una campanya
per defensar Gallecs

La Plataforma en Defensa de Gallecs no vol que es vengui cap part de la zona de Gallecs. Foto: Arxiu

Una venda polèmica
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LA ROCA4Després de set anys
de l’aprovació del projecte de re-
forma de l’Anella viària de la
Roca, l’Ajuntament va decidir fer
l’actuació passant la factura als
propietaris, però aquests han
reactivat la gestió pel seu comp-
te i les obres ja han començat. El
cost total de l’actuació és de
prop de 351.000 euros, dels
quals la junta de compensació
n’aporta 179.000. La resta, ho
subvencionarà la Diputació.

Arrenquen les
obres de l’anella
viària de La Roca

LLICÀ DE VALL4Els Mossos
d’Esquadra han descobert una
nau al polígon industrial La Se-
rra, a Lliçà de Vall, destinada al
conreu massiu de marihuana.
Els agents han intervingut 534
plantes i han detingut dues per-
sones. La nau disposava d’espai
suficient per ampliar el cultiu
fins al doble de l’actual capaci-
tat. El preu de la droga inter-
vinguda hauria arribat en el
mercat il·lícit als 90.000 euros.

Troben una nau 
on es conreava
marihuana

LES FRANQUESES4Els grups
municipals de les Franqueses
Imagina i ERC acusen el go-
vern local d’actuar amb un “cert
dirigisme polític” en la consulta
participativa per decidir el futur
de les obres del centre cultural de
Corró d’Avall. Segons els de-
nunciants les propostes són to-
tes dels partits del govern, men-
tre que s’han “mutilat” les pre-
sentades per l’oposició.

Polèmica per la
consulta del
centre cultural

CANOVELLES4Divendres pas-
sat, la PAH de Canovelles va
ocupar l’oficina del BBVA del ca-
rrer parets per forçar un llo-
guer social per a una dona que
està a punt de ser desnonada i a
qui el propietari d’un pis en pro-
cés de subhasta va fer un con-
tracte de lloguer fals. Des de di-
lluns l’ocupació s’ha convertit en
una acampada davant les portes
de l’oficina de l’entitat bancària.

La PAH acampa
davant el BBVA
pel lloguer social 

La comarca ja ho té tot a punt
per a l’arribada de la nit més mà-
gica. Com cada any la revetlla de
Sant Joan omplirà de foc i de-
sitjos tots els municipis del Va-
llès Oriental. 

Granollers espera l’arriba-
da de la flama del Canigó a la
Porxada dilluns 23 de juny a les
vuit del vespre. La coral El Po-
ble que Canta i l'Esbart Dansai-
re de Granollers li donaran la
benvinguda. Aquesta flama serà
la que encendrà les diverses fo-
gueres populars organitzades a
la ciutat.

A Mollet la flama del Canigó
arribarà a les 20:30 i serà rebu-
da amb un pilar de benvinguda
i la lectura del manifest a càrrec
de Manel Domènech, però la fo-
guera de Sant Joan no s’encen-
drà fins a les 22:30 hores, des-
prés de l’actuació de la Cobla de
Sabadell i del sopar popular.
La nit estarà amenitzada amb la

música d’un DJ i el ball de re-
vetlla amb Sergi & Betty.

Les fogueres i la música tam-
bé ompliran els carrers de Mar-
torelles, Parets i Sant Fost, en
una nit on tots els ajuntaments
demanen la màxima precaució
per evitar accidents.

Així doncs, es recorda als
ciutadans que per fer fogueres a
la via pública s’ha de tenir per-

mís dels ajuntaments, anar amb
cura amb el material que es
crema i evitar paper, plàstic o
teixits. És important tenir a
prop algun mitjà per apagar el
foc i assegurar-se que en acabar
queda ben extingit. Pel que fa als
petards, es recomana no guar-
dar-los a la butxaca, encendre’ls
per la metxa i apartar-se’n rà-
pidament.

Flama del Canigó 2013 de Sant Fost. Foto: Ajuntament de Sant Fost

La comarca ja ho té tot a punt
per a la revetlla de Sant Joan 

Redacció
VALLÈS ORIENTAL

PATRONAL4 Josep González
tornarà a ser el president de PI-
MEC. Dimarts passat, l’entitat
va celebrar una Assemblea Ge-
neral Extraordinària, on da-
vant de l’absència de candida-
tures, els 80 socis presents van
ratificar el president.

En aquest nou mandat, la
junta directiva estarà formada
per 72 empresaris i represen-
tants d’associacions empresa-
rials, dels quals el 5,5% són del
Vallès Oriental. Josep González

ha deixat palès que una de les
seves motivacions “és influir
per tornar a situar la pime com
el veritable ascensor econòmic
i social, i com a principal gene-
rador de llocs de treball”. A
més, ha afegit que “PIMEC està
en un moment òptim amb molts
projectes per desenvolupar i
em sento amb força per estar-hi
al capdavant”. 

González també ha recordat
que “vetllarem perquè s’apliquin
i es compleixin les promeses fe-

tes tant pel Govern de la Gene-
ralitat com pel Govern central
arran de l’acte reivindicatiu “Di-
guem prou”, especialment pel
que fa al règim sancionador
per a les empreses moroses”.

El 25 de juny es farà la pri-
mera reunió de la nova Junta
Directiva, on Josep González
presentarà la seva proposta de
membres del Comitè Executiu i
de presidents de les seus i dele-
gacions territorials. També es
nomenarà el secretari general.

PIMEC reelegeix el seu president

Un dels moments de l’Assemblea General Extraordinària. Foto: PIMEC

Vallromanes  | Creen un Consell Assessor de Salut
La setmana passada el municipi va crear el Consell Assessor de Salut, format per una

vintena de professionals de la salut i de la medecina. Els professionals es trobaran 
periòdicament i intercanviaran informació per fer accions orientades a una política 

preventiva de la salut, el que influirà en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Ja no entenc res. Fa uns anys que
a Catalunya gairebé ni es governa
amb la discussió del Dret a Deci-
dir, independència sí o no. Men-
trestant, la gent passant gana,
perden les seves llars, es queden
sense feina i cauen a l’atur... sense
que ningú es preocupi per ells. 

Ara afegim una altra distrac-
ció més, que si monarquia o re-
pública i, mentrestant, i un cop
proclamat Felip com a rei, conti-
nuarem parlant del sexe dels àn-
gels, tot per no ocupar-nos dels
problemes reals.

I quan per fi llegeixo una no-
tícia,  molt important segons el
meu parer, i és que els nens amb
necessitat a Mollet aquest estiu
continuaran podent gaudir d’un
àpat calent al dia, sento a dir a la
gent que l’alcalde de Mollet fa po-
pulisme. Jo ja no entenc res: és a
dir, que ajudar a nens és popu-
lista. Doncs benvingut sigui el po-
pulisme, per a mi és més popu-
lista parlar de la independència
tot el sant dia! O hem d’esperar a
la hipotètica independència per-
què els nens puguin menjar?

4Populisme
per Mercè Jornet

El príncep Felip ha estat procla-
mat rei d’Espanya amb el nom
de Felip VI. Una intensa cam-
panya ha esclatat els darrers
dies als mitjans de comunica-
ció més afins, entrant en com-
petència a veure qui la diu més
grossa i qui li ret el més gran ho-
menatge de pleitesia, ensabo-
nant-lo, realçant els seus mèrits
i qualitats per exercir el càrrec,
rient-li les gràcies, etcètera. 

Tota una cort de llepa culs,
palafreners i aduladors interes-
sats a continuar amb l’actual
stablishment. Ens el presenten
com la gran esperança del futur.
Per a qui? Neix com a nou rei i
vindrà amb una entesa sota el
braç? O serà l’enèsima frustra-
ció amb aixecar excessives ex-
pectatives sobre quue alguna
cosa pot canviar en les relacions
Catalunya-Espanya? No hi ha
ningú dels seus cortesans que
s’atreveixi a dir-li al príncep que

va nu, o si voleu, que vesteix
parracs i no va com caldria anar
en condició i forma? Una reia-
lesa amb un pecat original en el
seu naixement pel nomena-
ment de Joan Carles com a rei,
pel General Francisco Franco,
saltant-se la línia successòria
del seu pare don Juan de Bor-
bón. Pecat que continua sense
penediment per part de l’actual
rei que va jurar els “Principios
Fundamentales del Movimiento”
i dels que se sàpiga encara no
ha abjurat. M’abstinc d’entrar
en si Letícia, la futura reina,
vestirà un model o altre a la ce-
rimònia, com feia TV1.

Si unes de les funcions de
Felip VI ha de ser àrbitre i mo-
derador i declara Espanya una
nació única, deixa de ser neu-
tral. Per tant queda ja desquali-
ficat per la missió que se suposa
que ha d’exercir. No tenim
remei o rei?

4Amb pecat original
per Jordi Lleal

Per què callen els ajuntaments
en el tema de la venda de Ga-
llecs? Bàsicament per dues
raons: la prostitució urbanística
i el corporativisme interessat.

Un clar exemple del merca-
deig crònic del territori ha escla-
tat durant els darrers dies a
Santa Perpètua. L’Incasòl, la im-
mobiliària de la Generalitat, està
extremadament endeutada i,
l’ajuntament del municipi per-
petuenc, també. El primer, vés a
saber com, ha trobat un client i li
ha fet una oferta a la baixa per
un solar que primer va ser robat
i 30 anys després ha estat segre-
gat pel pitjor dels urbanismes.
L’equip de govern municipal
d’ICV-EUA i CiU, amb el suport
de Plataforma per Catalunya i el
PCCA, posen la vaselina per
quatre duros mentre tenen uns
polígons industrials que sem-
blen camps de batalla en estat
d’abandonament.

La segona causa de silenci
també és fastigosa: les seccions

locals dels partits tenen llibertat
d’actuació al marge de les seves
cúpules. El menyspreu de Con-
vergència i Unió pel Medi Am-
bient ja és per tots conegut, però,
com pot ser que els regidors d'I-
niciativa per Catalunya vulguin
omplir 10 camps de futbol de ca-
mions als Pinetons? O conjun-
tament amb els del PSC de
Montcada construir fins a 60
habitatges en la urbanització
il·legal de L'Estany?

Per desgràcia per a la majo-
ria de ciutadans, aquestes per-
versions de la política només
busquen diners fàcils per tapar
forats i deutes, tot al contrari del
què haurien de fer les adminis-
tracions públiques: apostar per
un model correcte de desenvo-
lupament sostenible.

Ara que ja tenim retratats a
l’Incasòl i als ajuntaments de
Santa Perpètua i Montcada,
hem de mobilitzar-los, com més
millors, per parar aquesta gran
barbaritat. 

per Pol Ansó

4L’Incasòl es ven Gallecs

@ElHumanoide: Si en el banquete de la
fiesta de coronación hay pinchos morunos,
igual Froilán se lanza y nos alegra un poco
la tarde.

@encampanya: Jordi Ausàs confia que
quan surti de la presó el Parlament haurà
aprovat les vegueries i la llei electoral que
tant i tant inútilment va defensar.

@vpartal: Acabo d'adonar-me que Es-
panya ha estat eliminada del Mundial per
dues exautonomies seves: Holanda i Xile.
Mira per on.

#AdéuMundial#FroilánEsCorona #AusàsCondemnat

publicitat 619 13 66 88
amb el suport de:

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.

redacció: liniavalles@comunicacio21.com 
publicitat: publicitat@comunicacio21.com
administració: facturacio@comunicacio21.com

líniavallès.cat Dipòsit legal: B.43220-2001



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
7 | 20 juny 2014 líniavallès.cat



| 8
Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com20 juny 2014líniavallès.cat

4Brasil busca recuperar la corona

Opinió en 140 caràcters

Un diari obert

Per fi ha començat el Mundial de futbol,
després d’una eterna espera per als afi-
cionats, amb expectatives de gran joc i la
possibilitat de gaudir dels millors juga-
dors del món durant un mes i en un marc
incomparable com és Brasil. A priori, la
gran favorita és la selecció amfitriona.
Així però, equips com Argentina, Ale-
manya, Holanda, Itàlia o França poden
tenir molt a dir, sense oblidar que alguns
conjunts com Bèlgica o Croàcia, que
compten amb futbolistes contrastats al
màxim nivell, puguin donar la sorpresa.
Un altre punt d’atenció serà avaluar
l’estat d’alguns cracs de primer ordre, que
en els seus respectius clubs han tingut
una temporada irregular unida a un
baix rendiment i alguna lesió inoportu-
na. És el cas de Messi, Cristiano, Diego
Costa o Luis Suárez. 

Per altra banda, l’ambient enrarit al
carrer amb protestes de ciutadans, fins
ara neutralitzades, contra la celebració
d’aquest Mundial no fa més que afegir
pressió a una ‘canarinha’ que sap que no
pot fallar. És difícil que aquests grups de
manifestants puguin realment amenaçar
el Mundial, ja que el poder del futbol en
aquest país és tan gran que l’eufòria i la
passió per la ‘verde e amarela’ s’imposa
àmpliament i desperta un desfermat
sentiment patriòtic. De totes maneres, la
competició és llarga i no es descarta que

hi hagi més mobilitzacions. Des de fa me-
sos, diversos sectors de la societat bra-
silera han qüestionat tant al govern lo-
cal com a la FIFA per la inversió econò-
mica tan desmesurada, no només per al
Mundial de Futbol sinó per als Jocs
Olímpics del 2016 que també se cele-
braran a territori ‘carioca’.

En l’apartat estrictament futbolístic,
i com a cada Mundial, l’aparició de no-
ves estrelles serà un dels focus principals
per al públic. Noms ja coneguts però que
esperen consagrar-se en un escenari
com aquest. És el cas del porter belga Co-
urtois, el seu company de selecció i mit-
ja punta Hazard, el migcampista francès
Pogba, o el recent fitxatge del Barça: el
croat Ivan Rakitic. 

El que sembla clar és que Brasil hi
posarà de tot i més per a recuperar l’he-
gemonia perduda, i més com a organit-
zador de l’esdeveniment. En les dues úl-
times edicions, els brasilers van veure
com Itàlia (2006) i Espanya (2010) ai-
xecaven la Copa del Món mentre ells fe-
ien un paper força discret. La història els
reclama, a casa seva i davant d’una afi-
ció entregada, per revalidar un títol
que ningú ha guanyat més vegades. Si ho
aconsegueixen, ja en seran 6, i deixaran
enrere els 4 d’Itàlia o els 3 d’Alemanya.
Neymar i els seus compatriotes inicien
la reconquesta.

per Sergi Villena

Les últimes eleccions europees han do-
nat a Parets del Vallès, igual que a altres
indrets del país, una caiguda de vots es-
pectacular del Partit dels Socialistes de
Catalunya i del Partit Popular. Justament
aquests dos partits a Parets estan go-
vernant en coalició en l’àmbit municipal,
tot i sumar menys vots que els que su-
men la resta de partits a l’oposició, tot i
que el que compten són els regidors i d’a-
quests en sumen un més.

Del pacte que tenen surten moltes ve-
gades propostes i acords que sorprenen
a tothom. No fa gaires dies, amb el vot
a favor del PSC i del PP, el Ple va apro-
var dedicar un carrer del poble a Adol-
fo Súarez, tot i que els altres grups
(NOPP, CiU i ICV-EUiA) van votar en
contra. Aquest va ser un acord certament
curiós i molt diligent perquè fa només
quatre dies que ha traspassat: n’hi ha que
pel que sembla tenen molta pressa. 

Des del NOPP, vam proposar que es
dediqués un carrer al rei Jaume I en la
commemoració del 800 aniversari del
seu naixement i la moció ni tal sols va ar-
ribar al ple, i se’ns va dir que podia es-
perar. En canvi, una moció del PP –la del
carrer en record d’Adolfo Suárez– arri-
ba al ple sense demora, es vota i s’acor-
da. El rei Jaume I ha d’esperar, però per
l’Adolfo Suarez correm-hi tots.

Aquesta diligència també contrasta
amb el fet que cap alcalde de Parets afu-
sellat pel franquisme, ni Antoni  Arimon
Farrés, ni Joan Brunat Escona ni Ama-

deu Pagès Xartó, tenen cap carrer ni cap
plaça dedicada i aquests fa més de 70
anys que van perdre la vida mitjançant
les armes i no de mort natural.

Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC) ha iniciat una demanda a l’Ar-
gentina per crims contra la humanitat
comesos pel franquisme per denunciar
l’afusellament del president Lluís Com-
panys i Jové i diversos alcaldes de la Re-
pública, entre els quals hi ha en Joan
Brunat i l’Antoni Arimon.

Al NOPP vam proposar que Parets
s’adherís com a municipi a aquesta de-
manda, com a acte de recuperació de la
memòria històrica del nostre poble,
però el PSC i el PP hi van votar en con-
tra, i els altres grups NOPP, CiU i ICV-
EUiA van votar a favor.

Els mateixos vots i els mateixos re-
sultats, però 9 a favor i 8 en contra per
Adolfo Suarez, i 9 en contra i 8 a favor
per adherir-se a la demanda d’ERC en
defensa de la memòria dels nostres al-
caldes afusellats.

És espectacular i sorprenent. Són les
coses que passen amb pactes tan poc na-
turals com el del PSC i PP a Parets. Cap
d’aquests dos partits van dir als seus elec-
tors que arribarien a pactar per assolir
el poder del municipi.

S’ha demostrat amb aquestes elec-
cions, però, que la gent del carrer valo-
ra en el moment d’anar a votar que fa ca-
dascun dels grups en el ple de l’Ajunta-
ment i actua en conseqüència.

per Rosa Martí, de Nova Opció per Parets (NOPP)

4Tanto monta, monta tanto

@Joanbassolsdorc: El Borbó Felip VI es
passeja per Madrid amb el Rolls-Royce de
Franco i disfressat de capità general. El rei es-
timat que custodien 7000 policies.

@jordipueyo: Sí, sí, la Roja eliminada del
Mundial. Però Espanya té un Rei més que
Holanda i dos més que Xile. #TomaOrgul-
loPatriotico #DosReyesDos.

@JaumeBarberà: Ara, els fets diran si Felip
VI entén, vol entendre o es fa acompanyar
per persones que, encara que defensin uni-
tat, li expliquin diversitat.
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L’artista cardeuenc Aryz és el
protagonista del nou projecte
d’art urbà de Granollers. Des de
dilluns passat i durant 10 dies,
aquest pintor de grans murals
plasmarà, per primera vegada,
la seva obra en una paret mit-
gera al Vallès, en concret a 
l'edifici del carrer de Roger de
Flor número 1.

Durant aquests dies s’ha es-
tablert un espai mirador per
seguir el treball de l’Aryz.  Està
ubicat a la vorera del front de la
paret on s'intervé, en la con-
fluència del carrer de Roger de
Flor amb el carrer de Sant To-
màs d'Aquino. S’hi han instal·lat
cadires per contemplar l'evolu-
ció de l'obra i s’hi farà una acti-
vitat familiar de dibuix. Els que
vulguin fer un seguiment digital

d'aquest mural disposaran del
hagstat #aryzgranollers. D'al-
tra banda, tothom qui ho vulgui
pot batejar el mural de l'Aryz i
dipositar la seva proposta a l'ur-
na. El pintor triarà el nom que
més li agradi. 

Aquest projecte, que s’inicia
amb l’acció artística de l’Aryz,
està en sintonia amb el que pre-

veu el Pla de paisatge municipal
i d'acord amb els treballs de la
Comissió de Patrimoni, amb
l'objectiu de portar a terme una
o dues noves accions anuals
d'intervenció i, alhora, difondre
obres ja existents.

Pel que fa a les properes ac-
cions, ja es preveu que s’actuï en
alguna altra paret mitjanera.

Aryz pintant la paret de Roger de Flor. Foto: Ajuntament

L’art urbà XXL arriba a la ciutat  
de la mà del pintor Aryz

» L’artista està pintant una paret mitjanera al carrer Roger de Flor 
» Està previst que es facin més accions com aquesta a la ciutat

Un llibre explicarà tota 
la història de la ciutat

HISTÒRIA4Una història gra-
nollerina és el títol d’un complet
volum il·lustrat d’història de
Granollers que compilarà de
forma amena i alhora exhausti-
va la història de la capital valle-
sana. L’autor, Diego Sola, i
l’il·lustrador, Pau Farell, asse-
guren que el llibre “és com una
crònica d’una història mil·lenà-
ria, un Llibre dels fets de Gra-
nollers amb els beneficis d’una
llarga i important historiografia
com la que s’ha fet a la ciutat i a
la comarca en les darreres dè-
cades i amb l’afegit del poder de
la imatge il·lustrada, que inter-
preta les fonts”.

L’Associació Semproniana,
creada el passat mes d’abril i im-
pulsora del projecte, ha posat en

marxa una campanya de mi-
cromecenatge perquè l’obra vegi
la llum la pròxima tardor.

Segons l’entitat, la singula-
ritat d’Una història granolleri-
na és “la combinació del rigor
acadèmic, la divulgació històri-
ca, el relat literari i uns contin-
guts profusament il·lustrats”. A
través de 19 relats es recrea un
llegat històric que va des de la
prehistòria vallesana fins a la
Granollers subseu olímpica. Per
tant, remarquen que “el lector hi
trobarà des d’una reconstrucció
dramatitzada de moments sig-
nificatius de la història de la
ciutat, fins a documentats per-
fils biogràfics i temàtics dels
noms i moments que han forjat
l’esdevenir granollerí”. 

SOCIETAT4La Festa Major de
Blancs i Blaus s’acosta. La co-
missió de la Festa Major, for-
mada per l’Ajuntament i les co-
lles blanca i blava, no ha deixat
de treballar des del moment en
què va acabar la passada festa i
ja té preparada la 31a edició, que
se celebra del 23 al 31 d’agost. 

Aquesta setmana s’ha pre-
sentat la imatge gràfica de la
Festa Major de Granollers 2014,
que és un disseny de Cristian
Farrés. El dissenyador ha ex-

plicat que volia transmetre molt
clarament el missatge, per això
el treball tipogràfic era clau.
“Em vaig inspirar en els pac-
kagings de detergents i cereals
dels anys 80, que utilitzaven
unes tipografies amb força pes
i amb mides molt grosses,
acompanyades amb ombres i
relleus que remaven la impor-
tància de la marca”.

Per inspirar-se en el disseny
final, Cristian va recordar com
imagina i què significa la festa:

“És estiu, la gent surt al carrer
i es troba amb els amics per viu-
re i participar de la festa, un bon
lloc, perquè tothom pugui veu-
re el cartell, seria projectar-lo al
cel. I amb aquest concepte vaig
dissenyar la meva imatge de la
Festa Major de Blancs i Blaus.
Vaig utilitzar com a fons un cel
clarament il·lustrat i li vaig do-
nar una ombra molt allargada a
la tipografia per tal de simular
la projecció. Tot plegat amb un
estil retro i vintage!”. 

Redacció
GRANOLLERS

La Festa Major escalfa motors

Presentació cartell Festa Major de Blanc i Blaus. Foto: Ajuntament

Successos | Presó per a un veí de Granollers per robatoris amb força
Un veí de 18 anys ha ingressat a presó per la seva presumpta implicació en dos robatoris amb força en

habitatges. Els delictes els va cometre mentre els seus propietaris estaven dormint al seu interior. En el
primer robatori els amos es van despertar i els lladres van haver de sortir corrents. En el segon, en canvi,

van poder sostreure diferents articles com aparells electrònics, joies i diners en efectiu.
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Tornen les Jornades 
de Laboratoris de Lectura  

CULTURA4Ser un punt de tro-
bada dels professionals per pro-
moure la lectura entre infants i
joves. Aquest és l’objectiu de
les III Jornades de Laboratoris
de Lectura que organitza, els dies
4 i 5 de juliol, la Biblioteca Roca
Umbert.

Enguany les jornades porten
per títol  Camins lectors: el ba-
gatge literari i cultural dels in-
fants i s'adrecen, com l'any pas-
sat, a persones que treballen en
el món de l'educació i la cultura,
com ara bibliotecaris, mestres i
professors i agents culturals.
Així doncs, durant les jornades
s’analitzarà el corpus literari i cul-
tural que caldria treballar als

laboratoris de lectura familiars
perquè un lector, quan arriba a
l'adolescència, no només sàpiga
descodificar un text, sinó també
tenir les habilitats, capacitat i
sensibilitat que li permetin gau-
dir de tot tipus de lectura.  

Aquestes seran les terceres
jornades de laboratoris de lec-
tura organitzades per la Biblio-
teca Roca Umbert, una institu-
ció que, des de fa 8 anys, orga-
nitza un cop al mes els labora-
toris de lectura, una activitat
per a les famílies amb infants
que es planteja com un espai per
experimentar amb la lectura
des del punt de vista sensorial,
artístic-creatiu i lúdic.

Al llarg d’aquest any, l'Ajunta-
ment destinarà 1.891.000 euros,
del romanent de tresoreria, a in-
versions complementàries. Les
actuacions que es faran se cen-
tren en diversos àmbits, tots ells
amb l'objectiu d'endreçar la ciu-
tat: adequació de paviments,
jardineria i espais verds, reno-
vació d'àrees de jocs infantils,

adequació d'equipaments mu-
nicipals i escoles i accions que
aporten una eficiència energèti-
ca amb la implantació d'enllu-
menat LED.

En concret es destinaran un
total de 621.000 euros a la mi-
llora dels equipaments munici-
pals. Entre les inversions prin-
cipals d’aquest bloc, es troba
l’adequació de cobertes i de llin-
des de l’escola Montserrat Mon-
tero. A més, també es farà un
conjunt d’accions per la instal·la-
ció de lluminàries de LED a di-

ferents carrers de la ciutat, que
tindrà un cost de 345.000 euros.

El nou parc del Lledoner
també està inclòs en les accions
que es portaran a terme amb
aquest romanent de tresoreria.
Així, la segona fase d’obres d’a-
quest parc i la reforma d’altres
àrees de jocs de la ciutat tindran
un pressupost total de 110.000
euros. 

Per últim, s’incrementaran
les tasques de pavimentació a di-
ferents carrers de la ciutat amb
una inversió de 125.000 euros.  

Carrer Francesc Macià. Foto: Pere Cornellas

Granollers destina 1,9 milions
d’euros a inversions extres

Redacció
GRANOLLERS
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Ara Mollet ERC va fer públic di-
mecres passat en un comunicat
que l’empresa municipal Mollet
Impulsa hauria presentat un
concurs de creditors. Una deci-
sió que l’Ajuntament no ha vol-
gut ni confirmar ni desmentir.

Segons ERC, la sol·licitud
s’hauria fet aquesta mateixa set-
mana per mirar de fer front als
pagaments de les expropiacions
de la Vinyota, que el Tribunal Su-
prem fixa en un preu deu vega-
des superior al preu just que es
va establir l’any 1995 (de 55,8 a
498,76 euros el metre quadrat).
Així doncs, i segons els republi-
cans, s’haurien de pagar més
de 25 milions d’euros, una xifra
que el govern municipal rebaixa
a 20 milions.

Mollet Impulsa tenia un ter-

mini de tres mesos per aconse-
guir negociar el pagament del
deute. Segons el comunicat
d’ERC, no s’ha aconseguit cap
acord i, per tant, Mollet Impul-
sa “presenta un concurs de cre-
ditors que obre una nova possi-
bilitat d’acord, però mitjançant
una mediació judicial”.

ERC també recorda que Mo-
llet Impulsa té propietats al po-

lígon La Farinera, a la Vinyota,
Can Prat, el Calderí i el Tabaran,
entre altres, que “pot perdre si es
liquida l’empresa”, i afegeix que
de totes maneres no tenen clar
que “amb la pèrdua d’aquests te-
rrenys i la liquidació de l’empresa
es pugui assumir tot el deute
pendent o si, a més, hi haurà re-
percussions en les finances mu-
nicipals”.

Edificis construïts a la Vinyota. Foto: Arxiu

Mollet Impulsa hauria sol·licitat
un concurs de creditors

» Ara Mollet ERC diu que el procés ha començat aquesta setmana
» L’Ajuntament no confirma ni desmenteix la informació  

Desarticulen una banda 
que assaltava traficants

SEGURETAT4Els Mossos d’es-
quadra han desarticulat una or-
ganització criminal que assalta-
va traficants per robar-los la
droga i després vendre-la. Els de-
linqüents també participaven en
la sostracció de vehicles d’alta
gamma, extorsions, robatoris
amb força i estafes.

Fins al moment s’han detin-
gut 24 persones, 15 de les quals
han ingressat a presó per mana-
ment judicial.

La investigació es va iniciar a
principis del mes de novembre de
2013 quan els agents van loca-
litzar a l’interior d’un pàrquing de
Barcelona un vehicle sostret i
amb plaques de matrícula falses,

en el maleter del qual hi havia
dos fardells d’haixix amb un pes
de 60 kg.

A mesura que la investigació
anava avançant, els agents van
constatar que estaven davant
d’una organització criminal, per-
fectament estructurada, que es
dedicava al tràfic de substàncies
estupefaents. Una de les carac-
terístiques d’aquesta organitza-
ció és que, per obtenir l’haixix, as-
saltaven narcotraficants del sud
de la Península per quedar-se
amb la seva droga.

La policia va fer escorcolls a
diferents ciutats, entre elles Mo-
llet, on va recuperar cotxes de
gamma alta sostrets a Barcelona.

PATRIMONI4Més de 700 per-
sones han visitat les caves de l’an-
tic Xampany Gomà des que el
mes de setembre passat es van
començar a fer visites guiades.
Per a aquest any, el calendari de
visites ja s’ha tancat i no n’hi hau-
rà de noves fins a l’any vinent.   

La primera visita a les caves
Gomà es va fer dissabte 28 de se-
tembre de 2013 amb motiu de
les Jornades Europees de Patri-
moni. Hi van participar 80 per-
sones, però en van quedar en llis-

ta d’espera més de 130. A partir
de llavors, l’Ajuntament ha or-
ganitzat 11 visites més. De cara
a l’any vinent, s’ha previst reor-
ganitzar el sistema de visites
amb l’establiment d’unes dates
fixes.

LES CAVES GOMÀ
Les caves subterrànies de l’antic
Xampany Gomà són un espai
fosc, fresc i humit que poques
persones havien tingut l’opor-
tunitat de visitar des del tanca-

ment de l’activitat, a la dècada de
1970. L’accés es fa per una escala
de caragol, que limita el nombre
de persones que hi poden baixar.
Per això, les visites han de ser en
grups reduïts.

L’activitat, que està conduï-
da pel Centre d’Estudis Molle-
tans, ha comptat amb la parti-
cipació de Pere Lluís Pedragosa,
un molletà que va treballar-hi
més de deu anys; primer a les ca-
ves Vila-rosal i ja després a les
caves Gomà.

Redacció
MOLLET

Sense visites fins al 2015

Una part de les caves Gomà. Foto: Ajuntament

Armes sostretes als delinqüents. Foto: Mossos d’Esquadra

Civisme | Vuit multes a propietaris de gossos en 10 dies
Mollet ha incrementat el control sobre les persones propietàries de gossos amb l’objectiu 

de sancionar actituds incíviques, com no recollir els excrements o no portar l’animal lligat. En
els primers 10 dies de campanya, s’han fet cinc denúncies per no recollir els excrements i 3 per

no portar lligats gossos considerats perillosos. Les multes oscil·len entre els 100 i els 400 euros. 
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Oriol López tornarà a
encapçalar la llista d’ERC

POLÍTICA4L’actual portaveu
del grup municipal Ara Mollet-
ERC, Oriol López, ha tornat a ser
elegit per encapçalar la llista
republicana a les eleccions mu-
nicipals del 2015. López va ser
reelegit amb un ampli suport
dels electors, amb 96 vots a fa-
vor i un en blanc.

En el transcurs del seu dis-
curs, López va tenir un record
pels orígens del seu compromís,
compartint feina amb molts dels
allà presents, “una gent, que
des de molt avall, lluitaven per
uns ideals de justícia social,
igualtat i per la independència
del país”, va dir el candidat re-
publicà. Va mostrar la seva dis-
ponibilitat a liderar el projecte
pel seu compromís amb la polí-
tica destacant que a la gent d’A-

ra Mollet-ERC “els mou la mis-
sió comuna de millorar la vida de
la ciutadania”, iva dir  que la seva
principal preocupació és la gent
que pateix a la ciutat, “que és
molta i no poden esperar més,
perquè les urgències són per
avui”.

Segons López, “ens trobem al
final d’un cicle”, i afegeix que
“ara és l’hora de canviar el go-
vern del PSC a la ciutat perquè
la realitat no la transforma aquell
que diu més que la vol transfor-
mar. Ho fa aquell que acumula
més forces per fer-ho possible”.

El candidat republicà va
cloure el seu discurs assegurant
que “el repte no és pas una em-
presa fàcil” i va recordar que vo-
len el canvi de govern, no per a
ells, “sinó per als que vindran”.

El cap de setmana passat, l’avin-
guda de la Llibertat va acollir la
segona de les fires sectorials de
Mollet és Fira, dedicada al motor.
Segons els organitzadors, malgrat
la pluja, aquesta edició de la
mostra ha registrat un gran èxit
de participació, sobretot durant
dissabte i el matí de diumenge.

A banda de centenars de ciu-
tadans de Mollet, la fira també va
atreure visitants de Barcelona o

la Garriga, passant per Badalo-
na o per les diferents pobla-
cions del Baix Vallès. 

Els reiterats episodis de plu-
ja de diumenge a la tarda van
obligar la fira Mollet és Motor a
plegar abans de l’hora prevista.
Com a conseqüència d’això, di-
verses activitats es van haver
d’ajornar i es faran el cap de set-
mana del 28 i 29 de juny, en el
marc de la darrera de les fires:
Mollet és Fira Comerç i Qualitat
de Vida. 

Així doncs, les activitats ajor-
nades i que es portaran a terme
la setmana vinent seran el sorteig

del Premi Mollet és Motor-Pe-
draza Audio Car, l’exhibició de
l’Escola de Ball Dandi i el concert
de la Banda de Ton Pare. 

Enguany, la mostra ha comp-
tat amb la participació de 20 em-
preses i 5 entitats relacionades
amb el món del motor. A més, els
assistents a la mostra van poder
degustar els menús que van pre-
parar 15 bars i restaurants de la
ciutat. Així, Mollet és Motor es
consolida com una fira de mos-
tra i venda, on a banda dels
concessionaris que exposen els
seus vehicles també s’hi poden
comprar diferents productes.

Durant tot el mes de juny es portarà a terme Mollet és Fira. Foto: Ajuntament

Èxit de públic a Mollet és Fira
Motor, malgrat la pluja

Redacció
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Un dels moments del discurs d’Oriol López. Foto: Ara Molet-ERC
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Setmana Europea de l’energia
Sostenible al municipi 

MEDI AMBIENT4Amb el lema
Endolla't a l'estalvi energètic,
l'Ajuntament de Parets del Va-
llès s'ha adherit a la Setmana
Europea d'Energia Sostenible
2014, amb l'objectiu de treballar
en el desenvolupament d'ac-
cions destinades a aconseguir
un consum energètic sostenible.

La primera de les accions
vinculades al projecte es va fer
dimecres passat a la plaça de la
Vila, de la mà de l'Escola de la
Natura, que va portar a terme
un seguit d'activitats infantils
adreçades als alumnes de 4t i 5è
curs de les escoles del municipi.
Les activitats incloïen inflables,

jocs interactius i la difusió de
propostes i nous tallers dirigits
a públic familiar relacionats
amb les energies sostenibles i
l'estalvi energètic.

En el marc de la celebració
també s’ha presentat el projec-
te elaborat per tal de promoure
la reducció d'emissions de CO2
en els equipaments municipals,
que es desenvoluparà a partir del
mes de juliol i es perllongarà du-
rant prop d'un any. Com a part
de les tasques, durant aquest pe-
ríode es portarà a terme una va-
loració dels equipaments que
han tingut un comportament
energètic més sostenible.

Parets és un dels municipis de
menys de 20.000 habitants més
nets de l’Estat Espanyol. Així ho
demostra el guardó Escoba de
Oro 2014 que ha rebut la vila.

Amb aquest premi es reco-
neix la gestió de residus i nete-
ja urbana que fa el municipi, així
com  el seu esforç en l’elabora-
ció de projectes i el desenvolu-
pament de tecnologies que per-
meten una gestió sostenible del
medi ambient.

El guardó, atorgat per l’Aso-
ciación Técnica para la Gestión
de Residuos, Aseo Urbano y
Medio Ambiente (Ategrus), està
adreçat a administracions i em-
preses amb projectes vinculats
a la formació i campanyes de
conscienciació ambiental i dis-
tingeix les actuacions i treballs
realitzats amb la finalitat de mi-
llorar o defensar la gestió dels re-
sidus i la neteja i que alhora po-

tencien la qualitat de vida i la
sostenibilitat. 

Fonts municipals remarquen
que aquest premi “és el resultat
del treball dur i de la conscien-
ciació d’un municipi que fa
molts anys que treballa per a  la
gestió sostenible dels residus
que genera i pel desenvolupa-
ment de les diferents tecnologies

que fan possible l’execució d’a-
questa gestió any rere any”. 

Aquesta no és la primera
vegada que Parets rep un reco-
neixement per la seva tasca en la
gestió de residus. L’any 2006, el
municipi ja va ser guardonat
amb el premi Escoba de Plata
pel seu projecte en la gestió
municipal de residus. 

Moment en el qual l’alcalde, Sergi Mingote, rep el guardó. Foto: Ajuntament

‘Escoba de oro’ per a Parets 
pel seu esforç en la neteja viària
Redacció
PARETS

Ensenyament | Cap infant de Parets sense escola bressol
Enguany cap nen de Parets es quedarà sense poder anar a les escoles bressol del municipi. I
és que de les 139 places que s’oferien, se n’han cobert 121. Així hi ha hagut una demanda de
22 places de 0 a 1 any, 42 d’1 a 2 anys i 57 de 2 a 3 anys. Per centres escolars, el pròxim curs

s'incorporaran a l'escola bressol el Cirerer 45 alumnes, a la Cuna 27 i al Gargot 37 infants.
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CULTURA4L’actor Alberto San
Juan va ser l’encarregat de posar
punt final a la Tercera Setmana
del Teatre de la Llagosta. Una ini-
ciativa que segons fonts de l’A-
juntament ha tingut una “molt
bona acollida” per part del públic
i ha servit per promoure les arts
escèniques i mostrar l’activitat
dels grups teatrals locals.

Amb el seu monòleg Un jo-
ven capitalista español, San
Juan va fer una crítica intel·ligent
a la socialdemocràcia, els partits

polítics, els mitjans de comuni-
cació, la monarquia i al seu pro-
pi treball, tot per acabar dient al
públic que el poble havia “d’a-
bandonar la ignorància i la por”.

La Tercera Setmana del Tea-
tre ha combinat les activitats
protagonitzades pels grups del
municipi, amb altres realitza-
des per grups professionals, a
més d’incloure conferències, ex-
posicions i tallers sobre dife-
rents tipus de registres d’inter-
pretació.

Els Mossos d’Esquadra han iniciat
una campanya per prevenir pos-
sibles robatoris a la gent gran
quan treuen diners dels caixers au-
tomàtics de les caixes d’estalvi.

L’objectiu d’aquest dispositiu

és reduir al màxim els furts rela-
cionats amb els reintegraments de
les pagues dobles que es fan al mes
de juny. 

La campanya, que porta el
nom de Vetus, es farà en dues fa-
ses. Per una banda, els Mossos in-
formaran el col·lectiu de gent gran
del municipi a través de visites i
enviament de cartes al casal d’avis
i, per l’altra, s’incrementarà la

presència policial uniformada i
de paisà a prop de les entitats fi-
nanceres.

Segons els Mossos, les princi-
pals mesures a prendre són evitar
anotar el número secret a la lli-
breta o la targeta, procurar utilit-
zar caixers interiors i que es pu-
guin tancar amb pestell i no treu-
re quantitats importants de diners
en efectiu.

Els Mossos engeguen una campanya per prevenir els robatoris a la gent gran. Foto: Arxiu

Els Mossos donen consells per
evitar els robatoris a gent gran

Redacció
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Bona acollida del públic a 
la Tercera Setmana del Teatre

Sant Fost | La Fira de 2a mà recapta prop de 600 euros
Sant Fost ha tornat a mostrar la seva solidaritat. La Primera Fira de 2a mà, celebrada
a la plaça de de la Vila, ha recaptat 565 euros que es destinaran al menjador del 
municipi. Els organitzadors van aplegar 55 paradistes de Sant Fost i dels voltants.
Entre la gran varietat de productes, s’hi van trobar roba, calçat, llibres o música.

Martorelles/Sant Fost

Marc Candela serà el cap 
de llista d’ERC Martorelles

MARTORELLES4L’actual regi-
dor d’ERC a l’Ajuntament, Marc
Candela, tornarà a ser el cap de
llista en les eleccions municipals
del 2015. Així ho va ratificar, di-
mecres passat, l’Assemblea del
partit a Martorelles.

Segons fonts d’ERC, l’objec-
tiu és “millorar els resultats i
continuar treballant en el repte
d’acostar la política a la ciuta-
dania, amb cares noves, més
transparència i pensant en un
poble viu”.

Candela assegura que en la
pròxima legislatura “cal que

ERC tingui més representació
per poder defensar i tirar enda-
vant propostes que el poble ne-
cessita”. 

Candela també ha reconegut
que en el pròxim mandat “el
municipi haurà d’afrontar rep-
tes importants amb claredat,
honestedat i constància”, entre
els quals destaca “sortir de la cri-
si, afrontar una revisió del plan-
tejament urbanístic actualment
obsolet, que caldrà redissenyar
pensant en les necessitats de la
societat i ajudar a construir un
nou estat català”.

Una activitat sobre la Guerra Ci-
vil Espanyola de tres hores de
durada ha estat la manera amb
la qual l’Institut Alba del Vallès
de Sant Fost ha complert amb la
sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que els obliga a fer el
25% de les classes en castellà si
un alumne ho demana.

Durant aquesta activitat, els
alumnes van treballar amb do-
cuments en castellà i van fer pre-
sentacions digitals sobre el tema.

La setmana passada, la con-
sellera d’ensenyament, Irene
Rigau, demanava a les escoles
afectades per la sentència del
TSJC que fessin alguna “activi-
tat” en castellà durant l’última
setmana de curs. 

L’Institut Alba del Vallès ho
ha fet  i podria ser que no ho ha-
gués de tornar a fer l’any vinent,

perquè el nen que va reclamar el
castellà com a llengua vehicular
acaba aquest curs l’ensenya-
ment obligatori, que és l’etapa
d’escolarització a la qual fa re-
ferència la demanda. 

De cara el curs vinent, l'ob-
jectiu de la consellera d'Ensen-
yament, Irene Rigau, és arribar
a “una entesa” amb les cinc fa-
mílies que demanen més esco-

larització en castellà per als seus
fills i així poder “evitar compli-
cacions a desenes de famílies”.  

Fins ara, cada cop que algun
pare o tutor demanava judicial-
ment que la llengua vehicular a
l'escola del seu fill fos el castellà,
el departament ordenava que se
li apliqués una atenció indivi-
dualitzada. Una opció que es
proposarà també ara.

Façana de l’Institut Alba del Vallès. Foto: Arxiu.

L’Alba del Vallès compleix la
sentència del castellà a les aules
Redacció
SANT FOST

Societat | Millorar la salut durant els mesos d’estiu
El Departament de Salut Pública del Consistori oferirà xerrades tots els divendres del mes de juliol a Can

Pelegrí per informar la gent de com aprofitar la calor per millorar la salut. Les xerrades, a càrrec del tècnic
municipal de Salut Pública, Lluís Julián, es vertebraran en l’esport, l’alimentació i el sol. L'objectiu és fer
una difusió en positiu, sense deixar de banda els consells per prevenir els riscos típics d'aquesta estació.
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El primer Campionat de
tricicles elèctrics, al municipi 
CAMPIONAT4El municipi aco-
llirà demà el I campionat Elec-
trocat,  un concurs d’innovació
pioner a Catalunya per construir
un prototip de tricicle elèctric
sobre una base motriu comuna.

El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat vol in-
cloure aquesta proposta en la
formació especialitzada de ve-
hicles de tracció elèctrica. En
aquesta primera edició, que serà
una prova pilot, hi participaran
cinc centres educatius de Saba-
dell, Ripollet, Tarragona, Bar-
celona i Santa Perpètua, però la
intenció és que l’any vinent pu-
guin participar-hi 20 centres de

formació professional de tot Ca-
talunya.

La competició constarà 
d’una sèrie de proves d’avalua-
ció tècnica i una cursa de mitja
durada, en la qual guanyarà el
tricicle que faci més voltes al cir-
cuit, fent una parada en la zona
de pit lane per fer un canvi de ba-
teries. L’objectiu del campionat
és potenciar el treball en equip
dels alumnes i fomentar l’acti-
vitat experimental i creativa com
a element pedagògic. Segons els
organitzadors, Electrocat “pretén
ser una plataforma per a la cap-
tació i promoció de tècnics es-
pecialitzats”.

El conflicte a Panrico segueix
obert. Quan l’assemblea de tre-
balladors havia decidit aturar la
vaga i retornar a la feina, l’em-
presa ha fet un moviment que
manté viva la polèmica. La di-
recció de Panrico va donar un
mes de vacances forçoses als tre-
balladors argumentant que la fà-
brica ha de passar la inspecció sa-
nitària. El comitè d’empresa va
rebre el comunicat dilluns passat,
just el dia que els treballadors ha-
vien de tornar a la feina després
de vuit mesos de vaga.

El president del comitè d’em-
presa, Ginés Salmerón, ha  qua-
lificat la decisió de la direcció
“d’il·legal i unilateral” per no ha-
ver-la consultat abans amb els
treballadors. 

Divendres passat, l’Assem-
blea de treballadors de la plan-
ta de Santa Perpètua va decidir
posar fi a la vaga indefinida per

98 vots a favor, 45 en contra i 3
nuls, però sembla que això tam-
poc els ha servit de res.

Dimarts el comitè d’empre-
sa es va reunir amb la direcció de
Panrico a Barcelona per nego-
ciar l’expedient de regulació
d’ocupació temporal. Durant
aquesta trobada, l’empresa va
comunicar als treballadors que
tardaran entre 6 i 12 mesos en
posar a punt la instal·lació. “Tre-
ballem amb aliments i no podem

córrer cap risc de contaminació”,
asseguren els responsables de
Panrico. 

El delegat de CCOO, Félix
Yela, creu que amb tres mesos
seria suficient per posar a punt
la fàbrica i afegeix que “el pro-
cés de netejar tota la planta va-
llesana el podríem fer nosal-
tres mateixos”.

Avui, empresa i treballadors
es reuneixen per abordar una
decisió definitiva.

Planta de Panrico a Santa Perpètua. Foto: Arxiu

Els treballadors de Panrico,
obligats a fer vacances forçoses

Redacció
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Economia | Xerrades sobre el cooperativisme a Catalunya
Dimecres passat es va inaugurar el cicle de xerrades sobre el cooperativisme a Catalunya, Cooperem? 2014.

Els objectius d'aquest cicle són incrementar el coneixement de la ciutadania sobre la realitat actual del sector i
les seves potencialitats de futur, donar a conèixer l’experiència del cooperativisme català en diferents sectors 

econòmics i empresarials i com s’estan comportant les cooperatives en aquest període de crisi econòmica.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 20 20 juny 2014líniavallès.cat



21 | 

20 juny 2014

Esports
líniavallès.cat

L’EC Granollers vol lluitar per
pujar a Tercera divisió l’any que
ve, el màxim objectiu de l’entitat
ara per ara després de finalitzar
molt a prop de les places que do-
nen accés al play-off d’ascens
en la temporada que acaba de fi-
nalitzar. Per assolir aquesta fita,
el club confiarà de nou la direc-
ció tècnica del conjunt vallesà a
l’actual entrenador, Raul Matito,
al qual ha renovat per una tem-
porada fa uns dies.

L’any que ve l’equip compe-
tirà per tercera temporada con-
secutiva a Primera catalana. Des-
prés d’un primer any on l’objec-
tiu va ser la permanència i un se-
gon on el conjunt ha aconseguit
consolidar-se en la categoria,
l’EC Granollers lluitarà la pròxi-
ma temporada per intentar fer el

salt a la Tercera divisió del futbol
estatal. 

En el capítol de renovacions
i incorporacions, els granolle-
rins van anunciar fa uns dies les
contractacions de Ramon Suárez
i Oriol Anglada, els dos primers
fitxatges de l’estiu. Suárez és un
migcampista que arriba proce-
dent del CF Mollet, i té 29 anys.
Per la seva banda, Anglada és un

jove davanter de 18 anys que arri-
ba procedent de la pedrera del
Girona. A més, ahir el club feia
oficial el fitxatge de Mario Mar-
tín, un defensa central també
procedent del Mollet. 

En l’àmbit de renovacions,
l’entitat vallesana ha ampliat
contracte a 5 jugadors, entre els
quals es troben Cañadas, Gil,
Novo, Durán i Sergi Valls. 

Acte de presentació de Mario Martín, nou jugador granollerí. Foto: ECG

L’EC Granollers ja treballa 
de cara a la nova temporada

» El conjunt vallesà renova per un any més el seu tècnic, Raul Matito
» Fins al moment, l’entitat ha fet efectius els fitxatges de tres jugadors

Les promeses del motor 
es donen cita a Montmeló

MOTOR4Uns dies després de la
disputa del Gran Premi de Ca-
talunya, la setena prova del Cam-
pionat del Món de MotoGP, el
Circuit de Barcelona-Catalunya
serà escenari del FIM CEV Rep-
sol International Champions-
hip, una prova en la qual parti-
cipen les millors promeses del
món del motociclisme estatal i
mundial i d’on han sortit els pi-
lots que més endavant s’han
convertit en campions de Mo-
toGP. L’esdeveniment se cele-

brarà a partir de demà i fins al
diumenge al Circuit, que en-
guany estrena l’organització d’a-
quest campionat que està regit
per la Fédération Internationa-
le de Motocyclisme (FIM).

Al Circuit se celebraran les
curses de les categories Moto3,
Moto2/Superstock 600, Super-
bike i Kawasaki Z Cup, on des-
taca la quantitat i qualitat dels
seus inscrits, joves pilots pro-
meses que lluiten per fer-se un
lloc a l’elit d’aquest esport. 

Pujadas i Navarro, campiones
de Catalunya de gimnàstica

GIMNÀSTICA4Les gimnastes
del CN Granollers, Berta Pujadas
i Marina Navarro, es van pro-
clamar campiones de Catalunya
al certamen disputat aquest pas-
sat dissabte dia 14 a Vic, on el
club vallesà va participar amb
onze gimnastes. 

Pujadas va aconseguir el títol
català de la modalitat Base N3P,
després d’obtenir la millor nota
en tots els aparells, excepte el pol-
tre, on va assolir la segona millor

puntuació. En total va sumar
46,300 punts, 3,300 més que
Etna Abella del Mataró, sub-
campiona. 

Per la seva banda, Navarro es
va alçar com a campiona catala-
na en la categoria P3A, obtenint
una puntuació de 35,450, a 1,250
de la segona classificada, Idoia
Navarro, del Salt. Navarro va
destacar en paral·leles i barra d’e-
quilibris, exercicis on va obtenir
la millor puntuació. 

Més de 100 inscrits al campus
d’Antonio García Robledo

HANDBOL4La quarta edició
del Campus d’Handbol Anto-
nio García Robledo, que tindrà
lloc a Vilanova de Sau del 6 al 19
de juliol, comptarà amb la par-
ticipació de 110 joves, trenta
dels quals són de la Llagosta. 

El campus d’estiu del jugador
d’elit llagostenc es va presentar
abans-d’ahir a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, on van assistir els
pares, mares i tutors dels joves
que hi participaran. 

En aquesta estada estiuenca
es realitzaran entrenaments tèc-
nics i tàctics d’handbol, a més
d’altres activitats esportives i de
lleure. Amb tot, el campus comp-
tarà amb dos torns diferenciats:
el primer del 6 al 12 de juliol, i el
segon del 13 al 19 del mateix mes. 

El llagostenc Antonio García
milita al PSG francès, on va pro-
clamar-se campió de lliga l’any
passat. També és internacional
absolut amb la selecció estatal.  

Redacció
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El Circuit de Montmeló torna a acollir una nova competició. Foto: Circuit

Cloenda | Fi de la temporada per al grup de gimnàstica
El grup de gimnàstica de manteniment i el de ioga del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses van celebrar abans-d’ahir un esmorzar amb el 

regidor d’Esports, José Ramírez, que va servir com a cloenda de l’activitat de 
la temporada 2013-2014. L’acte va tenir lloc al Complex Esportiu Municipal. 
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DISSABTE 21 DE JUNY
21:00 Off Musik N Viu 2014. Concert de nit obert

a tots els públics amb grups de la comarca.
Activitat inclosa dins el Musik N Viu. Entra-
da gratuïta. Més informació en www.mu-
siknviu.cat / Plaça Lluís Perpinyà.

DIVENDRES 20 DE JUNY
17:30Activitats infantils. Activitats variades per-

què els nens i nenes passin una estona di-
vertida amb els seus amics i companys els di-
vendres a la tarda. Activitat gratuïta/ Parc Llu-
ís Companys. 

DISSABTE 21 DE JUNY
9:30 II passeig solidari a favor de Creu Roja. Un

any més la Creu Roja organitza una passeja-
da solidària per Mollet. Tot el que es recap-
ti anirà destinat a projectes per l’alimenta-
ció infantil. / Plaça enric Granados.  

21 i 22 DE JUNY
18:00 Festival d’estiu Sueña. En commemoració

del 10è aniversari de l’escola de dansa Elite
dance, els seus alumnes ballaran diferents co-
reografies plenes de ritme i moviment. Dis-
sabte es faran dues sessions a les 18 hores i
a les 20 hores i diumenge només una sessió
a les 18 hores.  / Teatre Can Rajoler.

FINS AL 30 DE JUNY
15:00 Preinscripcions Escola d’adults. Com a no-

vetat, a partir del curs que ve l’escola pare-
tana acreditarà el nivell inicial i mitjà de l’AC-
TIC (acreditació de competències en tecno-
logies de la informació i la comunicació). /
Avinguda Espanya 116.

DISSABTE 28 DE JUNY
10:00Revetlla de Sant Pere. Durant tot el dia, l'As-

sociació de Veïns de la plaça de Pere IV or-
ganitza activitats lúdiques amb inflables i di-
versos jocs de taula. A la tarda hi haurà ball./
Centre Cultural la Llagosta.

DIJOUS 3 DE JULIOL
17:00 Taller de còctels. Els amants dels còctels po-

dran aprendre a preparar les receptes més tra-
dicionals i les més modernes. Inscripcions a la
biblioteca. /Restaurant Vostra Vite. 

FINS AL 20 DE JUNY
18:30 Cuinant al Casal de Cultura. Es tracta d’u-

na exposició multidisciplinària elaborada
pels participants als diversos tallers que
s'imparteixen al Casal de Cultura. / Galeria de
Can Xerracan de Montornès.

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

Taller dirigit a totes aquelles persones
que es troben en un procés de dol per
la mort d’un ser estimat. Es tracta d’un
espai on compartir sentiments i on s’o-
fereix ajuda per afrontar el dolor i l’an-
gunia i superar l’absència d’una per-
sona estimada. / Centre Cultural i Ju-
venil Can Pelegrí.

Taller del dol
Fins al 20 de juny a les 10:00

Es tracta d’una exposició, en la qual els
alumnes de retoc fotogràfic mostren
imatges que il·lustren indrets i racons
de casa nostra, reals o inventats. / Cen-
tre de Serveis per a la gent gran el Lle-
doner.

Per Molts Anys!2014
Exposició: La casa

Fins al 27 de juny a les 19:30

L’exposició  dóna a conèixer els con-
tinguts del cèlebre "Estudi de la ma-
sia catalana", que, entre el 1923 i el
1936, va dur a terme el Centre Excur-
sionista de Catalunya sota l’impuls del
mecenes Rafel Patxot. Entrada lliure.
/ Museu de Granollers.

La vida a pagès.
L’estudi de la masia catalana

Fins al 6 de juliol a les 13:00

Durant tot el mes la Biblioteca de
Martorelles acull una exposició de
dibuixos fets a ploma per Antonio
Cruz Cruz. Els dibuixos mostren edifi-
cis emblemàtics del Vallès Oriental. /
Biblioteca Montserrat Roig.

Dibuixos fets a ploma
Martorelles

Fins al 30 de juny a les 19:30

agenda@comunicacio21.com

AGENDA SETMANAL
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