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La diada de l’Onze de Setembre
ja escalfa motors. Dissabte pas-
sat, prop de 400 persones es van
reunir al Parc del Mirador de Ga-
llecs de Parets per celebrar la se-
gona Diada per la Independèn-
cia del Vallès Oriental.

El moment més important de
la trobada es va produir a les
17:14h, quan les 400 persones
assistents a l’acte es van unir per
fer el primer assaig de la ‘V’ que
es fa a la comarca i un dels pri-
mers que es fa a tot Catalunya,
després de l’experiència portada
a terme fa uns dies per les sec-
cions de l’Assemblea de Roque-

tes, Jesús i Tortosa, les quals
també van comptar amb un gran
nombre d’assistents.

Segons els organitzadors, la
‘V’ gegant vol simbolitzar la ‘V’ de
Via Catalana, de Votarem i de
Victòria. 

PRESÈNCIA DELS PARTITS AFINS
Aquesta diada va comptar amb
la participació dels partits favo-
rables a la consulta del 9N: CiU,
ERC, ICV-EUiA i la CUP, a més
de representants de Súmate.

Durant l’acte més polític de la
trobada, el president de la pla-
taforma Súmate va afirmar que
reivindica un nou Estat català
amb l’objectiu que “les condi-
cions de vida dels ciutadans de
Catalunya millorin”.

Els quatre partits polítics pre-

sents a l’acte van reivindicar la ce-
lebració de la consulta des de di-
ferents punts de vista. El diputat
de CiU, el paretà Jordi Turull,
que fa temps va fer unes decla-
racions polèmiques al respecte,
va remarcar que per aconseguir
l’èxit a la consulta “només cal
aconseguir més del 50% dels
vots”. La senadora d’ERC, Esther
Capella, va insistir en la idea
que “els catalans votaran sigui
com sigui”. 

La secretaria d’organització
d’ICV-EUiA, Núria Buenaventu-
ra, en canvi, va mantenir l’ambi-
güitat sobre el vot que defensaran
a la consulta, ja que al partit “hi ha
posicions molt diferents”. Txus
Carrasco, conseller de la CUP, per
la seva banda, no vol sentir a
parlar d’eleccions plebiscitàries. 

» Més de 400 persones assisteixen a la segona Diada per la Independència del Vallès Oriental a Parets
» L’acte va comptar amb la presència de diferents partits afins al dret a decidir de Catalunya

Pamela Martínez
PARETS

AGENDA NACIONAL4La sego-
na Diada per la Independència
del Vallès Oriental que es va por-
tar a terme dissabte passat, a
banda de ser un assaig del que
passarà l’11 de setembre, també
va ser un dia de festa i celebra-
ció per a tots els assistents. 

La jornada va comptar amb
multitud d’actes adreçats a tots
els públics, entre els quals van
destacar els espectacles d’un
pallasso i un mag per als més
petits, la festa de l’aigua per re-
frescar els assistents, els tallers
de bombolles gegants, pintura,

els retallables d’escuts i espases
i les carreres de sacs.

Sílvia López, coordinadora
de l’ANC Parets, reconeix a Lí-
nia Vallès l’èxit de la trobada.
“Tot i que nosaltres sempre vo-
lem que hi hagi més gent, l’as-
saig va donar la imatge d’unitat
que volíem”, afirma.

La diada d’enguany també
va comptar amb un dinar po-
pular, al qual van assistir prop
de 200 persones. Després de
l’assaig de la ‘V’ i dels parla-
ments polítics, el grup Slap va
amenitzar la fi de festa.

Una diada plena d’actes 
per a tots els públics

Els vallesans assagen la ‘V’ de l’Onze de Setembre. Foto: ANC Parets

El preludi de l’Onze de Setembre
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Fort descens de l’atur al Vallès
Oriental. Durant el passat mes
de juny, i seguint la tònica de
l’estat i de Catalunya, les xifres
d’atur a la comarca han dismi-
nuït. Concretament, les oficines
de treball han registrat 1.295
persones aturades menys res-
pecte al maig. Aquest és el cin-
què mes consecutiu de baixada
de l’atur i, si comparem les da-
des amb les registrades durant
el mateix període de l’any ante-
rior, les xifres d’atur han dis-
minuït en 3.144 persones, cosa
que situa la comarca per sota
dels 34.000 aturats. 

Tot i la millora, des de la
UGT no valoren les dades de
manera positiva, ja que consi-
deren que són el resultat de “les
contractacions estacionals que
provoquen l’arribada del bon
temps i del turisme” i asseguren
que “cada vegada hi ha més
persones treballadores que són
pobres i amb treballs més pre-
caris i amb més vulnerabilitat”. 

ELS MILLORS RESULTATS
Valoracions a banda, les po-
blacions vallesanes que han re-
gistrat un augment més gran en
el nombre de contractacions
han estat Mollet (201), Grano-
llers (118) i Montornès (103).
Aquest mes, l’atur s’ha reduït a
tots els sectors: un 4,21% als ser-
veis, un 3,33% a la construcció,
un 3,25% a la indústria, un
2,24% a l’agricultura i un 0,89%
entre les persones sense ocu-
pació anterior.

A escala catalana, l’atur s’ha
reduït en 22.090 persones, una
reducció del 3,73% respecte al
mes anterior i d’un 7,63% res-
pecte al mateix període de l’any. Infografia: Línia Vallès

El Vallès Oriental registra 
1.295 persones menys a l’atur
» Mollet, Granollers i Montornès lideren la reducció dels aturats
» Els sindicats ho atribueixen a les contractacions de l’estiu

Redacció
VALLÈS ORIENTAL

FIGARÓ4A finals de la setmana
passada, els Mossos d’Esqua-
dra van retirar una granada de
morter que hi havia des de feia
30 anys al jardí d’una casa si-
tuada a la carretera de Ribes. Els
Mossos van desallotjar la casa on
era la granada, que feia un parell
de pams, i diversos habitatges del
costat. També es va restringir el
pas de vianants. Després de di-
verses hores els artificiers van
aconseguir retirar la granada
del jardí i la van fer explotar.

Els Mossos retiren
una granada del
jardí d’una casa 

CANOVELLES4Una quarantena
de persones acampen de mane-
ra indefinida davant de l’oficina
del BBVA al carrer Parets de Ca-
novelles. L’objectiu és aconse-
guir que el banc concedeixi el llo-
guer social a una mare i el seu
nadó. L’afectada va signar un
contracte de lloguer amb l’ante-
rior propietari del pis, però no es
va legalitzar. Ara el BBVA recla-
ma l’habitatge. La PAH de Ca-
novelles amenaça en mantenir l’o-
cupació fins que el banc cedeixi.

La PAH acampa al
BBVA del municipi
pel lloguer social

Línia Vallès revalida una
vegada més el lideratge

COMUNICACIÓ4Línia Vallès
revalida el seu lideratge com el
periòdic gratuït més llegit de la
comarca i un dels 20 més llegits
de la província, segons l’Estudi
General de Mitjans (EGM) pu-
blicat ahir. 

Amb 16.000 lectors setma-
nals, la capçalera fundada l’any
2001 manté el lideratge dins
del segment de les publicacions
que no són de pagament. 

La segona posició en el ràn-
quing de lectors l’obté Mollet a
mà, que amb 13.000 lectors su-
pera l’audiència de Contrapunt,

el qual registra 12.000 lectors
malgrat arribar a una zona geo-
gràfica més àmplia que el primer
(Baix Vallès).

L’absència d’altres capçaleres
gratuïtes es deu al fet que no han
arribat al tall mínim de lectors
per entrar al rànquing i, per tant,
se situen per sota dels 9.000
lectors.

Les xifres de l’EGM demos-
tren la fortalesa de la capçalera
Línia Vallès tot i el context ad-
vers i la situen a primera línia de
sortida en un any que es preveu
d’inflexió.
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

“La sort està tirada/els daus es-
tan tirats”. És una frase que, se-
gons explica la història, o potser
és una llegenda, Juli César va
pronunciar en travessar el petit
riu Rubicó que separa Itàlia de la
Gàlia, de camí cap a Roma amb
les seves tropes. Creuar el Ru-
bicó era un pas arriscat perquè
era prohibit i això comportava
poder ser castigat, però malgrat
això ho va fer. 

Salvant les distàncies i sense
tanta prosopopeia, Catalunya
travessa la frontera prohibida,
marcada pel partit del govern
amb l’avinença de l’oposició ma-
joritària al congrés de Madrid,
plenament conscient que és un
pas arriscat, que comportarà pe-
nes, treballs i tribulacions. 

El nou de novembre és la data
en què els catalans de tota mena
i condició anirem a votar si volem
ser o no independents d’Espa-
nya. En lloc d’unes legions arma-
des fins a les dents, som cente-
nars de milers de ciutadans
armats amb paperetes de votar i
tenim com a escuts les urnes, i no
responem a la crida de cap cab-
dill ni general, sinó a la ferma
convicció pròpia que el millor per
a nosaltres és independitzar-nos
d’Espanya. 

Ja en tenim prou, amb tres-
cents anys que portem, d’expe-
riències desgraciades de pertà-
nyer a Espanya. Sabem que un
estat de matriu castellana no farà
mai res per reconèixer la nació
catalana i així està demostrat
abastament. No vendrem el nos-
tre país, ni la nostra voluntat, per
un plat de llenties. La sort està ti-
rada i no hi ha marxa enrere.
Agradi o no.

4Alea iacta est
per Jordi Lleal

#HoAixecarà?#UnMésAlClub #UnPaísNormal

4El turisme i el dret a decidir
per Josep M. Loste

Mientras voy y vengo reflexiono
que este gobierno de derechas y
sin ningún tipo de conciencia ha
vuelto a cargar contra los traba-
jadores. Ahora cuando un tra-
bajador sea despedido tendrá
que pagar por su indemniza-
ción. La letra pequeña de la re-
forma fiscal del gobierno del PP
es una súper letra mayúscula
que atenta una vez más contra
nosotros, la clase trabajadora.
Desafortunadamente no es la
primera medida que toma este
gobierno del PP, y mientras
permitamos que sigan gober-
nándonos no será la última.

Ayer mientras dejaba que
mis pies, de forma aleatoria,
decidieran mi camino, me en-
contré con Carlos, un antiguo
compañero de instituto. Él, un
joven metódico y observador,
se decantó por las ciencias
puras. Yo, inquieta y soñadora,
opté por la veracidad de las pa-
labras; nuestros caminos diver-
gieron pero aún así siempre
que nos reencontramos conser-
vamos la cordialidad de los
años compartidos. 

Entre abrazos y recuerdos
Carlos me confesó que después
de haber estado casi veinte años
trabajando para una empresa
medio ambiental le acababan
de notificar un despido impro-
cedente, pero si a cambio que-
ría continuar manteniendo su
puesto de trabajo, tendría que

desplazarse a otro país: Perú,
Palestina… ah! eso sí, sin nin-
gún tipo de mejoras y dietas.
Con cargas familiares a sus es-
paldas Carlos me dijo que se le
hacía muy difícil tomar una so-
lución. - ¿Tú qué harías en mi
lugar? –me preguntó entriste-
cido mi amigo. Yo conozco a
Carlos, seguramente tú también
conocerás a alguien que esté
atravesando por una situación
similar. 

Desde que gobierna el PP se
han perdido casi cuatrocientos
mil empleos femeninos, siendo
uno de los países con la tasa
más alta de paro. Se han llevado
a cabo todo tipo de recortes so-
ciales, han bajado los salarios,
ha aumentando la precariedad
laboral, han caído en picado el
número de trabajadores prote-
gidos por el convenio colectivo,
el empleo temporal está sustitu-
yendo al indefinido y ha au-
mentado la pobreza infantil y la
desigualdad social. Éstas son
sólo algunas puntualizaciones
de la política de austeridad y re-
cortes que está llevando a cabo
el gobierno del PP.

Me despedí de Carlos sin
respuesta. Lloré todo el camino
por tanta injusticia social. Los
trabajadores, los jóvenes, las
mujeres, los ancianos, los ciu-
dadanos, yo misma, debería-
mos plantar cara, cuanto antes,
a este gobierno antisocial.

por Mari Carmen Lozano

4La letra pequeña

Quan ja som en plena època es-
tival, en què molts pobles, viles i
ciutats de la rica diversa geogra-
fia  catalana  s’omplen de visi-
tants diversos, de turistes 
–principalment europeus, però
també nord-americans  i  asià-
tics– que  volen gaudir d’unes
merescudes vacances en un país
com Catalunya, privilegiat pel
que fa a les seves riqueses natu-
rals, paisatgístiques i monu-
mentals i culturals, es fa més
necessari que  mai  activar la
nostra pedagogia  política. És a
dir, explicar a tota aquesta
munió de gent tan diversa, però
meravellada per Catalunya, per
la nostra situació geoestratègica,
per la nostra excel·lent gastro-
nomia, per  la nostra  història
col·lectiva, per la nostra qualitat
humana i, en general, per les
seves importants potencialitats
de cara al futur, que Catalunya
està vivint un procés sobiranista
modèlic, completament pacífic
i democràtic, en què vol que se
l’escolti en l’àmbit internacional
per tal d’esdevenir –per neces-
sitat, no per caprici–un estat in-

dependent dins de la interde-
pendència europea.

De fet, si la diplomàcia espa-
nyola –l’Estat espanyol amb
tota la seva mala llet– ens vol
vetar, ens vol fer la via impossi-
ble, cal aprofitar les  escletxes:
que sigui la societat civil, els ca-
sals  a l’exterior  i els milers de
catalans escampats arreu d’Eu-
ropa qui organitzin actes a favor
de la consulta  del 9-N.  Lògica-
ment, també és vital, és molt
important, aprofitar l’estiu,
aprofitar  els mesos de juliol i
agost fins  a l’Onze de Setembre
(tenint  en  compte el destacat
increment del turisme a casa
nostra) per  fer proselitisme, fer
apologia del dret a decidir i de la
consulta del 9-N.  És molt  ne-
cessari aprofitar aquest  mo-
ment  tan oportú, en què  ens
visiten   tants  anglòfons, fran-
còfons, germanòfons, russos i
altres ciutadans d’arreu d’Eu-
ropa –des de l’Atlàntic als
Urals– per organitzar actes pe-
dagògics de proximitat i amenes
xerrades transversals i pedagò-
giques sobre Catalunya.

@adriantsn: ¡Ay #Sarcozy! ¡Qué ingenuo
has sido al no venirte a España! Aquí te hu-
biéramos dado un aforamiento como a
todos los corruptos.

@btvnoticies: Ambient molt familiar al
#PrideBarcelona: pares i mares orgullosos
dels seus fills LGTB i famílies LGTB amb
nens i nenes.

@clarajordanvila: Eduardo Madina reclama
a Miquel Iceta un PSC plural, però ell aposta
per un PSOE on ni se senti a parlar de la con-
sulta. Tot molt coherent.

publicitat 619 13 66 88
amb el suport de:
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Opinió en 140 caràcters

Un diari obert

El que es postulava com un fitxatge “es-
trella” que conformaria una davantera
de luxe, juntament amb Messi i Neymar,
es troba en entredit. La duríssima san-
ció imposada per la FIFA (9 partits in-
ternacionals i 4 mesos sense poder ju-
gar, a més de la prohibició d’entrar als
estadis i una multa econòmica) com a
càstig per la seva mossegada a l’italià
Chiellini, genera dubtes seriosos a Can
Barça. Cal arriscar-se a portar un juga-
dor que exemplifica l’antiesportivitat? El
tan proclamat i aplaudit “fair play” que
des de fa anys demostra l’equip barce-
lonista, podria trontollar només amb l’a-
nunci de la contractació del “charrúa”. 

Sens dubte, esportivament seria una
incorporació que milloraria les presta-
cions del conjunt. És un home gol, d’a-
quells que sempre van un pas per davant
del defensor, i aquesta qualitat tan difí-
cil de trobar en el futbol actual, l’ha de-
mostrat a tots els equips on ha estat. A
més, pel seu prestigi, seria un fitxatge d’a-
quells que faria trempar l’afició. Però el
seu revers tenebrós, amb actituds com
la del dia de la mossegada, el fa adqui-
rir un estatus de jugador polèmic del que
difícilment es podrà desempallegar mai
més. L’incident amb Chiellini, pel fet
d’haver-se produït en el marc de la
Copa del Món, té un ressò devastador.
A Anglaterra, que a més van veure com
la seva selecció era eliminada en part de-
gut als dos gols que el mateix Suárez els
va infligir en la fase de grups, no el vo-
len ni veure. Per tant, el seu club es veu
poc menys que obligat a vendre’l per una

qüestió de clam popular. En altres cir-
cumstàncies, aquest seria un factor des-
equilibrant a favor del Barça per acon-
seguir un bon preu de traspàs. Però tot
l’enrenou al voltant del jugador del Li-
verpool fa que des del club blaugrana es
plantegin si val la pena una aposta com
aquesta. L’uruguaià ha posat en risc la
seva carrera per culpa d’un comporta-
ment gairebé salvatge, i a més de forma
reincident. Per molt que des del Barça
puguin parlar amb ell i explicar-li que
aquesta actitud no té cabuda ni aquí ni
enlloc, per molt que el futbolista prometi
no tornar a fer-ho, a hores d’ara ho té
complicat per arribar a vestir la samar-
reta blaugrana. 

Amb Luis Enrique s’acabaran les je-
rarquies, jugarà qui més s’ho mereixi i
això ja anticipa canvis importants, però
de moment sembla que hi manca algun
fitxatge d’autèntic nivell mundial. Els Ra-
finha, Deulofeu, Rakitic… són bons fut-
bolistes i amb recorregut per créixer en
un equip com el de ‘Lucho’. De tota ma-
nera, i malgrat aquestes perspectives i te-
nir als fins ara jugadors més destacats del
Mundial com són Messi i Neymar, la de-
cebedora temporada passada obliga a
il·lusionar l’afició amb un nom super-
latiu. Serà Luis Suárez? És difícil saber
en quin punt es trobaven les negocia-
cions amb el Liverpool abans del la-
mentable afer de la mossegada, però si-
gui com sigui pot haver estat determi-
nant perquè la direcció esportiva es
convenci que no és l’home adient. Pro-
bablement tindrem serial estiuenc. 

per Sergi Villena

4Luis Suárez: dilema en clau culer

@angcastineira: La consulta és il·legal, in-
vàlida, antipatriòtica i paranoica. Resposta
del govern xinès a la petició democràtica
dels ciutadans a HongKong.

@llucsalellas: Llegeixo que @societatcivil
té 72 socis. El Casal @El_Forn Girona, 85,
@SomEnergia 14.925 i @Omnium  41.715.
En seguim l'impacte a mitjans?

@salvadorcardus: Després d'uns dies de
sequera, una nova plegada, ara a l'estable
món financer. Aquí, però, és més fàcil que es
plegui de manera 'acordada'.

4Parlant de mentides

És evident que el responsable d'Acció
Política d'ICV de Santa Perpètua i jo te-
nim visions molt diferents del què ha
estat i és Gallecs en l'actualitat.

Mentre que per a ell Gallecs és no-
més un tros de Mollet salvat definiti-
vament –això sí que és mentida, només
cal preguntar als veïns de can Viola, can
Planes o de la Torre de Malla d'on són
o pensar en les grans infraestructures
aprovades pendents d'execució–, per a
molts altres és un Corredor Ecològic en-
tre les serralades i que molts grups po-
lítics s'han omplert la boca citant-lo
mentre en la pràctica feien, hipòcrita-
ment, tot el contrari com és mutilar-lo. 

Amb aquesta manca de sensibilitat
vers al medi, es va decidir aprofitar la
dinàmica d'una expropiació franquis-
ta per taponar el connector del sud amb
l'Alstom o emparedar la Riera de Cal-
des desconnectant-la de la resta de l'es-
pai –fins a l'extrem que per anar del nu-
cli urbà de Santa Perpètua a l'Espai Ru-
ral cal passar pel mig d'un aparca-
ment del CIM amb portes incloses–,
amb els desperfectes sobre la biodi-
versitat que això ha provocat.

Una mentida és que ningú no ho vol
canviar i ho demostren la quantitat
d'al·legacions que hem fet multitud
de grups tant al PDU, com al PEIN, com
al PTMB, com a la majoria de POUMS
i que, com a pàtria bananera que és Ca-
talunya, cap administració s'ha dignat

ni tan sols a respondre. Una altra men-
tida és que ningú no ho pot canviar. Ell
mateix escriu que l'INCASÒL va re-
comprar el solar a la Samsung. Això sí
que va ser un encert i encara ho hauria
estat més si en aquell moment s'hagu-
és inclòs al PEIN compactant les zones
verdes d'una part i les industrials de l'al-
tra. El que ja no sorprèn a ningú és que
ara la vulgui vendre perquè s'ha con-
vertit en una immobiliària voltor més
que contradiu gran part dels principis
que s’atribueixen al seu web.

En aquest cas, és un símptoma d'e-
gocentrisme pensar que aquesta em-
presa té una predilecció especial per a
instal·lar-se al seu poble. Amb una
Urbanística transparent, seria molt fà-
cil trobar-li un emplaçament millor per
a la majoria i no només per a l'INCA-
SÒL i el seu ajuntament.

Pel que fa a la compartida neces-
sitat de crear llocs de treball, podem
començar un debat on discutir sobre
la quantitat neta de llocs creats, la seva
qualitat i, sobretot, la dignitat que
diàriament comprovem la seva impa-
rable deriva.

Finalment, dec ser un gran emba-
docador cridaner –i no sé quantes co-
ses més que m'atribueix– per haver par-
ticipat en la redacció d'un Manifest que
no paren de signar des d’entitats de con-
trastat prestigi fins a grups polítics
molt propers al seu.

per Pol Ansó (Plataforma per la Defensa de Gallecs)
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Els bombers de Granollers  de-
nuncien que fa dos mesos que
pateixen una plaga de rates, pu-
ces i escarabats al Parc de Bom-
bers. Segons els afectats, la cau-
sa és el mal estat i la falta de
manteniment de les instal·la-
cions. 

La setmana passada, vuit
dels bombers van patir diverses
picades de puça i, fins i tot, un va
haver d’agafar la baixa mèdica,
perquè les picades o el tracta-
ment que li van donar a l’Hos-
pital de Granollers van provo-
car-li una reacció al·lèrgica.

Segons els membres del cos,
la situació del parc ha arribat a
una situació límit, perquè “pri-
mer hi havia escarabats i for-
migues, però ara ja hi ha rates”.  

L'última reforma integral del

parc de bombers es va fer a
principi dels anys 90 i els efec-
tes del pas del temps es fan evi-
dents en la majoria d'espais de
l'edifici. Els plans per construir
un nou espai van aturar-se el
2007, quan es va aturar el pro-
jecte per la crisi econòmica.

Segons informa TV3, Inte-

rior va tenir coneixement de la
situació divendres passat i ha
mostrat el seu compromís per
resoldre el problema. Fonts d’a-
quest Departament remarquen
que el parc de Granollers és
una “excepció” dins el conjunt
de les instal·lacions catalanes
d’aquest cos de seguretat. 

Alguns bombers han patit picades de puces. Foto: Bombers

Rates, puces i escarabats 
al Parc de Bombers de la ciutat
» Els membres del cos denuncien que han arribat a una situació 
límit a causa del mal estat de les instal·lacions on treballen

Jaume Profitós renova com 
a president d’ERC Granollers

POLÍTICA4L'Assemblea de mi-
litants de Granollers ha reelegit
Jaume Profitós com a presi-
dent de la Secció Local d'ERC
Granollers amb el 94% dels
vots.

Profitós ha presentat una
candidatura per als pròxims
dos anys integrada per 18 mem-
bres que formen l'equip ampli
que haurà d'afrontar tant la
consulta del 9N com les muni-
cipals del 2015. 

En relació amb els canvis en
la candidatura, Profitós ha as-
segurat a Línia Vallès que es
tracta de “canvis obligats perquè
la gent que hi havia no es pot de-
dicar al projecte, ja que han

anat a viure a Barcelona o fins
i tot a Sud-amèrica”. Tot i
aquests canvis, el president
d’ERC Granollers remarca que
el nucli central de l’executiva es
manté intacte.

Jaume Profitós valora de
manera molt positiva la seva re-
elecció i remarca que se la pren
“amb moltes ganes de fer mol-
ta feina, perquè estem a pocs
mesos de la consulta per la in-
dependència del nostre país, el
pròxim nou de novembre, i a
menys d’un any d’unes elec-
cions municipals que poden
ser, altre cop, històriques pel
nostre partit arreu de les viles i
ciutats del nostre país".

CULTURA4La dansa i el teatre
tornen a ser els protagonistes de
l’escena cultural de Granollers.
Ahir va començar la sisena edi-
ció de Treansa, la mostra de te-
atre i dansa de grups i com-
panyies de joves que tenen, en
aquest marc, una oportunitat
per mostrar el seu treball al
públic. Així doncs, fins al 12 de
juliol es representaran quatre
obres de teatre i un musical.

El Treansa d’enguany va
obrir  ahir amb l’actuació de di-

ferents grups de dansa vinculats
al Gra.  Els assistents van poder
gaudir de l’espectacle d’Ele-
ments Entertainment, Sara
Martínez i Shake Styles, acom-
panyats d’un grup de breakers
i Yilan Kadin, que van oferir di-
ferents coreografies, entre les
quals van destacar la dansa del
ventre, el brakedance i la fusió
tribal.

Avui és el torn del teatre. La
Casa de Cultura Sant Francesc
acull, a les 20:30 hores, la co-

mèdia Picardia, a càrrec de la
companyia Filomena Teatre i de
la direcció de l’autor de l’obra,
Adrià Freijo.  

La Mostra continuarà els
dies 10, 11 i 12 de juliol a la Casa
de Cultura Sant Francesc i a
Roca Umbert Fàbrica d’Arts,
on s’interpretaran les obres
Nens de paper, Burundanga,
del dramaturg Jordi Galceran,
i el musical Antropologia so-
ciopolítica, amb Oriol Veciana
i Paul Smith.

Art | El mural de l’artista Aryz ja té nom
Príap i Demeter és el nom que l'artista de Cardedeu Aryz ha triat per la pintura mural que ha fet

a la paret mitgera del carrer de Roger de Flor, núm. 1. Aryz va iniciar aquesta intervenció urbana,
feta amb pintura plàstica de sis colors bàsics, el passat 16 de juny i la va acabar diumenge passat.

En total hi ha invertit prop 150 hores. El nom el va triar entre una seixantena de propostes.

Redacció
GRANOLLERS

Dansa i teatre omplen la ciutat

Una de les obres de l’any passat. Foto: Ajuntament
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El Departament d’Ensenyament
de la Generalitat ha denegat la
implantació de la jornada lecti-
va compactada a partir de l’any
vinent als instituts Antoni Cu-
mella i Carles Vallbona. 

El motiu que la proposta
hagi estat rebutjada per part de
la Generalitat és que, tot i que els
consells escolars i els pares i
mares dels alumnes van votar a
favor, l’Ajuntament es va oposar.
Ensenyament només autoritza
aquests tipus de canvis en els

centres on hi ha unanimitat en la
petició.

A través d’un escrit, els pro-
fessors de l’Institut Carles Vall-
bona han mostrat la seva sor-
presa per la decisió de l’Ajunta-
ment, ja que recorden que l’any
passat va votar a favor del can-
vi a l’institut Celestí Bellera. Els
professors remarquen que “no
entenen les diferències que fa l’A-
juntament amb els diferents
centres de la ciutat” i recorden
que “la comunitat educativa de
l’institut estava a favor d’una
àmplia majoria”.

La regidora d’Ensenyament
a Granollers, Pietat Sanjuán, ha
assegurat en declaracions al dia-

ri El 9 Nou que l’horari lectiu
concentrat només als matins
per als alumnes d’ESO “no ha
quedat demostrat que sigui po-
sitiu pedagògicament”.

Segons la regidora, “les fa-
mílies no volen que els nens de
només 11 anys tinguin totes les
tardes lliures” i remarca que
l’experiència a l’institut Celestí
Bellera s’ha demostrat més “ne-
gativa que positiva, ja que les ac-
tivitats previstes a les tardes no
han funcionat”, i afegeix que
això ha de servir com “un toc d’a-
lerta perquè pot variar l’oferta
educativa a la ciutat i afectar l’es-
cola pública i els infants amb
menys recursos”.

Institut Carles Vallbona. Foto: Google Maps

Deneguen la jornada compacta
a dues escoles de la ciutat

Redacció
GRANOLLERS

S’obren 29 expedients a
bancs per tenir pisos buits

HABITATGE4L’Ajuntament de
Granollers ha obert 29 expe-
dients a entitats bancàries que fa
dos anys que tenen habitatges
buits. 

Fa mig any, la Junta de Go-
vern Local va aprovar un pla de
mesures per possibilitar l'accés a
l’habitatge a aquells immobles
permanentment desocupats a
Granollers, propietat d'entitats fi-
nanceres. 

Després de fer les inspec-
cions oportunes, l’Ajuntament ha
demanat a les entitats bancàries
afectades que prenguin mesures
per procedir a la seva ocupació
mitjançant el règim d'ús que
considerin adient i alhora els ha
ofert la possibilitat que el cedei-
xin a favor del Consistori perquè,
des de l’Oficina Local d’Habitat-
ge de Granollers Promocions
SA., els puguin gestionar en rè-
gim de lloguer. 

L’Ajuntament considera que
cal seguir treballant per evitar
que totes les conseqüències de la
crisi recaiguin exclusivament so-
bre la part més vulnerable, les fa-
mílies. Així, fonts municipals
asseguren que “són indispensa-
bles polítiques que atorguin ga-
ranties reals als afectats per una

situació d’insolvència de forma
immediata i en el futur, per tal
que no hi hagi cap família sense
llar i cap llar sense família”.

CRÍTIQUES D’ICV-EUiA
Per la seva banda, ICV-EUiA de
Granollers ha criticat durament
el tancament del Servei d’In-
termediació Hipotecària que
presta l’Ajuntament en conve-
ni amb el Col·legi d’Advocats.
En els darrers dies, als usuaris
que s’hi adrecen, majoritària-
ment amb casos d’intermedia-
ció oberts, se’ls anuncia que no
se’ls pot atendre perquè el con-
veni amb el consistori no s’ha
renovat i se’ls convida a tornar
quan això s’hagi fet.

El portaveu d’ICV-EUiA, Jo-
sep Casasnovas, s’ha mostrat in-
dignat amb el que considera
“una negligència greu de l’Ajun-
tament, que no pot deixar de
prestar un servei tan essencial
com aquest a famílies en una si-
tuació social crítica”.

Els ecosocialistes reclamen el
restabliment immediat del servei
i que s’atenguin tots els usuaris
de forma urgent, així com que es
recuperin amb rapidesa tots els
treballs que han quedat a mitges.
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Dilluns passat la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca de
Mollet (PAH) va ocupar l’Ajun-
tament de la ciutat perquè el ple
municipal acceptés la moció on
reclamaven que es multés les en-
titats financeres que tenen pisos
buits a la ciutat. Amb aquesta ac-
ció, a més d’incloure la moció de
manera exprés a l’ordre del dia,
la PAH també va aconseguir la
seva aprovació.

Feia mesos que la Plataforma
i el govern local treballaven ple-
gats per mitjà d’una taula de co-
ordinació. El gener, l’Ajunta-
ment es va comprometre a mul-
tar les entitats financeres que
tinguessin pisos buits, si no fa-
cilitaven l’ocupació, però no ha-
via aprovat la moció de la PAH
en aquest sentit. La Plataforma

s’ha cansat d’esperar i ha pres
mesures per aconseguir allò que
se’ls va prometre. “El govern
municipal feia mesos que ens
donava llargues pel que fa a la
moció, però a partir d’ara, amb
la seva aprovació, aconseguim
que hi hagi una garantia que la
institució es compromet a seguir

amb aquesta política hi hagi el
partit que hi hagi al govern”, re-
marca José López, vocal de la
PAH de Mollet.

Durant el Ple, els represen-
tants de la PAH van poder ex-
posar les seves raons i opinions
sobre la necessitat d’aprovar la
moció que presentaven.

Ajuntament de Mollet. Foto: Arxiu

La PAH ocupa l’Ajuntament 
i fa que s’aprovi la seva moció
» La Plataforma reclamava que Mollet multés les entitats 
financeres que tenen pisos buits des de fa més dos anys

Al Huda accepta resar a les
pistes de l’escola Sant Jordi

POLÈMICA4La comunitat islà-
mica i l’Ajuntament de Mollet
han arribat a un acord temporal
perquè aquest col·lectiu realitzi
les oracions del Ramadà a les pis-
tes de l’escola Sant Jordi. D’a-
questa manera, tant el consisto-
ri com els representants d’Al
Huda han volgut evitar les imat-
ges de l’any passat de la comu-
nitat islàmica resant davant de la
Casa de la Vila en senyal de pro-
testa.

Així doncs, les pregàries que
es fan entre les 22:00 i les 00:30
i les del divendres al migdia es fa-
ran a les pistes de l’escola Sant

Jordi, on l’Ajuntament posa una
carpa per protegir del sol i la plu-
ja els assistents. La resta se se-
guiran fent al local del carrer
Sant Ramon.

Segons fonts de l’Ajuntament,
finalment no se’ls ha cedit el pa-
velló de Riera Seca “perquè al-
guns dies del ramadà estarà ocu-
pat per altres entitats i no volíem
que haguessin d’anar canviant de
lloc”. El president d’Al Huda,
Ahmed Balghouch, per la seva
banda, assegura que han accep-
tat l’acord perquè “és un lloc
dins de la ciutat i no en un polí-
gon industrial”.

CULTURA4Demà, el Mercat
Vell acollirà una nova edició del
Festival jove MadaFunk’it!, la
competició de breakdance de
Mollet.

El Madafunk’it! va sorgir fa
tres anys d’un projecte impulsat
per una desena de joves. Es
basa, principalment, en una
competició de ballarins i balla-
rines de breakdance, anome-
nats B-boys i B-girls. 

La modalitat de competició
d’enguany serà el 4 v/s 4, és a

dir, en grups de quatre persones.
Durant aquests tres anys, el fes-
tival s’ha consolidat i ha co-
mençat a agafar renom dins el
sector. Tot això ha fet que aquest
any compti amb uns jutges molt
prestigiosos en l’àmbit interna-
cional, fet que donarà encara
més rellevància al festival i als
grups que hi competiran.

L’activitat de la mostra co-
mençarà a les quatre de la tarda,
quan s’obriran les inscripcions a
la competició de B-boy. A partir

de les cinc, s’obriran les portes
del Mercat Vell i, tot seguit, co-
mençaran les actuacions dels
diferents participants.

A més a més, durant tota la
tarda, la plaça de Prat de la
Riba es convertirà en l’epicentre
de l’art urbà, ja que serà l’esce-
nari d’una exhibició de grafits,
amb la participació de diversos
grafiters destacats, entre els
quals n’hi haurà dos de locals
que sorprendran els ciutadans
amb els seus dibuixos. 

Seguretat | La Policia engega una campanya de proximitat
Tot coincidint amb els mesos d’estiu, la Policia Municipal s’aproparà als diferents barris de la

ciutat per mitjà d’una campanya que té el doble objectiu d’informar sobre diferents aspectes
relacionats amb la convivència i la seguretat i apropar el cos a la ciutadania. Aquestes accions

es portaran a terme amb la ubicació de taules informatives a places i espais concorreguts. 

Redacció
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MadaFunk ‘it!  al Mercat Vell

MadaFunk’it! 2013. Foto: Ajuntament

La comunitat musulmana resant davant l’Ajuntament. Foto: Arxiu
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La implicació del comerç fa
possible l’èxit de Mollet és Fira 
COMERÇ4El balanç final del
projecte Mollet és Fira ha estat
d’èxit absolut. L’Ajuntament i el
teixit comercial coincideixen a
remarcar que els bons resultats
d’aquest nou model de fira es
fonamenta en la gran implica-
ció del comerç, tant en les mos-
tres com en les campanyes pa-
ral·leles.

En la segona edició de Mollet
és Fira hi han participat un to-
tal de 313 establiments, dels
quals alguns de manera pre-
sencial en alguna de les tres fi-
res (total de 197); altres en les
campanyes paral·leles (un total
de 178); i molts d’ells en totes
dues modalitats. La participació
s’ha incrementat en més de 50

establiments respecte de l’any
passat (quan van ser 265).

Un altre aspecte a destacar és
la gran participació ciutadana.
Aquesta també es pot mesurar
per l’alt nombre de visitants
que ha tingut cada una de les fi-
res (Gourmet, Motor i Comerç i
Qualitat de Vida), així com per
l’elevada participació en les cam-
panyes i sortejos que durant tot
el mes s’han fet en els establi-
ments adherits a la fira.

Els restauradors, que han
participat en la fira oferint me-
nús a preus populars, s’han
mostrat molt satisfets amb els
resultats, ja que afirmen que
han omplert els establiments
cada dia de la promoció.

Pilar Ayuso portava més de 15
anys a l’atur i va decidir partici-
par en un dels Plans d’ocupació
de l’Ajuntament de Mollet. Ara
treballa fent tasques adminis-
tratives a una empresa. La Pilar
és un dels exemples dels bons re-
sultats que està tenint aquesta
iniciativa. I és que, segons fonts
municipals, prop del 30% de
les persones contractades a tra-

vés dels plans d’ocupació de l’A-
juntament ja s’han inserit al
mercat laboral i el 21% estan
pendents de processos de selec-
ció encara oberts.

El mes de juny va finalitzar el
contracte de les 28 persones se-
leccionades al programa Mixt
Treball i Formació 2013-2014. Es
tractava de persones aturades,
majoritàriament de més de 30
anys i sense cap prestació o sub-
sidi, que han estat contractades
per l’Ajuntament de Mollet per
realitzar tasques d’administració
electrònica, d’adequació i con-

servació als parcs municipals,
arranjament d’equipaments edu-
catius i esportius, entre altres.
Complementant la contracta-
ció, els projectes han inclòs en-
tre 30 i 100 hores de formació
vinculada al lloc de treball i amb
certificat de professionalitat. 

Des de l’Empresa Municipal
per la Formació Ocupacional i
l’Ocupació (EMFO) també s’ha
donat suport als treballadors
per optimitzar la recerca de fei-
na: creant un pla de treball in-
dividual i millorant així la seva
ocupabilitat.

El 30% dels participants a plans d’ocupació tenen feina i el 21% estan pendents de processos selectius. Foto: Arxiu

El 30% dels participants a Plans
d’Ocupació ja tenen feina

Redacció
MOLLET
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ICV-EUiA “desmenteix” 
les declaracions de Folguera

POLÈMICA4ICV-EUiA de Pa-
rets s’ha desmarcat de les de-
claracions que va fer la setmana
passada el portaveu del seu grup
municipal, Joan Folguera.

En una carta publicada en la
darrera edició de Línia Vallès,
Folguera remarcava la necessi-
tat de formar un front d’esque-
rres a Parets per a les eleccions
municipals del 2015. 

Aquestes declaracions no
han agradat al partit, que ha
emès un comunicat on remarca
que es tracta “d’unes opinions fe-

tes a títol individual” i recorda
que a l’Assemblea extraordinà-
ria del mes de març “es va acor-
dar la importància del contingut
polític per sobre dels persona-
lismes”.

ICV-EUiA també explica que
la coalició té marcat un calendari
per desenvolupar el programa
electoral que sorgirà de “les ini-
ciatives i propostes del teixit
social de la població i que fina-
litzarà amb l’elecció del candidat
a l’alcaldia un cop estigui fina-
litzat el programa”. 

Prop d’una seixantena de per-
sones es van manifestar dilluns
a la tarda a la plaça de la Vila
amb el lema Cap carrer en nom
del feixisme. D’aquesta manera,
volien mostrar el seu rebuig a la
decisió presa per l’Ajuntament,
amb els vots favorables de PP i
PSC,  de posar a un carrer, avin-
guda o plaça de Parets el nom
d’Adolfo Suárez.

Després de la concentració,
un grup de manifestants van
irrompre a la sala de plens amb
una pancarta i amb crits contra
el feixisme. Durant uns mo-
ments van interrompre la sessió
plenària, però en poc temps els
manifestants van ser expulsats
de la sala.

Els organitzadors de la ma-
nifestació titllen aquesta deci-
sió de l’Ajuntament d’“atac” i
remarquen que no volen que es
faci “cap tipus d’homenatge a

feixistes i franquistes a la ciutat”
vallesana.

LA RESPOSTA DEL PSC
El grup municipal del PSC vol
calmar els ànims d’alguns ciu-
tadans i ha anunciat que pre-
sentarà una moció al pròxim ple
on demana que es puguin bate-
jar carrers i places de Parets amb

noms d’alcaldes i regidors vícti-
mes del règim franquista, tant
afusellats com morts durant els
seus anys a l’exili.

A més, els socialistes també
proposen canviar el nom de
l’escola Lluís Piqué pel d’alguna
persona vinculada al món de l’e-
ducació, com podria ser el de
Marta Mata.

Concentració a la Plaça de la Vila. Foto: Memòria Històrica a Parets

No volen que cap carrer o plaça
porti el nom d’Adolfo Suárez

Joventut | Tornen les Tardes Joves a Cal Jardiner
Emmarcades dins de les Tardes Joves, l’Ajuntament de Parets del Vallès ha programat sis sessions

d'activitats que tindran lloc del 8 al 24 de juliol a la masia de Cal Jardiner. Per començar, 
dimarts 8 de juliol, de 18 a 20h, l’entitat Apre s’encarregarà del taller de bijuteria que servirà per

aprendre com fer polseres de goma. També hi haurà tallers de màgia, treballs manuals i teatre.

Redacció
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SOCIETAT4El trencament d'una
canonada d'aigua a l'avinguda de
l'Onze de Setembre, entre el ca-
rrer Sant Miquel i la plaça d'An-
toni Baqué, va provocar el tall del
subministrament als veïns de la
zona dimecres passat.

L’avaria, que es va produir al
voltant de les vuit del matí, va ai-
xecar part de la calçada, dificul-
tant el trànsit de vehicles. Una
vegada rebut l'avís, la Policia
Local va acordonar la zona i
operaris de l'empresa Sorea,

concessionària del servei d'aigua,
van tallar el subministrament. La
incidència va afectar uns 150
abonats, la majoria de l'avingu-
da de l'Onze de Setembre.

Els tècnics de Sorea van co-
mençar les feines per reparar l'a-
varia just després que es produ-
ís. Després d’unes hores es va
restablir el subministrament a
tots els veïns de la zona. Una ve-
gada garantit el servei d’aigua als
ciutadans, es va reasfaltar la
zona afectada.

El Casal Infantil de la Llagosta can-
viarà el seu servei a partir del
curs vinent. L'equipament serà la
seu d'un nou projecte socioedu-
catiu integral que donarà cober-
tura tant a infants i adolescents
com a joves, així com a les seves fa-
mílies, que fins ara rebien atenció
en espais diferents del municipi.
L’alcalde, Alberto López, ha cali-
ficat aquest canvi com “un acte de
responsabilitat política i un pro-
jecte de ciutat que vol esdevenir re-
ferent per als infants i joves de la
Llagosta que, a més, permetrà
optimitzar els recursos”.

El projecte, que porta per nom
Nou Casal, involucrarà la partici-
pació de la regidoria d'Infància i
Joventut, com fins ara, però tam-
bé les regidories d'Acció Social i
d'Educació, ja que la intenció és

dotar-lo de més eines sociopeda-
gògiques. De fet, aquest ha estat el
principal motiu per modificar els
serveis que fins ara es prestaven a
infants i joves del municipi. En pri-
mer lloc, es vol desenvolupar una
oferta global i integral de projec-
tes destinats a les persones de 0 a
20 anys i a les seves famílies. En

segon lloc, hi ha la voluntat d'e-
ducar en hàbits, valors i conduc-
tes positives per afavorir el des-
envolupament i la socialització
dels usuaris. Per últim, s'intenta-
rà potenciar la seva participació ac-
tiva en l'equipament, així com en
les entitats del municipi i les seves
activitats.

El Casal Infantil passa a ser un casal per a infants i joves. Foto: Google Maps

El Casal Infantil passarà a ser el
Nou Casal a partir del setembre
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Una canonada trencada
deixa sense aigua 150 veïns

Martorelles | El Ple delega en la Junta de Govern Local
El Ple de l’Ajuntament delegarà competències en la Junta de Govern Local. A grans
trets, es delegaran les competències en matèria de contractació pública i en matèria
patrimonial, així com l’exercici d’accions judicials i administratives, la defensa de la
Corporació i l’aprovació de projectes d’obres i serveis.

Música | Tornen els Concerts a la Fresca
Ahir van començar els Concerts a la Fresca de la Llagosta de la mà de The Band Olers i Ramón&Mari.

Enguany tots els concerts es concentren a la plaça de Cinto Pagès. Amb aquesta decisió, els organitzadors
volen millorar la logística, evitant per exemple el muntatge i desmuntatge constant de la tarima. D'altra

banda, també han buscat un espai més tranquil on poder escoltar millor els recitals.  

Martorelles / Sant Fost

Martorelles tindrà fibra 
òptica a principis del 2015

MARTORELLES4Sembla que
l’arribada de la fibra òptica a
Martorelles no es tornarà a re-
tardar. L’alcalde, Romuald Ve-
lasco, i el tècnic de Noves tec-
nologies s’han reunit amb la
Direcció General de Telefònica
per demanar explicacions sobre
el retard de la implantació d’a-
quest servei al municipi. La
companyia s’ha compromès a
fer-la arribar a principis de l’any
vinent.

Telefònica havia assegurat
que la fibra òptica estaria im-
plantada al municipi a principis
del 2014, però això encara no
s’ha produït. L’empresa de tele-

comunicacions ha assegurat que
aquest endarreriment ha estat a
causa d’un “desajustament pres-
supostari de les inversions en al-
tres municipis, de les quals de-
pèn poder donar el servei a
Martorelles”.

Telefònica s’ha compromès a
instal·lar 4G en el municipi el da-
rrer trimestre del 2014 i im-
plantar l’esperada FTTH (fibra
òptica fins a la llar) el primer tri-
mestre del 2015. A l’octubre
mantindrà una reunió tècnica
amb els serveis municipals i ini-
ciarà les obres al gener, amb un
termini d’execució de 2 mesos al
100% del municipi. 

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat a 14 anys, 11 mesos
i 29 dies de presó el Mosso d’Es-
quadra que va intentar assassi-
nar un taxista, al qual va apun-
yalar fins a 13 vegades després de
negar-se a pagar-li el preu de la
carrera entre Barcelona i una ur-
banització de Sant Fost.

La sala, que també ordena la
inhabilitació de l'agent durant el
temps de la condemna, ha retret
a l'acusat la seva “fredor d'ànim
i malvolença” en agredir el ta-
xista, així com “l'aleatorietat de
l'atac”, cosa que per al tribunal
demostra que el nivell de peri-
llositat criminal de l'agent és “ex-
trem”.

A més, el Mosso haurà d'in-
demnitzar la seva víctima amb
184.082 euros pels danys físics
que li va causar, ferides per les
quals va estar més d'un any de

baixa fins que, finalment, ha
tramitat la invalidesa perma-
nent.

Els fets es van produir la nit
del 22 de setembre, quan l’a-
gressor es va negar a pagar els
25,40 euros del trajecte en taxi
fins a la Conreria i va apunyalar
la víctima al coll i al tòrax, des
del seient de darrere del cotxe.

Quan la víctima va aconse-

guir treure’s el cinturó i sortir del
taxi, l’agent el va apuntar direc-
tament al cap amb la seva pistola
reglamentària, però l’arma no va
funcionar. Segons la víctima,
va sentir un clic i va pensar que
la seva vida s’havia acabat.

La víctima va aconseguir sal-
var la vida gràcies a l’auxili dels
veïns i de la ràpida intervenció
dels serveis d’emergències.

Moment en el qual va declarar el Mosso acusat. Foto: Arxiu

15 anys de presó per al Mosso
que va apunyalar un taxista
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Santa Perpètua

Prohibeixen la circulació de
vehicles pel parc de Gallecs

MEDI AMBIENT4A partir d’ara
els vehicles de motor no podran
circular pels camins del Parc de
l’Espai d’Interès Natural (PEIN)
de Gallecs. Així ho va decidir el
Ple de l’Ajuntament, divendres
passat, amb el vot a favor de tots
els grups municipals a excepció
de Plataforma per Catalunya,
que es va abstenir.

A més, el consistori també
ha decidit delegar en el Consorci
del PEIN de Gallecs la compe-
tència per vetllar pel compli-
ment d’aquesta prohibició. Per
tant, serà aquest òrgan qui s’en-

carregarà de vigilar que tothom
compleixi la nova norma.

Pel que fa a les persones que
viuen en aquella zona o que hi
treballen, el Consorci crearà un
sistema d'autoritzacions que els
permeti circular per Gallecs
amb vehicles de motor, sense
patir cap tipus d’amonestació o
sanció. 

Aquesta mesura ha estat
molt ben rebuda per tots els
grups municipals, que consi-
deren que era “molt necessària
per les característiques especí-
fiques de la zona”.

Panrico ha donat per finalitza-
des les negociacions amb els
treballadors i ha començat a
aplicar l’Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) avalat per
l’Audiència Nacional. Dilluns
passat es van fer efectius els 38
acomiadaments que s’havien de
portar a terme el 23 de juny i que
l’empresa va ajornar per poder
seguir amb les negociacions.
Els treballadors es van assa-
bentar de la pèrdua de la seva
feina perquè les entitats bancà-
ries els van anunciar l’ingrés de
la indemnització.  

Panrico ha pres aquesta de-
cisió després que els treballadors
rebutgessin la rebaixa de 133 a
80 acomiadaments. El presi-
dent del comitè d’empresa, Gi-
nés Salmerón, assegura que els
advocats de CCOO recorreran
els acomiadaments i exigiran
que es considerin improcedents

“igual que els que l’empresa va
realitzar l’any passat abans que
l’Audiència Nacional emetés
una sentència favorable a l’E-
RO”.

Després d’aquesta acció de
Panrico, la incertesa continua
amb la resta de plantilla, ja que
“l'empresa pot continuar amb
els acomiadaments previstos
per aquest any fins a assolir la xi-
fra de 133”. A més, “des del dia

20 de juny la direcció pot deci-
dir si posa en marxa l'ERO tem-
poral que afectaria tots els tre-
balladors”, recorda Salmerón.

Per ara, els treballadors, des-
prés de vuit mesos en vaga, te-
nen un permís retribuït i estan
a l'espera de les decisions de la
direcció sobre una possible apli-
cació de l'ERO temporal, el com-
pliment de vacances o un pos-
sible acomiadament.

Dilluns van començar els primers acomidaments a Santa Perpètua. Foto: Arxiu

Comencen els primers
acomiadaments a Panrico 

Formació | Més socis a l’Aula d’Extensió Universitària
L'Aula d'Extensió Universitària de Santa Perpètua ha tancat el curs amb 108 socis, deu més que la
temporada anterior, fet que demostra la consolidació de l'entitat al municipi després dels primers

cinc anys d'existència. Ja s’ha començat a treballar en la programació del curs vinent, que començarà
el dia 9 d'octubre amb una conferència de Jaume Barberà sobre el dret a decidir del poble català.

Redacció
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Imatge d’una part del PEIN de Gallecs. Foto: Arxiu
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Esports

La nit granollerina de dissabte
passat es va omplir d’esport amb
dues proves tradicionals que en-
guany van coincidir en un mateix
vespre: la Cursa de les Torxes i
Els 10 Km de Granollers. Totes
dues proves atlètiques van fina-
litzar a les piscines municipals, on
els participants van poder gaudir
d’un bany nocturn. 

Pel que fa a la Cursa de les
Torxes –una prova familiar, noc-
turna i no competitiva de 5 qui-
lòmetres–, va transcórrer per un
circuit urbà d’un nivell baix de di-
ficultat i va aplegar prop de 500
participants. En el cas de Els 10
km de Granollers, una cursa que
organitzen els Xics de Grano-
llers, el Club Triatló Granollers i
l’Ajuntament –el recorregut de la
qual voreja els marges del riu

Congost–, unes 300 persones hi
van prendre part. Aquesta cursa
sí que va ser competitiva, i va dei-
xar com a guanyador Ismael
Charro, del Panceta Sport, que va
travessar la línia de meta amb un
temps de 36 minuts i 26 segons.
El van seguir Carles Montllor, de
l’Slop Sabadell, i Joan Puyuelo,
esportista local del Rios Run-

ning. En la categoria femenina, va
ser Anna Riera la primera que va
finalitzar la cursa, amb un temps
de 41 minuts i 53 segons. 

La fusió d’aquestes dues cur-
ses granollerines va ser la prin-
cipal novetat de dissabte. Els or-
ganitzadors de les proves atlèti-
ques van valorar molt positiva-
ment la jornada.

El bon ambient va ser la tònica del dia. Foto: Juanca Casado / Ajuntament

Uns 800 atletes a la Cursa de les
Torxes i als 10 km de Granollers
» Per primer cop es van celebrar les dues proves en una mateixa nit
» Els participants van gaudir d’un bany a les piscines municipals

Cap de setmana intens 
del Club Muntanyenc Mollet

MOLLET4El Club Muntanyenc
Mollet va viure el passat cap de
setmana dos dies farcits d’acti-
vitats esportives relacionades
amb el món del senderisme. 

Dissabte 28 un autocar amb
53 participants va dirigir-se a les
pistes d’esquí de Valter per fer la
clàssica travessa fins a Núria i
Queralbs, que ressegueix durant
21 quilòmetres la cadena axial
dels Pirineus pel vessant sud. Se-
gons informa l’entitat, els parti-
cipants van gaudir d’unes bones

condicions meteorològiques. Pa-
ral·lelament, el mateix dia una
vintena de persones va recórrer
el camí entre la Cala La Fosca de
Palamós i la Cala del Crit, al
Baix Empordà, un recorregut
de prop de 10 quilòmetres en-
voltats de penya-segats i restes
arqueològiques diverses. 

Finalment, diumenge 29 l’en-
titat va enviar un autocar amb 40
persones per fer la travessa en-
tre el poble abandonat de la
Mussara i l’Arbolí, al Baix Camp. 

Parets premia els èxits 
dels seus esportistes

PARETS4La 15a edició de la Nit
de l’Esport de Parets va deixar
com a triomfadors el jugador del
sènior del Club Bàsquet Parets,
Franco Bertagno, i Vanessa Pé-
rez, del Club Atletisme Parets. Els
guardons, que es van lliurar
aquest dimarts passat al Teatre
de Can Rajoler, volien premiar
els millors esportistes del muni-
cipi que han aconseguit èxits
notables durant la temporada
2013-2014. 

Pel que fa a la categoria
col·lectiva, l’Infantil A del Club de
Futbol Parets, que enguany ha
guanyat la lliga i ha assolit l’as-
cens a Preferent, va ser recone-
gut com el millor conjunt paretà. 

Durant la gala també es va fer
un reconeixement al jugador de
l'equip infantil d'handbol del FC
Barcelona, Joan Solé, format a
l’Handbol Parets, i que ha que-
dat campió de Catalunya i d'Es-
panya amb l’equip blaugrana.

El futbol de les Franqueses es
reivindica amb dos ascensos

LES FRANQUESES4Dos equips
del municipi, el Bellavista Milan
i el CE Llerona, han aconseguit
enguany l’ascens a la Segona
divisió catalana, després de fi-
nalitzar en segona posició dels
seus respectius grups de Terce-
ra –el 9 i el 5 respectivament– i
superar les eliminatòries d’as-
cens corresponents. 

Dimecres passat, a més, l’A-
juntament va rebre els jugadors
i directiva del CE Llerona a la

sala de plens del consistori, on
els van fer entrega d’una placa
commemorativa. 

Pel que fa al CF Bellavista,
l’entitat va celebrar a finals de
juny la seva festa de final de tem-
porada a l’exterior del pavelló
municipal. A més, la junta di-
rectiva del club va voler agrair en
un comunicat “l’esforç i sacrifi-
ci” tant de jugadors com del cos
tècnic a l’hora d’assolir el desit-
jat ascens de categoria. 

Redacció
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Un dels espectaculars escenaris de les travesses. Foto: CM Mollet

Montmeló | Les 24 hores del Circuit, a punt
El Circuit de Barcelona-Catalunya escalfa motors per celebrar la 20a edició de les

24 Hores de Catalunya de motociclisme des d’avui i fins diumenge. Aquest dimarts
es va celebrar la presentació, on van ser-hi presents diverses personalitats del món

del motor català. L’entrada per assistir al certamen és gratuïta per a tothom. 
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A mitjan juny va començar l'o-
peratiu del Pla d'Informació i Vi-
gilància (PVI) contra incendis fo-
restals 2014, que la Diputació de
Barcelona ha posat en marxa
fins a principis de setembre, dins
de la campanya d'estiu. 

En aquest Pla participen, a
més de la Diputació de Barcelo-
na, un total de 265 ajuntaments,
deu consells comarcals, 118 ADF
(Agrupacions de Defensa Fores-
tal) i nou federacions d'ADF.
Amb un pressupost global de
2.717.745 euros, està previst que
aquest Pla mobilitzi un total de
334 persones, entre les quals hi
ha 212 informadors, 25 opera-
dors de comunicacions, 11 en-
ginyers de zona, 58 guaites i 10
auxiliars de zona. Totes elles dis-
posaran d'una flota de 106 vehi-
cles 4x4 per realitzar tasques de
vigilància de 472.979 hectàrees

forestals de la demarcació de
Barcelona. En total, el Pla d'In-
formació i Vigilància contra in-
cendis forestals de la Diputació
de Barcelona consta de nou zo-
nes de vigilància i un total de 112
rutes, cada una d'elles dotada d'u-

na unitat mòbil (vehicle 4x4), que
recorreran les més de 470.000
hectàrees de boscos. 

El president de la Diputació
de Barcelona, Salvador Esteve,
ressalta els bons resultats obtin-
guts en les campanyes dels da-
rrers anys, però recorda que cal
seguir treballant en la prevenció
mitjançant la gestió forestal. En
aquest sentit, assenyala com a ac-

cions prioritàries el pla d'explo-
tació dels boscos a partir de la uti-
lització de la biomassa, remar-
cant que aquesta acció és espe-
cialment important, ja que “di-
namitza el territori, fa més ren-
dibles els boscos i funciona molt
bé com a prevenció d'incendis”.
També destaca la continuïtat de
l'acció de prevenció d'incendis
d'una forma coordinada amb els
ajuntaments, Generalitat, ADF i
consorcis com la millor manera
de lluita contra els focs.

MÉS ACCIONS AL TERRITORI
Per altra banda, Salvador Este-
ve també posa especial èmfasi en
la recent aprovació del programa
europeu Lifeper a la gestió de les
àrees forestals i prevenció dels
incendis a la muntanya de Mont-
serrat com a exemple d'accions
importants que s’estan posant en
marxa arreu del territori, entre
les quals també destaca la gestió
de la biomassa o la introducció
de ramats en la neteja dels bos-
cos, entre altres.

Un esforç conjunt contra el foc
» La Diputació posa en marxa el dispositiu contra incendis forestals, que s’allargarà fins al setembre

» Hi col·laboren un total de 265 consistoris, 10 consells comarcals i nou federacions d’ADF

Redacció
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SUPORT4 Aquesta iniciativa
forma part del programa de su-
port als municipis en la preven-
ció dels incendis forestals, que té
com a finalitat principal evitar-
los i limitar els seus efectes. 

Les Oficines Tècniques de
Prevenció Municipal d’Incen-
dis Forestals i de Parcs Naturals
han dissenyat un conjunt d’ac-
cions informatives, dissuasives
i d’anticipació, pensades per

evitar l’inici dels incendis fo-
restals. El Pla conté propostes
per al desplegament i distribu-
ció, en el territori, de personal es-
pecialitzat i del material que li si-
gui necessari per complir la seva
tasca d’informació i vigilància
amb eficiència i seguretat. Tam-
bé realitzarà tasques relaciona-
des amb la prevenció i la inter-
venció immediata en cas d’in-
cendi forestal.  

La prevenció, la millor arma

El pressupost total

del dispositiu és de

més de 2,7 milions 

Civisme | La prevenció dels incendis, en mans de tots
Molt sovint els grans incendis forestals que afecten Catalunya cada estiu solen tenir el seu 

origen en conductes incíviques o negligents per part dels visitants de les zones forestals. En aquest 
sentit, el president de la Diputació, Salvador Esteve, destaca que en la prevenció d'incendis és molt 

important el civisme i la responsabilitat de totes les persones: la millor manera d'evitar-los.

El Pla té com a finalitat principal evitar els incendis i limitar els seus efectes. Foto: Diputació de Barcelona



Agenda
| 22 líniavallès.cat 4 juliol 2014

agenda@comunicacio21.com

AGENDA SETMANAL
4 i 5 DE JULIOL
22:00 Festival Musik N Viu 2014. Concerts de nit

amb: House South Brothers, Pablo Kopanos
& Manuel Moore, Jay Silva & Lil, Xoko, Omar
Iglesias, Edu Elizondo, guanyador del concurs
de Dj's i espectacles de dansa urbana. / Parc
Firal de Granollers.

DIVENDRES 4 DE JULIOL
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. 

DIVENDRES 11 DE JULIOL
20:30 Sopar Espectacle: ImproNit. Quatre actors,

un mestre de cerimònies i una urna de vidre
plena de les frases escrites pel públic són el
punt de partida d'aquest espectacle que es
reinventa cada nit. / El Lledoner.

DISSABTE 5 DE JULIOL
20:00 Gala de Neuro Boleros. L'Àrea de Musico-

teràpia del Centre d'Estudis Musicals María
Grever presenta la I Gala de Neuroboleros amb
el Mestre Moncho, el Rei del Bolero i Noèlia
Martínez neuropsicòloga de la Unitat Brain
Cognition and Plasticity Group de la Univer-
sitat de Barcelona. / Sala Basart.

DIUMENGE 6 DE JULIOL
17:00Goldem Jam Festival. Jornada dedicada a

la cultura Hip Hop amb concerts, exhibicions
de grafits, break dance i diferents stands i ac-
tivitats relacionades amb aquest moviment
social i cultural. / Casal de Can Butjosa.

5 i 6 DE JULIOL
10:00 Festa del comerç al carrer. Els botiguers ad-

herits a l’Associació de Comerciants i Serveis
sortiran al carrer durant el cap de setmana
per oferir els seus productes als ciutadans. /
Carrers de la Llagosta.

DILLUNS 7 DE JULIOL
18:00 Jocs per compartir. Els participants podran

jugar amb els jocs elaborats pels usuaris del Ca-
sal Infantil. Els jocs estan adreçats a tota la fa-
mília. / Avinguda de l’Onze de Setembre. 

DISSABTE 5 DE JULIOL
18:00 SANT FOST 3a Trobada de veïns i veïnes
de la Plaça del Pi. Els veïns de la Plaça del Pi
organitzen una trobada, en la qual es podrà
gaudir d’una gimcana infantil, un sopar de
germanor, karaoke i ball. / Carrer Sant
Eduard.

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

La mestra Conchi Fernández serà l’en-
carregada de portar a terme un taller
a través del qual els assistents apren-
dran tècniques senzilles per donar
mobilitat al cos i coneixements de ball
creatiu. / Biblioteca de la Llagosta.

Taller d’expressió corporal
Fins al 25 de juliol a les 9:30

Somnis que són com són. Somnis que
van, que venen, del moment. Somnis
que potser no tornaran més. Somnis,
qui els ha vist. Obra de teatre inter-
pretada pel Grup de Can Pantiquet. /
centre Cívic Can Pantiquet.

“Sueños”
Ds. 5 de juliol a les 20:15

Un any més torna a Granollers el Fes-
tival de Cinema a la fresca de Grano-
llers. Les projeccions es faran cada di-
marts a les deu de la nit, en versió ori-
ginal subtitulada. Entrada lliure. Hi hau-
rà servei de bar, crispetes i lloguer de
gandules. / Parc de Torras Villà.

Cinema Freshhh!
Fins al 29 de juliol a les 22:00

Durant tot el dia el municipi acull un
mercat benèfic, on els assistents po-
dran trobar tot tipus de roba de segona
mà. Aquesta és la segona vegada que
l’Ametlla celebra un mercat d’aquest
tipus. / Restaurant La Plaça Bella.

Segon mercat benèfic
L’Ametlla del Vallès
Dj. 10 de juliol a les 10:00



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88 23 | líniavallès.cat4 juliol 2014



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 24 líniavallès.cat 4 juliol 2014


