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Des de l’inici de la crisi, el Vallès
Oriental ha estat una de les co-
marques més castigades pels
Expedients de Regulació d’Ocu-
pació (ERO). Entre els més so-
nats destaquen els de Panrico,
Alstom o Gemalto, però sembla
que durant el 2014 s’està pro-
duint un canvi de dinàmiques.

Segons dades facilitades per
CCOO, des del 2009 la comarca
ha patit un total de 1.286 ERO,
que han afectat 28.546 treballa-
dors, dels quals 19.855 eren ho-
mes i 8.691 dones.

Les darreres dades publica-
des pel Departament d’Empre-

sa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya mostren una reducció
considerable en el nombre d’E-
RO practicats a la comarca. Se-
gons aquestes dades, en els tres
primers mesos del 2014, el Va-
llès Oriental va registrar 36 ex-
pedients, gairebé la meitat que
en el mateix període de l’any an-
terior. 

MENYS AFECTATS
Si ens fixem en el nombre de tre-
balladors afectats, la diferència
és molt més gran. Durant el pri-
mer trimestre del 2014, els ERO
han afectat 208 vallesans, en-
front dels 1.038 que van ser
acomiadats com a resultat dels
expedients practicats durant el
mateix període del 2013. Per
tant, de moment és el trimestre

amb menys acomiadaments dels
darrers anys.

Entre les dades a destacar, no
es pot deixar de banda la xifra
dels acomiadaments col·lectius,
ja que és la que més es redueix.
Així doncs, mentre que al primer
trimestre del 2013 es van produir
139 acomiadaments d’aquest ti-
pus, enguany la xifra s’ha reduït
a un total de 69.

Per sectors, el de serveis és el
que va registrar un major nom-
bre d’acomiadaments col·lec-
tius, amb 32. La indústria, en
canvi, només en va registrar 29.

Pel que fa als treballadors
afectats pels expedients de sus-
pensió de contractes, la xifra ha
passat de 702 durant el primer
període del 2013, als 60 d’en-
guany. 

» El primer trimestre del 2014 registra 36 ERO a la comarca, la meitat que al mateix període del 2013
» Els sindicats adverteixen que la reforma laboral facilita a les empreses altres tipus d’acomiadaments  

Pamela Martínez
VALLÈS ORIENTAL

OCUPACIÓ4Tot i que les dades
sobre la reducció del nombre
d’ERO a la comarca són positi-
ves, des dels sindicats fan una al-
tra lectura de la situació i asse-
guren que aquesta disminució es
produeix perquè les empreses
vallesanes ja estan “sota mí-
nims” pel que fa al nombre de
treballadors.

El secretari General d’UGT
al Vallès Oriental, Oscar Riu, as-
segura en declaracions a Línia
Vallèsque “la reforma laboral ha
permès que les empreses portin
a terme altres mesures com els

acomiadaments individuals” i
remarca que la reducció dels
ERO “no es deu a una recupe-
ració econòmica, sinó a la faci-
litat per fer acomiadaments que
permet la reforma laboral”. 

Segons UGT i CCOO, quan
es va aprovar la reforma labo-
ral es va aplicar de manera
“salvatge”, cosa que ha provo-
cat que més de 30.000 treba-
lladors de la comarca estiguin
en situació d’atur. “La reducció
del nombre d’ERO tampoc es
tradueix en més persones amb
treball”, conclou Riu. 

Els sindicats alerten que les
empreses estan sota mínims

En el que va d’any s’han fet 36 ERO a la comarca, la meitat dels que es van fer durant el mateix període de l’any anterior. Foto: Arxiu

Davallada esperançadora



27 juny 2014

Comarca
| 4

líniavallès.cat

SANT CELONI4El municipi s’ha
posicionat en contra que s’asfal-
ti la carretera entre les Illes i Sant
Marçal. La CUP ha presentat
una moció en nom de la Coor-
dinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, que el consistori ha
aprovat amb 10 vots a favor de la
CUP, CiU i ICV i cinc abstencions
del PSC. Segons la CUP, “l’asfal-
tatge tindria conseqüències di-
rectes i indirectes sobre la flora
i la fauna de la zona”.

‘No’ a l’asfaltatge
de la via entre
Illes i Sant Marçal 

FIGARÓ4El Departament de
Territori i Sostenibilitat ha fi-
nalitzat els treballs de millora de
la seguretat viària als túnels del
Figaró de la C-17. Aquesta ac-
tuació ha consistit en la repara-
ció del sosteniment dels dos tú-
nels, amb un pressupost de
550.000 euros. Els treballs s’han
dut a terme en dues fases; en la
primera, s’ha actuat al túnel en
sentit Vic i, posteriorment, al tú-
nel en sentit Barcelona. 

Finalitzen les 
obres del túnel  
del Figaró a la C-17

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment de les Franqueses traslla-
darà a Adif les factures de les re-
paracions de tanques situades al
voltant de les línies del tren de
França i Vic que s’han fet re-
centment i que han costat al
consistori poc més de 5.000 eu-
ros. Tot i que no confien a recu-
perar els diners, consideren que
el manteniment de les tanques
correspon al Ministeri. 

Passaran a Adif 
les factures de les
tanques de les vies

CANOVELLES4L’Ajuntament
de Canovelles construirà un parc
a la zona de can Xarlet que su-
posarà la creació d’un espai
obert de més de 9.000 metres
quadrats. Es preveu que les
obres comencin a partir del mes
de setembre i comptarà amb
una zona enjardinada, una de
bosc més intens i una tercera de
jocs infantils per a infants de di-
ferents edats.

Construiran un
parc a la zona 
de Can Xarlet

ASSOCIACIÓ4 La Xarxa C17
ja compta amb 15 municipis
més. La incorporació es va fer
efectiva el passat divendres 20
de juny a la reunió que es va
portar a terme a Granollers per
presentar els quatre grans àm-
bits d’actuació als alcaldes que
integren aquest territori, amb la
vocació de seguir creixent en
municipis, projectes i accions.

Segons l’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral,  “l’objectiu
és anar ampliant i creixent per-

què els municipis exercim de di-
namitzadors econòmics del te-
rritori”.

Durant la reunió, els alcaldes
que han impulsat la Xarxa C17
han definit les propostes en
quatre àmbits. Pel que fa a la
promoció industrial, conside-
ren que s’han de posar en comú
accions de diversos municipis
per captar major inversió en el
territori i ampliar les relacions
entre l’empresa i l’administració.
En relació amb les infraestruc-

tures, creuen que s’ha de seguir
millorant la C17 i el desdobla-
ment de la línia de Rodalies R3.

També han parlat de for-
mació professional, ja que veuen
necessari posar en valor el pa-
per de la Universitat de Vic i les
experiències en Formació Pro-
fessional

A més, creuen que s’ha d’i-
dentificar el potencial de les
atractivitats de les ciutats i la ca-
pacitat del conjunt del territori
de generar oferta turística. 

La Xarxa C17 segueix creixent

Els alcaldes a la reunió de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

Bigues i Riells | Concediran xecs de servei menjador als nens
Amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’alimentació infantil en el si de les famílies

 durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament de Bigues i Riells ha aprovat la concessió de xecs
de servei de menjador. Se’n beneficiaran 150 famílies i s’hi destinaran 6.195 euros del

pressupost municipal. Els imports dels xecs aniran en funció dels barems establerts.

El Consell Comarcal del Vallès
Oriental ha publicat l’Agenda
Turística d’aquest any, en la
qual es proposa un recull de més
de 800 activitats. Aquesta ja és
la vuitena edició de l’agenda i
com a novetat s’ha fet un canvi
de disseny per adaptar-la als
nous temps i fer-la més moder-
na i atractiva. 

L’Agenda Turística, que
compta amb una molt bona
acollida per part dels ciutadans
i els visitants, s’ha elaborat grà-
cies a la informació facilitada
pels agents organitzadors de les
activitats.

El document es divideix en
vuit apartats: visites guiades
culturals a l’arquitectura Ras-
pall; visites comentades als mu-
seus; visites culturals guiades; vi-
sites informatives als espais na-
turals; cellers i bodegues; Circuit
de Catalunya; altres activitats
anuals; i mercats setmanals. A

més, també hi ha activitats de di-
ferents mesos organitzades per
fires i festes, visites culturals i ac-
tivitats esportives.

Una altra de les novetats
d’enguany és la incorporació de
l’espai “Temps de...”, on s’in-
forma dels productes agroali-
mentaris de la comarca, que es
poden trobar al llarg de cada
mes. D’altra banda, al final de

l’agenda s’inclou un mapa de la
comarca i algunes imatges.

Segons fonts del Consell Co-
marcal, “la intenció d’aquest
material és donar resposta a les
necessitats de les consultes que
rep diàriament el territori a tra-
vés de les diferents oficines de
turisme o a través de les dife-
rents accions de promoció que
es duen a terme”. 

Alguns dels triptics amb activitats per fer a la comarca. Foto: Arxiu

El Consell Comarcal proposa 800
activitats turístiques al Vallès

Redacció
VALLÈS ORIENTAL
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

#PolíticaDeTrinxera#ElPreparao #AraSíQueCorre

Mai no he amagat la meva con-
dició republicana i d'esquerres,
però encara que molts no em
creguin, us puc assegurar que
no escric des d'aquest vessant,
sinó com un ciutadà normal
fastiguejat pel lamentable es-
pectacle que s'ha ofert amb el
relleu del cap d'estat. De veres,
no tinc cap intenció d'ofendre ni
d'insultar els que han viscut
aquest moment amb il·lusió,
però escoltar determinades de-
claracions i veure com la majo-
ria de mitjans de comunicació
han abandonat qualsevol espe-
rit crític i lloen fins a límits in-
sospitats la corona i els futurs
monarques resulta del tot insu-
portable. 

El ‘telediario’ de la televisió
estatal (que paguem tots) va
crear el seu particular compte
enrere (“quedan x días”), fent
un desplegament de mitjans
sense precedents i oferint als es-
pectadors una imatge edulco-
rada i sense ombres d'una
institució en hores baixes. Tot
s'hi val per vendre que sense
Joan Carles I no tindríem de-
mocràcia, que la successió ar-
riba en el millor moment i que

els ara ja reis suposaran gairebé
una revolució, portant el país al
“lloc que li correspon”. 

També els polítics s'apunten
a aquesta espècie de catarsi
col·lectiva, animant els madrile-
nys i tots els espanyols a enga-
lanar els seus balcons, els seus
cotxes o el que calgui amb la
bandera pàtria o, millor encara,
amb la foto de Felip i Letizia,
donant les gràcies per comptar
amb una parella tan preparada
per encapçalar l'estat espanyol.
De fet, els empresaris de Ma-
drid van distribuir més de
50.000 cartells perquè estiguin
exposats a tots els establiments
de la capital. 

Espero, i ara sí que torno al
meu republicanisme, que passi
aviat aquest barroer intent de
l'stablishment per reforçar una
institució caduca i anacrònica
(però que tan bé ha servit els
seus interessos). Intent que
també es podria qualificar de
paradoxal, ja que per evitar en-
trar en debats profunds s'utilitza
el paper “purament representa-
tiu del rei”, però alhora reclama
a Felip VI “que dirigeixi els can-
vis que el país (?) necessita”.

per Andreu Grimalt

4Buff!

@luigiaguilar: Detienen a quien grita #Vi-
vaLaRepública, requisan la #BanderaTricolor,
no autorizan la manifestación republicana y
poca gente al paso de #ElPreparao.

@lucGpernas: Sinceramente, si fuese afi-
cionado del Barça estaría muy cabreado
con Messi. No corre en todo el año para
empezar a jugar ahora.

@jordievole: Todavía tienen el susto de
Podemos, y esta tarde en Barcelona se pre-
senta Guanyem. Los tiempos están cam-
biando... Molta sort Ada Colau!

Sí, señora Jornet. Yo también
apruebo la actitud del Sr. Monràs,
sea o no populista. Lo importante
es que unos niños recibirán al me-
nos una comida decente al día.
No se da usted cuenta de que la
Generalitat no puede caer en estas
banalidades. Tiene, como usted
dice, otros problemas. La Inde-
pendencia, el estado en que se en-
cuentra CiU (supongo que sigue
con su sede embargada), las im-
posiciones al Sr. Mas de CiU, de
ANC, de Òmnium, etc. Aparte, los
fondos a los que todos contribui-
mos no deben de servir para dar
de comer al necesitado. Se preci-
san para fines más altos. Embaja-
das, delegaciones, viajes por todo
el mundo, asesores y otros gastos
más importantes. Todo menos
ayudar a quien lo necesita y pagar
a sus proveedores, en especial a
las farmacias. Parece que hemos
vuelto al tiempo de los romanos:
"pan y circo". Pan poco, pero circo
mucho, así no nos fijamos en los
despilfarros. Como dice, solo nos
faltaba un asunto, el de la corona-
ción del nuevo Rey. Otra discu-
sión al canto. Por cierto, leí no
hace mucho que en la pasada le-
gislatura, el Gobierno catalán solo
había aprobado una ley. No sé si
será verdad, pero no me extraña,
ya que tienen otras "prioridades".

4Populisme?
por Mauricio Palomo

4Cridar per guanyar a Parets
per Joan Folguera i Obiol (ICV-EUiA)

Llegeixo les notícies publica-
des sobre la posada en marxa
de grups d’unitat política i so-
cial per afrontar des de l’es-
querra les municipals del 2015,
com “Guanyem Barcelona” o
la més propera “Crida per Mo-
llet”, i no em puc estar jo
també de “Cridar per guanyar
a Parets”.

Sí, sóc de l’opinió que cal-
dria impulsar una “Crida
per guanyar a Parets” capaç
d'aglutinar les forces polítiques
i socials realment d'esquerres
del nostre municipi enfront del
govern actual del PSC+PP. 

Davant la complexa situa-
ció social actual a #Parets, ava-
lat pel darrer informe de
Serveis Socials, caldria genero-
sitat per part de tots i ser capa-
ços de sumar i no dividir per
fer front a aquesta situació
amb polítiques realment d'es-
querres i de progrés. ICV-
EUiA, ERC, CUP, Podemos...
Si a #Parets, a les municipals,
es creuen massa els resultats
obtinguts a les europees, esta-
rem de nou davant una es-
querra debilitada, no només
per la injusta llei electoral
d'Hondt, que durant tants anys
ens ha perjudicat, sinó també

per la nostra pròpia incapaci-
tat de ser generosos i tenir vo-
luntat real de sumar, per
construir entre tots un futur
millor i socialment més just
per als paretans i les paretanes.

A Parets, les actuals políti-
ques són les de sempre, més
enfocades en el clientelisme
cap a les entitats i associacions
a la recerca del vot perdut vers
subvencions; els “nyaps” tem-
porals en polítiques d’ocupa-
ció, amb els soferts plans
d’ocupació; les properes inau-
guracions “just in time” o, aquí
a Parets, a més, l’impuls de
carrers en nom i amb nom del
feixisme, com el recentment
aprovat per la junta de govern
a nom d’Adolfo Suárez.

Són aquests, sense cap
dubte, moments històrics per
a Catalunya i cal prendre deci-
sions també històriques per fer
front als reptes que les actuals
polítiques. Des de la dreta,
volen reduir a la mínima ex-
pressió els nostres drets socials
i nacionals. No és moment de
tacticismes, és moment de
sumar per guanyar, és mo-
ment de cridar per guanyar, és
moment que tots hi guanyem,
també a Parets.
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4Felip VI, “el Preparao”

Opinió en 140 caràcters

Un diari obert

Estic molt i molt content. Durant els prò-
xims mesos (sí, he dit mesos) tindrem un
rei “preparao”. Està bé això que els reis
tinguin sobrenoms. Com, per exemple,
“Juana I de Castilla, la Loca”, “Carlos II
de España, el Hechizado”, “Felipe IV, el
Pasmado”, “Enrique IV de Castilla, el Im-
potente”, “Alfonso Froilaz de León y Ga-
licia, el Jorobado” o “Bermudo II de
León, el Gotoso”. I no, no es tracta de la
llista d’espera d’un hospital públic. Són
reis d’aquest país veí anomenat Espanya.
Els seus sobrenoms demostren que,
com que els reis no passen cap procés de
selecció laboral, pot regnar qualsevol per
molt fotut que estigui. Ja sé que ser im-
potent o geperut només et pot inhabili-
tar per participar a “Gandía Shore”,
però si ets “la Loca”, “el Hechizado” o “el
Pasmado” la cosa es complica. Imagineu-
vos que aquesta gent té un botó per ac-
tivar míssils nuclears o discursos de
Nadal. Acollona, oi?

Doncs bé, si al proper rei li diuen “el
Preparao” deu ser per alguna cosa. I més,
si tenim en compte que el seu pare és “el
Campechano”. Penseu el mateix que
jo, no? Que el seu pare no era precisa-
ment el llest de la classe. Podria passar
a la història com “el Democrático”, “el
Constitucional”, “el Antitejero” o “el Ca-
zador de elefantes”, però no. Per a nos-
altres, súbdits submisos contents d’ha-

ver estat espanyolitzats i borbonitzats,
passarà a la història com “el Campec-
hano”. Dit d’una altra manera. Si feies un
cafè amb ell podies arribar a escoltar acu-
dits pujats de to i “chascarrillos varios”.
Podies parlar de futbol, de dones, de do-
nes, de dones… M’encantaria ser “cam-
pechano”. En una paraula, ser una mena
de deïtat però, als ulls del poble, ser vist
com algú normal.

I dels creadors de la pel·lícula “La gu-
erra de Successió” ara ens arriba “Feli-
pe VI, el Preparao”. I jo em pregunto: pre-
parat per a què? Cal haver estudiat Dret
i un Màster en Relacions Internacionals
per despatxar amb el Rajoy? No hauria
estat més adient estudiar Psicologia Clí-
nica? A més a més, Espanya no necessita
com a rei un advocat. Necessita un
Community Manager. En un país en el
qual tothom està amb la pantalleta del
mòbil enganxada als ulls, cal algun ex-
pert en xarxes socials. Un paio modern,
amant de la tecnologia, que treballi en
Android i en iOS, en PC i en MAC, que
estigui immunitzat contra els virus bor-
bònics i no es quedi penjat com el seu
pare en els discursos de Nadal: “es un
motivo de honda satisfacc… zzz… zzz…”.

Per aquest motiu, desitjo que el nos-
tre veí tingui un rei que passi a la Histò-
ria com a Felipe VI, “el Hipster”. Ni més
ni menys.

per Àlex Ribes (@alexsocietat)

Quizás podría llamarlo Pedro, Juan o
Antonio y me interrogo en este mo-
mento, ahora que el calor ha desnuda-
do a mis neuronas de toda racionalidad,
hasta qué punto importa un nombre. Él
es un hombre de carne y hueso, al me-
nos eso proyecta desde su fisiología y
desde su personalidad, pero mira tú por
donde que a mí siempre me pareció un
hombre sin colorear; frío como el hielo;
canoso o moreno, lejano; sus ojos miran
de reojo y sus gestos se visten con aire
de insensibilidad. Ahora ya no hay
hombre, ya no hay aplausos, sólo hay
confusión. 

Cuando tenía quince años, el profe-
sor de literatura nos inculcó la impor-
tancia que tendría en nuestras vidas ser
auténticos con nosotros mismos; que lo
que creyésemos, que lo que dijésemos
fuese coherente con lo que hiciésemos,
y que lo defendiésemos contra viento y
marea. Al igual que en el teatro teníamos
que sentir a nuestro personaje tanto por
dentro como por fuera, porqué sino re-
sultaría increíble. Ha pasado el tiempo
y todavía recuerdo al profesor Puig y sus
historias. Desde la emoción y el cariño
por la educación nos enseño muchas co-
sas, consiguió que leyésemos más allá de
los textos establecidos y logró que nos
apasionásemos por la literatura y por la
humanidad. Nos regalo una máxima:
“un hombre o una mujer siempre en-
cuentra tiempo para aquello que ama”.

Es domingo y algunas personas se
han reunido para debatir sobre el papel
de una izquierda extraviada. En una ma-

ñana así, mientras algunos buscan con
urgencia la figura de un líder, que hace
tiempo no quisieron encontrar, otra
parte de la humanidad sobrevive bajo la
incertidumbre de un presente incierto;
con la sombra nítida de un despido o con
la hoja mortecina del paro enganchada
en el centro neurálgico del hogar; con el
triangulo de la pobreza en la sonrisa des-
nutrida de un niño; con la medicación
caducada de un anciano que no puede
recordar.    

La Pasión, aquella emoción definida
como un sentimiento fuerte hacia una
persona, tema, idea u objeto, aquella
emoción intensa que engloba el entu-
siasmo o el empeño por algo, aquel in-
terés o admiración por una propuesta,
causa, actividad, ha perdido toda su
identidad. La pasión carece hoy de in-
terés para nuestros dirigentes: políticos
que en los últimos años han dado la es-
palda al ‘nosotros’ para dejarse seducir
por la figura ególatra del ‘yo’; políticos
individualistas que han decidido mar-
ginar la cordialidad, la tolerancia, el com-
pañerismo, la justicia social en aras de
una política meramente gestora de re-
cursos económicos y burocráticos. 

Miro alrededor y todo es más bien
triste y decadente. Algunos hombres sin
nombre han conseguido que algunas ca-
bezas miren hacia otro lado, que el
ideal de la política ideológica, roja y apa-
sionada, persistente y tenaz, con olor a
rosa y sabor de honestidad, se haya di-
luido en brazos de una sociedad ador-
mecida de esperanzas. 

por Mari Carmen Lozano

4Política y pasión

@junqueras: Quan els de la 3a via valorin
el que diuen el PP-PSOE, haurien de recor-
dar Quevedo: "Nadie ofrece tanto como el
que no desea cumplir".

@RaholaOficial: Montoro,ministro que
nos hará pagar hasta el aliento en la renta,
se ha montado una SICAV para driblar a
Hacienda? No puede ser más alucinante.

@cristina_pardo: Los intentos de Rosa
Díez por justificar los fondos privados de
pensiones en SICAV están a la altura de "la
indemnización en diferido".
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La UGT de Catalunya denuncia
que a l’Hospital de Granollers hi
ha una manca de material ne-
cessari perquè els professionals
puguin exercir la seva feina sen-
se patir accidents laborals.

Segons Vicenç Barbancho,
membre d’UGT a l’Hospital de
Granollers, el sindicat s’ha fet cà-
rrec del cost de la compra d’uns
guants per als més de 50 tècnics
en cures auxiliars d’infermeria
(TCAI) de l’Hospital de Grano-
llers, ja que “la direcció fa sis me-
sos que posa traves per efectuar
la compra”.

Es tracta de guants amb aï-
llament tèrmic perquè els auxi-
liats d’infermeria no es cremin
durant el repartiment de les sa-
fates dels àpats, una tasca que
han hagut d’assumir aquests

professionals com a conse-
qüència de les retallades a
l’hospital. Abans s’encarrega-
ven d’aquesta feina cambreres
adequadament equipades que
ara, per estalvi de personal, tre-
ballen a la cuina.

Segons Barbancho, “el sin-
dicat va reclamar els equips de
protecció fa sis mesos a la Co-

missió de Seguretat i Salut de
l’Hospital, però davant els pro-
blemes que suposa per a la di-
recció, el nostre sindicat ha
comprat els equips, amb un cost
de 342 euros”. 

Ahir el sindicat va fer el re-
partiment dels guants als dife-
rents auxiliars d’infermeria de
l’Hospital.

Hospital de Granollers. Foto: Arxiu

La UGT denuncia la manca de
material a l’Hospital de la ciutat
» El sindicat assegura haver comprat guants amb aïllament tèrmic
als auxiliars d’infermeria perquè es cremaven amb les safates

Granollers acull el Segon
Festival de Cinema a la Fresca
CULTURA4El parc de Torras
Villà acull aquest mes de juliol la
segona edició de Cinema-
freshhh!, el Festival de Cinema
a la Fresca de Granollers orga-
nitzat pel Cineclub de l'Associa-
ció Cultural, el col·lectiu Fan-
tàstik i l'Ajuntament.  Les pro-
jeccions es faran cada dimarts a
les deu del vespre,  en versió ori-
ginal subtitulada. 

Una vegada més, l'activitat és
gratuïta i els assistents disposa-
ran de servei de bar, amb venda
de begudes, entrepans i amani-
des, crispetes i lloguer de gan-
dules. 

Aquest any l'organització ha
fet una programació de títols va-
riats, de gènere romàntic, co-

mèdia, drama, western i ciència-
ficció. 

L'any passat unes 2.100 per-
sones van assistir al cinema a la
fresca del parc de Torras Villà.
Després d'unes experiències prè-
vies els estius de 2009 i 2011, el
Cineclub de l'AC, amb més de 60
anys d'història, organitza el fes-
tival per segon any en aquest es-
pai,  una iniciativa que comple-
menta el bon cinema amb la pos-
sibilitat de sopar i escoltar mú-
sica, és a dir, una oferta de lleu-
re tranquil per als vespres d'es-
tiu. 

L'espai s'obrirà a partir de
dos quarts de 9 del vespre i des-
prés de cada projecció es posa-
rà música chill-out. 

URBANISME4Dimecres pas-
sat, l'empresa Serxarsa va co-
mençar les obres de conversió
en calçada única del carrer del
Triomf, entre la plaça de la Ca-
serna i el carrer de Ponent.

L'actuació seguirà el criteri
que s’ha utilitzat fins ara en la
resta del centre de la ciutat, on
la prioritat és per als vianants i
els seus recorreguts. Amb
aquesta intervenció, que dura-
rà fins a final del mes d’agost, fi-
nalitza la urbanització de l'en-

torn proper a la plaça de la Ca-
serna i al carrer de les Traves-
seres. 

El  paviment que s'instal·larà
al carrer del Triomf estarà for-
mat per llambordes de formigó
de tres mides diferents. L'ac-
tuació es completarà amb la
millora de la recollida de les ai-
gües pluvials i de la xarxa  elèc-
trica existent. 

Dimecres també van co-
mençar els treballs de la con-
versió en plataforma única del

tram de la travessia Pizarro
comprès entre el carrer del Pri-
mer Marquès de les Franqueses
i el carrer de Francisco Pizarro,
al barri del Lledoner. Aquestes
obres duraran dos mesos.

A més, el pròxim dilluns
comprès entre el carrer del Pri-
mer Marquès de les Franqueses
i el carrer de Francisco Pizarro,
al barri del Lledoner. Aquesta
actuació comportarà la desvia-
ció del trànsit durant cinc set-
manes.

Redacció
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Granollers segueix en obres

Carrer del Triomf. Foto: Google Maps

Successos | Una dona ferida després d’un assalt a casa seva
Una dona de 87 anys va resultar ferida durant un robatori a casa seva. Segons fonts dels Mossos,

els fets es van produir dissabte passat quan un home va entrar a la casa, va colpejar a la dona a
la cara i li va robar un sobre que contenia 1.300 euros. La dona va haver de ser traslladada a

l’Hospital de Granollers, on va quedar ingressada amb diversos traumatismes.
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Els bombers de Granollers
obtenen el bronze a Bilbao  

CONCURS4L’equip de bom-
bers de Granollers ha acabat
tercer en el concurs estatal de
rescats de víctimes d’accident de
trànsit que es va fer fa uns dies
a Bilbao. Els vallesans van que-
dar per darrere dels bombers de
València i de Badajoz. Amb
aquest bon resultat, els grano-
llerins han aconseguit la classi-
ficació pel mundial que es por-
tarà a terme el mes d’octubre a
Anglaterra.

En aquesta edició del concurs
van participar-hi prop de 350
professionals. Aquesta prova
destaca per la seva part formati-
va, ja que els bombers treballen

els aspectes de la intervenció en
una excarceració i compartei-
xen noves tècniques de rescat.

Tant en les demostracions
com en els seus entrenaments
previs, perfeccionen la seva des-
tresa i eficàcia, guanyen rapide-
sa en els seus temps d’excarce-
ració i milloren l’atenció a la víc-
tima.

Un any més, el concurs va
constar de quatre proves. Així
doncs, els bombers de les dife-
rents regions van haver de fer un
simulacre de rescat en altura, un
de rescat caní, un de risc químic
i un darrer simulacre de rescat
aquàtic a un riu.  

Arriba a la ciutat la iniciativa
Granollers en Transició. Es trac-
ta d’un grup de ciutadans que vo-
len engrescar col·lectius i ciuta-
dans que estiguin disposats a
participar a definir quin ha de ser
el camí que permeti a la ciutat de
Granollers fer front de la millor
manera, en l'àmbit local i con-

juntament amb tota la comuni-
tat, a les conseqüències de la cri-
si energètica, ecològica i econò-
mica. D’aquesta manera, segons
afirmen els seus fundadors, pre-
tenen “ser el detonador que pro-
voqui un canvi a l’entorn i que
permeti buscar alternatives a la
crisi energètica que es viu en l’ac-
tualitat”.
Granollers en Transició sor-

geix inspirada en el moviment
ciutadà anomenat Transition
Towns,que va néixer l’any 2005

a Gran Bretanya per buscar el
camí que permetés a les ciutats
fer el pas d’un model energètic
basat en el petroli a un altre sos-
tenible i autosuficient.

Aquest diumenge, el Museu
de Ciències Naturals de Grano-
llers acollirà la presentació d’a-
questa iniciativa, que comptarà
amb la presència d’Antonio Tu-
riel, físic i oceanogràfic del CSIC.
Turiel serà l’encarregat d’expli-
car la situació actual de la crisi
energètica.

Una central elèctrica. Foto: Arxiu

Diumenge es presenta la nova
iniciativa Granollers en Transició

Redacció
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El radar de la Ronda dels Pine-
tons ha canviat d’ubicació. Era
un dels aparells de control de ve-
locitat que havia provocat més
polèmica a Mollet. Moltes per-
sones havien presentat queixes
per haver estat multades per
superar la velocitat màxima,
50km/h, quan anaven d’urgèn-
cia a l’Hospital. El síndic perso-
ner de la ciutat havia demanat la
seva retirada en la memòria
anual de l’any passat i la Plata-
forma en Defensa de la Sanitat
Pública ha fet la mateixa petició
en reiterades ocasions i ara sem-
bla que, en part, l’Ajuntament els
ha fet cas.

El radar no ha estat retirat,
únicament ha canviat d’ubicació.
Ara es troba a l’avinguda Rívo-
li, una mica més avall de l’en-

trada de vehicles a l’Hospital. Se-
gons el regidor de territori, Jo-
sep Garzón, “la nova ubicació del
radar respon a la voluntat de ga-
rantir una mobilitat segura, per-
què per allà es fa l’accés a la ron-
da dels veïns del barri de Santa
Rosa i dels vehicles que prove-
nen de tres centres escolars”. Se-

gons les dades de l’Ajuntament,
durant el 2013, els radars van
detectar un total de 9.782 vehi-
cles que superaven la velocitat
permesa, dels quals en 228 ca-
sos es van acceptar les al·lega-
cions i es van retirar les san-
cions, que poden arribar a ser
fins de 200 euros.

Radar Ronda dels Pinetons. Foto: Arxiu

Canvien d’ubicació el radar 
de la Ronda dels Pinetons

» L’aparell de control de velocitat s’ha traslladat a l’avinguda Rívoli
» Diferents agents socials havien demanat la seva eliminació 

Primeres passes per aglutinar
les esquerres de Mollet

POLÍTICA4Sembla que una can-
didatura unitària que englobi
moviments i partits polítics d’es-
querres podria ser possible en les
pròximes eleccions municipals.
Ahir el Casal Cultural va acollir  la
primera trobada de Crida per
Mollet, una iniciativa promogu-
da per un grup de persones vin-
culades a diferents moviments,
espais, plataformes i organitza-
cions socials i d’esquerres per en-
cetar un “procés de regeneració
política i radicalitat democràtica
a Mollet”.

Segons els promotors de la
iniciativa, es vol “constituir una
candidatura capaç de guanyar a
Mollet per transformar la ciutat

i capgirar l’Ajuntament”. La tro-
bada va servir per intercanviar vi-
sions de futur i assentar les bases
d’aquest nou projecte. Un sub-
jecte polític, que segons els pro-
motors, vol tenir “noves formes
d’organització i participació, ser
inclusiu, plural, ampli, rupturis-
ta, de confluència per sumar el
màxim d’agents polítics i socials
i amb l’única voluntat d’incidèn-
cia al municipi”.

Així, pretenen crear una can-
didatura allunyada de les sigles,
però interpel·lant a les quals els
han precedit per assolir el govern
molletà “com un instrument de
transformació social que acom-
panyi els moviments del carrer”.

SOCIETAT4Amb el lema Vols
sentir els castells a la teva pell?,
els Castellers de Mollet han ini-
ciat una campanya de recapta-
ció de socis per mitjà d’un vídeo
viral i la distribució de 15.000
flyers per tota la ciutat.

Segons els castellers, si la
campanya té èxit, valoraran fer-
la en poblacions veïnes com
Martorelles, Sant Fost o Parets,
entre altres.

Segons el president dels Cas-
tellers de Mollet, Roger Perera,

“per poder fer castells més am-
biciosos necessitaríem unes 20
persones més”.

Durant els últims anys, els
Castellers de Mollet han doblat
la seva massa social i el nombre
d’actuacions, han passat de 60 a
140 socis i de 6 a més de 20 ac-
tuacions a l’any, però segons
assegura el seu president, ne-
cessiten més suport per fer més
gran la colla i poder fer castells
més grans i millors. 

La campanya va dirigida a

gent de totes les edats, perquè
“tothom té un lloc a la colla”, as-
segura Roger Perera.

A la part frontal del flyer hi
destaca un codi QR que dirigeix
al vídeo penjat al web dels cas-
tellers, i a la part posterior tam-
bé s’hi pot trobar informació
de totes les actuacions que es re-
alitzaran a Mollet del Vallès du-
rant aquest any 2014 i tota la in-
formació de contacte de la colla,
a més del lloc i els horaris dels
seus assajos.

Redacció
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Els castellers busquen socis

Un dels castell de la colla de Mollet. Foto: Castellers de Mollet

Detall del cartell de la iniciativa. Foto: Crida per Mollet

Ensenyament | II Jornades de l’Escola Can Vila
Dilluns i dimarts vinent, l’Escola Municipal d’Educació Especial de Can Vila organitza unes

jornades amb l’objectiu de donar a conèixer la pràctica educativa del centre, difondre aquelles
experiències que cal que coneguin els professionals que treballen amb infants amb necessitats

educatives especials i compartir bones pràctiques entre tots els assistents. 
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Mollet redueix la seva
població respecte al 2013

SOCIETAT4La població de Mo-
llet del Vallès l’1 de gener de 2014
era de 51.735 persones, un 0,58
% menys que l’any anterior. El
nombre de naixements també ha
davallat, tot seguint la tònica
dels darrers anys.

El nombre de molletans i
molletanes l’1 de gener de 2013
era de 52.002 persones. A data
1 de gener de 2014, la ciutat
comptava amb 267 habitants
menys.  Per tant, la població ha
experimentat un nou decreixe-
ment i s’ha situat a nivells de po-
blació de l’any 2007 (quan hi ha-
via 51.869 habitants).

Durant tot l’any 2013, van
néixer a Mollet 485 infants (75
naixements menys que l’any an-

terior, quan ja va baixar signifi-
cativament el nombre de naixe-
ments). Pel que fa a les defun-
cions registrades a la ciutat, van
passar de 310 a 298 defuncions
al llarg del 2013, per tant, tam-
bé van disminuir.

La piràmide de població de
Mollet apunta cap a una dava-
llada encara més pronunciada
dels naixements en els pròxims
anys, ja que el nombre de dones
situades a la trentena (la franja
d’edat en què actualment es te-
nen més fills) baixa de cara a la
pròxima dècada; així com tam-
bé de les defuncions. La pirà-
mide de població segueix la ma-
teixa tendència que a la resta de
Catalunya i de l’estat Espanyol.

Demà comença l’última cita de
Mollet és Fira. Durant tot el
cap de setmana, la Fira Comerç
i Qualitat de vida omplirà el
parc de les Pruneres, la rambla
de Balmes i el carrer d’Anselm
Clavé. 

Aquesta fira, com indica el
seu nom, està dedicada al co-
merç de la ciutat i als serveis re-
lacionats amb el benestar, l’oci,

el lleure i la salut. Enguany hi
participaran més d’un centenar
d’establiments de la ciutat que
mostraran als assistents tots els
seu productes i serveis.

Els establiments adherits a
Mollet és Fira ja disposen de les
butlletes per participar al Rasca
i guanya per una compra míni-
ma. Hi ha milers de premis en
joc i totes les butlletes tenen pre-
mi directe. Així mateix, continua
en marxa el Gran Sorteig de
Mollet és Fira per guanyar algun
dels 6 premis de 1.000 euros per
comprar als establiments adhe-

rits i el Premi Mollet és Fira
Qualitat de Vida-Ibis, per guan-
yar una de les quatre nits d’ho-
tel arreu de l’estat espanyol.

A part de les parades dels di-
ferents establiments, però, a la
fira també es podran gaudir de
diferents activitats, com ara un
cicle de conferències sobre el be-
nestar individual, tallers de ma-
quillatge, música en directe,
masterclass de dansa i vermuts
solidaris. Tot per aconseguir di-
namitzar el comerç de la ciutat
i fomentar que la gent el cone-
gui i el gaudeixi  plenament.

Mollet és Fira arriba al seu final. Foto: Ajuntament

Demà arriba a la ciutat 
l’ultima cita de ‘Mollet és Fira’

Redacció
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El municipi acull la Segona
Diada per la Independència

AGENDA NACIONAL4Parets
acull aquest dissabte la Segona
Diada per la Independència or-
ganitzada per l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) i amb
l’objectiu d’escalfar motors de
cara al pròxim 11 de setembre i
9 de novembre.

El lloc escollit per portar a
terme aquesta cita ha estat el
Parc del Mirador de Gallecs,
on sens dubte, el moment més
important serà a les 17:14h,
quan es farà una gran V amb la
col·laboració de centenars de

persones. Segons els organitza-
dors, es tracta d’una “V de Via
catalana, Votarem i Victòria”.

La jornada començarà a les
11 del matí amb una cercavila i
activitats infantils. Al migdia es
farà un dinar popular, pel preu
de 9 euros, i a la tarda es porta-
ran a terme els parlaments i la
lectura del manifest de les enti-
tats juvenils pel Dret a Decidir.

Els grups Cordes del Món,
de Parets, i SLAP, de La Garri-
ga, seran els encarregats d’a-
menitzar el vespre.

L’Ajuntament de Parets ha obert
una nova convocatòria de Plans
d’Ocupació Local amb l’objectiu
de contractar 27 persones del
municipi en situació d’atur.

En aquesta ocasió s’ofereixen
llocs de feina a vuit mestres, lli-
cenciats, graduats amb Certifi-
cat d’Aptitud Pedagògica o Màs-
ter de Formació de Professorat;
tres auxiliars de la llar; un di-
namitzador juvenil; 11 operaris
de manteniment de l’espai pú-
blic; dos conserges i dos opera-
ris de manteniment d’edificis
públics. 

Els contractes, com en les ve-
gades anteriors, seran per un pe-
ríode de quatre mesos i del 70%
de la jornada laboral.

Així doncs, totes les persones
que estiguin interessades a op-
tar a aquestes places hauran de
presentar les seves sol·licituds a
l’Oficina d’Atenció a la ciutada-

nia (OAC). El termini per pre-
sentar-les és fins al 2 de juliol.

REQUISITS
Els candidats hauran de complir
uns requisits comuns com tenir
la nacionalitat espanyola, de
qualsevol país de la UE o bé per-
mís de treball, estar en situació
legal d’atur, no haver participat

en cap Pla d’Ocupació en els da-
rrers 12 mesos per un període
superior a 3 mesos, estar inscrit
al Servei Local d’Ocupació
(SLOP) i estar empadronat al
municipi abans de la data d’a-
provació inicial d’aquestes bases.
Els requisits específics de cada
perfil es poden trobar al web de
l’Ajuntament.

Treballadors acollits a un Pla d’Ocupació de Parets. Foto: Ajuntament

Parets contractarà 27 aturats
del municipi per quatre mesos

Redacció
PARETS

Societat | Noces de plata de les Jornades Els Nostres Avis
El municipi torna a retre homenatge a la gent gran del municipi amb la celebració de les 

jornades Els Nostres Avis, que enguany arriben a la 25a edició. Les activitats de commemoració
van començar dimecres passat i es perllongaran fins aquest diumenge. Durant aquests 

dies es porten a terme tallers, exposicions i exhibicions als casals per a la gent gran.
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SOCIETAT4L'Oficina Municipal
d'Informació al Consumidor
(OMIC) de la Llagosta va atendre
durant l'any 2013 un total de 209
reclamacions ciutadanes sobre
qüestions relatives a consum i
serveis. El 62% van ser sobre ser-
veis i subministraments bàsics,
com ara l'aigua, el gas, l'electri-
citat i el telèfon.

Les reclamacions sobre tele-
fonia mòbil van concentrar gai-
rebé el 50% de totes les consul-
tes i queixes rebudes per l'OMIC

durant el 2013. Els productes i
serveis bancaris van sumar l'11%
de les reclamacions i les queixes
sobre les activitats de comerços
també van suposar gairebé l'11%
del total.

Només el 2% de totes les re-
clamacions ateses per l'OMIC de
la Llagosta van acabar en arbi-
tratge. L'OMIC és un servei gra-
tuït per a la ciutadania de la
Llagosta amb cita prèvia que es
troba situat a la planta baixa de
l'edifici de l'Ajuntament.

Des de la setmana passada, el
mercat ambulant del dijous ha
canviat la seva ubicació. Les pa-
rades de roba i complements
estan instal·lades a l'aparcament
situat darrere del Consistori, al
primer tram del carrer de l'Es-
tació i a un petit sector del carrer
del Mercat. Les parades de la
fruita i les verdures han estat
desplaçades uns 50 metres cap
a avall i arriben fins més enllà de
l'Institut Marina. Però aquest
nou emplaçament no ha agradat
a tothom. De fet, l’Institut Ma-
rina ha iniciat una campanya de
recollida de signatures en contra
a través del web chance.org.

Segons s’explica en aquest
web, la comunitat educativa de
l’Institut Marina considera que
la nova ubicació del mercat dels

dijous “no és favorable al des-
envolupament de les activitats i
de la seguretat del centre” i re-
marquen la “necessitat de reco-
llir signatures per poder generar
una alternativa consensuada, de
consulta i diàleg per tal d'arribar
a una solució favorable per a to-
tes les parts”.

L’alcalde de la Llagosta, Al-

bert  López, reitera que “el tras-
llat s'ha fet pensant en la majo-
ria de ciutadans” i indica que “és
conscient que és pràcticament
impossible que a tothom li agra-
di el canvi”. No obstant això, Ló-
pez insisteix que durant les prò-
ximes setmanes els tècnics de
l’Ajuntament analitzaran aquells
aspectes que es poden millorar.

Nova ubicació del mercat dels dijous. Foto: Institut Marina

L’Institut Marina, en contra 
del canvi d’ubicació del mercat
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El 50% de les  reclamacions
són per telefonia mòbil

Martorelles | Obren la piscina municipal
Dissabte passat va obrir les seves portes la piscina municipal de Martorelles. 
La temporada durarà fins al pròxim 31 d’agost i s’ofereix un abonament especial 
per a adults en situació d’atur. L’entrada puntual oscil·la entre els 1,95 euros per a 
la gent gran, fins als 5,5 euros de l’entrada d’adults en cap de setmana i festius.

Martorelles / Sant Fost

Sant Fost actualitza el cens 
de nínxols del cementiri

SANT FOST4L’Ajuntament de
Sant Fost està actualitzant el
cens de nínxols del cementiri
municipal, renovant les conces-
sions que ja estan caducades i lo-
calitzant els propietaris dels nín-
xols que presenten estat d’a-
bandonament.

El període de concessió d’ús
de nínxol a perpetuïtat és per un
temps màxim de 50 anys; trans-
correguts els quals, cal renovar
la concessió. 

Si se supera el termini màxim
de concessió, sense que s’hagi
manifestat cap moviment en els
mateixos, ni satisfetes noves ta-
xes municipals, l’Ajuntament

pot recuperar-ne la lliure dis-
posició per a poder-ne fer la
nova concessió.

Actualment hi ha 41 nínxols
en aquesta situació, pels quals
s’ha iniciat un expedient per de-
clarar la caducitat dels drets fu-
neraris.

Els noms i nombre de nín-
xols afectats estan publicats al
BOPB de data 20 de juny, i a la
seu electrònica i al taulell d’a-
nuncis de l’Ajuntament. Per re-
gularitzar-ne la situació, els pro-
pietaris o familiars han de rea-
litzar el tràmit oportú a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana de l’A-
juntament.

L’Ajuntament de Martorelles
alerta a la població del munici-
pi que s’està fent una possible
falsa enquesta municipal. Se-
gons el consistori, una suposa-
da empresa d’enquestes està

trucant els veïns utilitzant frau-
dulentament el seu nom per fer
preguntes de caràcter polític.

Segons fonts municipals, l’A-
juntament s’ha assabentat d’a-
questa pràctica gràcies a les tru-
cades que diferents veïns de la
localitat han fet a la institució
per informar-se sobre la supo-
sada enquesta.

L’Ajuntament de Martorelles

assegura que no està realitzant
cap tipus enquesta. Per aquest
motiu, ha emès un comunicat en
el qual demana als veïns que si-
guin contactats per aquesta em-
presa que ho comuniquin al
Servei de Vigilància, OAC o al
correu de l’Ajuntament, indicant
dades com el nom de l’empresa,
el telèfon i la persona que els ha
contactat. 

La possible falsa enquesta feia preguntes de caràcter polític. Foto: Arxiu

Alerten d’una falsa enquesta
municipal a Martorelles

Redacció
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Festa Major | La Llagosta ja té cartell per a les festes d’enguany
El cartell de Jésica León, de la Llagosta, serà la imatge de la Festa Major del 2014. La imatge guanyadora, que

representa en un mapa de la Llagosta tots els elements més destacats de la Festa Major, va aconseguir 207 vots
i un premi de 500 euros. La segona més votada ha estat de Jéssica Gómez, amb 163 vots i un premi de 200 

euros; i el tercer premi de 100 euros ha estat per a Martín José Riveiro, de Santa Perpètua, amb 102 vots.
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Dilluns comencen les obres 
a la piscina coberta municipal
EQUIPAMENTS4 Dilluns és el
dia triat per l’Ajuntament de
Santa Perpètua per iniciar les
obres de la piscina coberta mu-
nicipal.

Els treballs consistiran en la
reforma del vas de la piscina, el
canvi dels sistemes d’impulsió i
retorn d’aigua, la millora de les
condicions climàtiques i de con-
servació de la temperatura i en
un increment de l’eficiència ener-
gètica. La previsió municipal és
que les obres tinguin una dura-
da mínima de quatre mesos, de
manera que l’equipament hau-

ria de tornar a obrir les seves
portes la primera quinzena del
mes de desembre. Segons la Re-
gidoria d’Urbanisme, “el conjunt
de tota la intervenció millorarà,
de forma clara i visible, la imat-
ge actual de la piscina coberta,
que també gaudirà d’unes faça-
nes noves amb paràmetres fixes
per tal d’oferir als usuaris un més
ampli confort i una major habi-
tabilitat”. 

El pressupost de l’obra se
situa en 715.992,38 euros, dels
quals la Diputació de Barcelona
en subvenciona un 87,5%.

Els 38 treballadors que espera-
ven ser acomiadats el passat
dilluns i previstos en l’Expe-
dient de Regulació d’Ocupació
(ERO) avalat per l’Audiència
Nacional, encara conserven la
seva feina. Empresa i treballa-
dors es donen una “nova opor-
tunitat” per negociar l'ERO tem-
poral de Santa Perpètua que ha
de permetre reactivar la pro-
ducció a la planta vallesana des-
prés de vuit mesos de vaga.

El secretari general de la Fe-
deració Agroalimentària de
CCOO a Catalunya, Miguel Án-
gel Domínguez, explica que a
partir de la reunió de divendres
per negociar l'ERO temporal,
“l'empresa va avançar que apli-
caria l'expedient general i en-
viaria les primeres cartes d'aco-
miadament, però ho hem acon-
seguit aturar”.

Ara les dues parts es donen

l'enèsima oportunitat per buscar
una sortida negociada al con-
flicte i s'espera que en els prò-
xims dies es reprenguin les tro-
bades entre empresa, treballa-
dors i Generalitat. 

Segons els sindicats, l'apli-
cació de la sentència sobre l'E-
RO de Panrico de manera uni-
lateral feia impossible conti-
nuar seient a la taula per nego-
ciar l'ERO temporal de la plan-

ta de Santa Perpètua i és per això
que s'hauria decidit ajornar els
primers acomiadaments pre-
vistos per a aquest mateix any a
la planta vallesana.

L'empresa, segons avala la
sentència, pot fer fins a 133 aco-
miadaments. Tot i això, des de
fa setmanes Panrico està parlant
d'una possible rebaixa d'afectats,
que deixaria la xifra final en
unes 80 persones.

Planta de Panrico a Santa Perpètua. Foto: Arxiu

Panrico para els acomiadaments
previstos per a aquesta setmana

Redacció
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Projecció de l’aspecte de la piscina després de les obres. Foto: Ajuntament

Societat | Fira de Turisme Jove
La Promotora acull del 30 de juny al 25 de juliol una nova edició de la Mostra de Turisme Jove, que
enguany està dedicada als motxillers. Una de les activitats que s’ha programat és una xerrada sobre

camps de treball a càrrec del Servei Civil Internacional de Catalunya, que tindran lloc el dia 2 de juliol
a les 19 hores. Durant la fira s’han organitzat cursos d’edició de fotos de viatges, d’anglès i de francès.
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Granollers vibra durant quatre
dies amb l’handbol. Des d’abans-
d’ahir, i fins a aquest diumenge,
la capital vallesana acull el Tor-
neig Internacional Granollers
Cup, que enguany arriba a la
seva 16a edició. Aquest és el tor-
neig d’handbol base més impor-
tant del sud d’Europa, i està or-
ganitzat per l’Handbol Granollers. 

En aquesta edició hi partici-
paran un total de 293 equips, 40
més que l’any passat. D’aquests,
158 són masculins i 135 femenins,
que provenen de 16 països dife-
rents. Com a curiositat, Noruega
és el país que més esportistes
aporta al torneig, amb un total de
65. Com a novetat, enguany Cro-
àcia participarà per primer cop a
la Granollers Cup. 

La presentació va comptar

amb la presència dels esportistes
a la plaça de la Porxada, on tots
plegats van formar la tradicional
amalgama de colors de l’acte d’i-
nauguració. Ni la pluja que va
caure va aconseguir aigualir la fes-
ta de l’handbol de la ciutat de Gra-
nollers, que va tenir com a pa-

drins l’exjugador granollerí i fu-
tur integrant del Kiel alemany,
Joan Cañellas, i l’esportista del
Bera Bera, la jugadora interna-
cional Eli Pinedo. La Granollers
Cup arribarà a la seva fi aquest
diumenge al vespre, amb l’en-
trega de premis als guanyadors.

Noruega és el país amb més representants. Foto: Ajuntament

Granollers esdevé la capital de
l’handbol durant quatre dies

» Torna la Granollers Cup, que enguany arriba a la seva 16a edició
» Més de 290 equips participaran en la competició esportiva

El rider Ryan Williams visita
Mollet i fa una exhibició

MOLLET4El jove rideraustralià,
Ryan Williams, va visitar Mollet
ahir a la tarda per promocionar la
modalitat esportiva de l’scooter i
veure l’Skate Park, una instal·la-
ció de referència a Catalunya. 

Williams, el ridermés cone-
gut i una de les estrelles de Nitro
Circus –la competició més extre-
ma de l’Sports freestyle–, va ser
rebut per l’alcalde, Josep Monràs,
a l’Ajuntament, després de com-
partir una estona amb els espor-
tistes locals. Tot seguit, el riderva

signar autògrafs a la botiga Ra-
dical 360, i va finalitzar la seva es-
tada a la ciutat vallesana amb una
visita al circuit d’esports urbans
Street Park, on va fer una exhibi-
ció de les seves qualitats. 

Williams està considerat com
un pioner del freestyle scootering
o modalitat lliure, i és un referent
mundial per a tots els practi-
cants i aficionats d’aquest esport.
Ara per ara, Williams viatja per tot
el món disputant la competició
del Nitro Circus.

LES FRANQUESES4L’Escola de
Tennis Jordi Plana va celebrar
dissabte passat, conjuntament
amb el Patronat Municipal d’Es-
ports de Les Fraqueses, els actes
de cloenda de la temporada
2013-2014 dels seus grups de
tennis i de pàdel. 

Pel que fa al tennis, hi van
participar un total de 72 alumnes,
18 dels quals eren adults i la res-
ta nens i nenes d’entre 5 i 17 anys.
La cloenda del tennis estava or-
ganitzada en 4 torns: un per als

adults –campionat de dobles–,
un altre adreçat a nens i nenes de
5 a 8 anys, un per a infants d’en-
tre 9 i 11 anys i un últim destinat
a joves de 12 a 17 anys. Cadascun
dels torns va deixar una sèrie de
guanyadors. 

Pel que fa a la categoria d’a-
dults, David Cuenca i Alfons Cos-
culluela van derrotar a la final
Manuel Caraver i Josep Portet.
En la categoria de nens de 5 a 8
anys, Ivet Manresa va aconseguir
el títol de campió, davant de Mi-

quel Ortega, subcampió. Nil Mo-
rales es va endur la victòria en la
modalitat de nens de 9 a 12 anys,
mentre que Maxim Chornyy va fi-
nalitzar en segona posició. En la
categoria dels joves de 12 a 17
anys, els dos Rafael Barrio (júnior
i sènior) van derrotar a la final
Carla Cortés i Carla Càrdenas. 

Un cop finalitzada la compe-
tició, tots els alumnes participants
van gaudir d’un petit refrigeri i de
l’entrega de premis als campions
de les diverses modalitats.

Redacció
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Ryan Williams és tot un referent en el món dels esports extrems. Foto: Arxiu

Comiat a cop de raqueta

Foto de família de la festa de cloenda. Foto: Ajuntament

La Llagosta | Sònia Bocanegra, subcampiona estatal
L’atleta llagostenca Sònia Bocanegra es va proclamar subcampiona estatal
en pista a l’aire lliure de veterans en la modalitat dels 100 metres llisos. El

campionat va tenir lloc el passat cap de setmana a Huelva. Amb aquesta 
participació, Bocanegra posa punt final a la seva temporada. 
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AGENDA SETMANAL
DIVENDRES 27 DE JUNY
19:00 Tartana. Es tracta d’un espectacle de la

Cia. Cíclicus que compta amb dos músics, tres
artistes de circ i un carro, que faran possible
un cabaret, circ i música en directe. / Roca Um-
bert (a la terrassa del bar).

DIVENDRES 27 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. 

DILLUNS 30 DE JUNY
10:00 Exposició: Dibuix al parc. Recull dels di-

buixos a l'aire lliure dels participants de la tro-
bada artística "Dibuix al parc" de Can Mulà,
programada per l'Ateneu Gran. / Centre de ser-
veis per a la gent gran El Lledoner.

DIVENDRES 27 DE JUNY
22:00 Cinema a l’aigua. A partir de les deu de

la nit es podrà veure la pel·lícula Chicago al
jardí de la piscina. Una vegada acabada la
pel·lícula els assistents podran nedar a la pis-
cina fins a la una de la matinada. Els parti-
cipants hauran de portar banyador, xancles
i tovallola. / Piscina Municipal Miquel Luque.

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. 

DISSABTE 28 DE JUNY
11:00 Taller de cuina “Cuina mediterrània d’es-

tiu”. Els assistents aprendran a preparar sa-
broses receptes típiques de la cuina medi-
terrània de la mà de Montse Tàpia. / Sala de
plens (antiga biblioteca).

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

Les Jornades de Portes Obertes de l'HC
Vallag està adreçada a infants a par-
tir dels 8 anys. L'objectiu és fer-los pas-
sar una bona estona i donar a conèi-
xer l'handbol i el club. Durant el matí
hi haurà jocs, premis i un petit es-
morzar. / Complex esportiu Municipal
el Turó.

Portes obertes HC Vallag
Ds. 28 de juny a les 9:00

Es tracta d’una ruta per tal de resse-
guir la petjada del poeta Joan Brossa
per diferents punts de l’Àrea metro-
politana de Barcelona, entre els quals
Mollet del Vallès. Preu: 20 euros. / Sor-
tida del metro Mundet (L3).

Ruta literària brossiana
“A d’autocar”

Ds. 28 de juny a les 10:00

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
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