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El nombre d’implicats en el cas
Mercuri segueix creixent.  La
Fiscalia Anticorrupció veu indi-
cis de delicte en el cobrament de
dietes i desplaçaments per part
de 44 alcaldes catalans que for-
maven part de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC)
sota la presidència de l’exalcal-
de de Sabadell, Manuel Bustos.
Entre aquests alcaldes es troben
el de Sant Celoni,  Joan Castaño,
el de Llinars del Vallès, Martí
Pujol, i l’exalcalde de Parets,
Joan Seguer. Segons fonts judi-
cials, la Fiscalia de Barcelona de-
manarà la imputació de tots
ells el pròxim mes de setembre.

Els presumptes sous il·le-
gals pertanyen als anys 2011 i
2012 i afecten alcaldes de tots els
colors polítics. Els noms dels im-
plicats els va fer públics, la set-

mana passada, la Plataforma
Sabadell Lliure de Corrupció,
després de rebre la llista per part
dels Mossos d’Esquadra.

Segons la jutgessa del cas
Mercuri, Beatriz Faura, els
membres del Comitè Executiu
de la FMC rebien una prestació
econòmica mensual fixa en con-
cepte de dietes i/o desplaça-
ments. Les retribucions s’esta-
blien en funció del càrrec i al-
gunes s’haurien fet en mesos que
la FMC estava inactiva o les
haurien cobrat per assistències
a comissions encara que el cà-
rrec públic no hi hagués assistit.

PRIMERES REACCIONS
Divendres passat la FMC va
destituir el seu secretari Gene-
ral, Alfonso Moreno. Segons el
president de la federació, Xavier
Amor, s’ha pres aquesta decisió
perquè “des del mes de febrer,
Moreno tenia l’informe que po-
sava en dubte les presumptes
dietes il·legals i no l’havia posat

en coneixement dels alcaldes
de l’entitat”. Amor també asse-
gura que s’ha posat en marxa
una anàlisi “exhaustiva” de la
gestió de l'entitat anterior al
2013, quan Manuel Bustos va
deixar la presidència, i que des
d’aquesta data “s'han aplicat
mesures de transparència”. El
president de la FMC, inclòs en la
llista dels 44 alcaldes, avisa que
“a l'espera del resultat de l'anà-
lisi, es reserva el dret d'em-
prendre les accions que consi-
deri adients”.

Per altra banda, els cinc al-
caldes de CiU i els nou d’ERC in-
vestigats ja han tornat els diners
i neguen haver estat informats
que rebien aquestes retribu-
cions en concepte de dietes. A
més, els alcaldes d’aquests dos
partits que actualment formaven
part del comitè executiu de la
FMC han decidit abandonar els
càrrecs en la directiva de l’ens
municipalista a l’espera que es
“depurin responsabilitats”.

»  Més de 40 alcaldes de la Federació de Municipis de Catalunya haurien rebut presumptes sous il·legals 
» Els batlles del Vallès Oriental implicats en el cas són el de Llinars, Sant Celoni i l’exalcalde de Parets

Pamela Martínez
VALLÈS ORIENTAL

POLÍTICA4L’alcalde de Llinars
del Vallès, Martí Pujol (ERC), és
l’únic batlle de la comarca  que
ha tornat els diners de les dietes
sota sospita. Pujol, que ha re-
tornat les presumptes retribu-
cions il·legals a la FMC a través
d’un xec nominatiu, assegura
que ho fa perquè “té una obli-
gació legal i moral” i exigeix ex-
plicacions sobre el model de
gestió de l’entitat.

Els altres implicats del Va-
llès Oriental són l’alcalde de
Sant Celoni, Joan Castaño, i l’e-
xalcalde de Parets, Joan Se-
guer. Tant Pujol com Castaño
van rebre un total de 3.333 eu-
ros en concepte de dietes i des-
plaçaments, mentre que Se-
guer  va rebre 1.326 euros. L’e-
xalcalde de Parets reconeix ha-

ver cobrat aquests diners men-
tre era president de la Comissió
de Medi Ambient de la Federa-
ció de Municipis. Segons Se-
guer, que cobrava una assigna-
ció fixa de 265,5 euros men-
suals, “els serveis jurídics de la
Federació els van dir que les re-
tribucions eren correctes”, i
afegeix que va declarar aquests
ingressos a Hisenda amb una
retenció del 35%.

Seguer també ha remarcat
que no té cap problema en re-
tornar els diners, “no per con-
siderar que hagi fet res dolent,
perquè vaig fer una feina per la
qual cobrava, sinó per la qües-
tió jurídica”, i assegura que no
és partícip del què ha succeït i
que li sap greu que els posin tots
“a dins del mateix sac”.

L’alcalde de Llinars del Vallès
torna les conflictives dietes

Els alcaldes que van rebre dietes presumptament il·legals. Foto: Arxiu

Les dietes més polèmiques



PALAUTORDERA4Els Mossos
d’Esquadra investiguen la mort
d’un nadó que es va trobar, di-
lluns passat, dins una bossa de
brossa a la planta de triatge de
l’abocador de Santa Maria de Pa-
lautordera. De moment, els
agents estan intentant esbrinar
quina és la seva procedència
per trobar les persones que van
abandonar el nadó. L’autòpsia
determinarà les causes de la
mort i l’edat que tenia el nen.

Troben un nadó
mort a una planta
de residus

COMARCA4Granollers, Cano-
velles, Les Franqueses i Lliçà
d’Avall tindran un servei de taxi
unificat. Aquesta mesura per-
metrà recollir usuaris en qual-
sevol d’aquests municipis, una
pràctica que actualment és il·le-
gal. L’acord assolit entre els mu-
nicipis es renovarà anualment
per poder introduir-hi les mi-
llores que es puguin necessitar.
A partir d’ara hi haurà una úni-
ca tarifa per a aquests municipis.

Servei de taxi
unificat a diversos
municipis

CALDES DE MONTBUI4El go-
vern municipal de Caldes vol
saber quin és el model de poble
que volen tenir en un futur els
ciutadans de Caldes de Montbui.
Per aconseguir-ho, farà consul-
tes telefòniques a prop de 400
veïns del municipi. Amb aques-
ta iniciativa es vol implicar al mà-
xim els ciutadans. Els resultats
d’aquest projecte estaran en-
llestits la pròxima primavera.

Uns 400 veïns
opinaran sobre 
el futur de Caldes

VILANOVA4Dos homes amb la
cara tapada amb un casc de
moto i amb una arma de foc van
atracar, divendres passat, un
supermercat de Vilanova. Els
lladres es van emportar la re-
captació que hi havia a la caixa
i no hi va haver cap persona fe-
rida. Els Mossos d’esquadra es-
tan investigant els fets per tal d’i-
dentificar i detenir els autors
de l’atracament.

Dos homes amb
un casc atraquen
un supermercat

Un equip integrat per 14 infor-
madors recorrerà, fins al pròxim
20 de juliol, diferents municipis
de la comarca realitzant visites
als grans productors de residus
(bars, restaurants, comerços).
L’objectiu és impulsar i millorar
les recollides actuals dels enva-
sos lleugers, el vidre, el paper i
cartró, la matèria orgànica, i
també fomentar l’ús de les dei-
xalleries. 

Tot i que a la comarca es re-
cullen selectivament el 36% dels
residus que es generen, encara
en queden molts que no es trien
i conseqüentment es dipositen
directament a la fracció resta.
Segons fonts del Consorci de Re-
sidus del Vallès Oriental, “dins
la fracció resta, hi ha una mit-
jana de prop del 60% de matè-
ria orgànica, el 18% d’envasos
lleugers, el 4,3% de paper i car-
tó i el 2,8% de vidre”.

Amb aquesta nova iniciativa,

els informadors del Consorci
donaran a conèixer i recordaran
als grans productors de residus
quin és el model de gestió que es
proposa per al seu municipi. 

A més de tota aquesta infor-
mació, també es proporcionen
consignes i consells molt clars
que els indiquen de quina ma-
nera s’han de tractar els residus.

L’objectiu de totes aquestes ac-
cions no és un altre que pro-
moure un canvi d’hàbits. Per
aquest motiu, des del Consorci
de Residus s’assegura que “és
important que es vagin recor-
dant els missatges perquè són
els que permeten aconseguir
una participació ciutadana molt
més gran”.

Els informadors del Consorci 
de Residus recorren la comarca 

Comarca
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El Consorci informarà els grans productors de residus. Foto: Arxiu

Redacció
VALLÈS ORIENTAL

Sinistralitat | Reduir els accidents a la C-59
La carretera c-59 en el seu tram entre Caldes i Sant Feliu és un punt on es 

produeixen nombrosos accidents. Per aquest motiu, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha començat a fer un estudi que permeti aconseguir tirar endavant 

alguna mesura que millori la seguretat viària en aquest tram de carretera.

TURISME4 Una part impor-
tant dels hotelers del Vallès
Oriental s’han unit en una nova
entitat. Sota el nom d’Associa-
ció d’Hotels del Vallès Oriental
pretenen defensar els interessos
del sector hoteler i portar negoci
a la comarca.

Aquesta nova associació
aglutina establiments de Gra-
nollers, el Montseny, Mollet i
Caldes, entre altres.

Segons l’actual president de
l’associació, Enric Gisbert, “un

dels nostres principals objectius
en el qual posarem més esforços
és aconseguir atraure clientela
al Vallès Oriental”, però també
faran acords amb Fira de Bar-
celona, fomentaran les activitats
esportives i faran promoció al
Sud de França. 

Gisbert assegura que els ho-
tels de la comarca tenen els
preus molt ajustats, però en
canvi tenen una baixa ocupació,
cosa que pretenen canviar su-
mant els esforços de tots els es-

tabliments associats. A més, re-
marca Gisbert, “ara que estem
articulats volem tenir veu en les
estratègies per distribuir la taxa
turística”.

L’Associació Hotels del Va-
llès Oriental està integrada dins
la Unió Empresarial Intersec-
torial i el seu president, Joaquim
Colom, forma part de la junta
directiva de la patronal vallesa-
na. Per a Colom “és molt posi-
tiu que el sector hoteler s’unei-
xi per dinamitzar el territori”. 

Unió dels hotelers de la comarca

Els hotels del Vallès Oriental s’uneixen en una associació. Foto: Arxiu
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Aunque en nuestros corazones
tengamos la necesidad de creer
que nos importan las duras en-
fermedades a las que se enfren-
tan los demás, en el fondo nos
asustan y vencen cuando nos
alejamos de ellas si no están en
nuestros entornos.

Los verdaderos héroes y he-
roínas de este mudo no chutan
balones por cantidades millona-
rias, ni cantan, ni conducen
grandes coches, ni actúan, ni
nada de todo eso. Los verdade-
ros héroes y heroínas de este
mundo chutan en el culo a en-
fermedades que les hacen luchar
por algo tan maravilloso como
es la vida. Ellos y sus familias,
son los verdaderos héroes de
este mundo. 

Su lucha, es contra aquellos
bichitos que entran en sus cuer-
pos y que no desean que vivan
más. El ver como se enfrentan a
ellos es el verdadero ejemplo
que nos regalan al resto de la so-
ciedad. 

Gracias por sonreír a la du-
reza de una verdadera lucha.  

4Héroes
por David Creus

#Mineirazo#MissióImpossible #Absolució

4Rebel·lió a la granja
per Jordi Lleal

Estimado (o no) Ministro de
Defensa:

Te escribo sorprendido por
la noticia de que os vais a gastar
143.000 euros en sables. En
fin, vayamos por partes, como
dice Alicia Sánchez-Camacho
cuando se pinta los labios. Po-
dría comprender (poniendo
mucho empeño y anestesiando
mi pacifismo con unos cuantos
whiskys dobles) que compra-
rais misiles, aviones o tanques
con la intención de parecer un
ejército moderno. Seguiría en
contra de este tipo de gastos
pero podría tener algún sen-
tido, aunque fuera darle gustito
a los militares para que se que-
den tranquilitos en el bar de
oficiales o de suboficiales,
mientras se cuentan hazañas
militares entre los vapores etí-
licos. Pero, ¿comprar sables?
¿Qué tipo de militares queréis
formar en vuestras academias?
¿D’Artacán y los tres mosque-
perros?

Estaría bien que plantearais
cursos de formación para los
militares del tipo: “En el siglo
XXI la gente ya no se pelea con
sables” o “Los únicos sablazos
los da Montoro”. No queda
serio que un marine americano
tenga una GoPro en el casco y

conexión con un satélite y que
el militar español vaya por los
campos de batalla con un sable
supermolón pero bastante in-
eficaz frente a un F/A-18E/F
Super Hornet, que no tengo ni
idea de qué capacidades tiene
pero que, por el nombre, parece
bastante fardón.

Mira, ¿sabes qué te digo?
Después de todos los recortes
que los peperos habéis hecho
en sanidad y educación, des-
pués del magnicidio que habéis
cometido con los derechos so-
ciales y después de la reforma
laboral, lo mejor que podéis
hacer es potenciar la economía
china. ¿Cómo?, te estarás pre-
guntando. Muy fácil. Envías a
algún becario a un bazar chino
que tengas cerca del Ministe-
rio. Le dices que compre unos
sables de plástico, de los que se
venden por Carnaval, si te
quieres disfrazar de mosque-
tero y ya verás cómo flipan tus
soldaditos. Más barato. Super
chachi molón. Y, sobre todo,
bastante mas ético en los tiem-
pos que corren. El siguiente
paso que sería recomendable
pasaría por un ERE en el ejér-
cito. Pero ese es otro tema.
Venga… izquierda, izquierda,
izquierda, derecha, izquierda.

por Àlex Ribes (@alexsocietat)

4D’Artacan y el ejército español

Vet aquí una granja, allà al mig
d’un país en un lloc del qual no
recordo, on el bestiar i l’aviram
es revolta. Els corders es negu-
en a ser esquilats, les vaques
amaguen el cul i no es deixen xu-
clar les mamelles, les gallines
han dit prou i no pondran cap
més ou, el pollastre no vol ser
capó, el conillet de vellut està fo-
tut, el cavall no estira del carro,
el bou diu que prou i es deslliu-
ra del jou, les cabretes no es dei-
xen esprémer les tetes, els porcs
estan anorèxics i no fan pernils,
les oques no es deixen desplo-
mar i els ànecs tampoc, el cara-
gol ni treu la banya ni puja a la
muntanya i el ruc català repar-
teix guitzes a tort i a dret. 

Tots n’estan tips de viure en
males condicions, exigeixen aug-
mentar la qualitat dels seus es-
tables, corrals i quadres; volen
millorar les seves condicions

higièniques i ambientals; de-
manen repartir equitativament
els beneficis produïts pel seu tre-
ball i explotació. Finalment, de-
manen que se’ls reconegui el
dret a decidir lliurement entre
tots el seu benestar.

El granger hi està d’acord,
però resulta que les decisions es
prenen allà lluny a 600 quilò-
metres, en un centre de poder de
la Meseta, i ell vol fer el més con-
venient des del mateix territori.
Tot el bestiar hi està d’acord, i
fan pinya per poder deslliurar-
se de qui es queda amb els be-
neficis de la granja i a més els hi
diu com han de renillar, clo-
quejar, bramar, mugir o belar. El
granger, que ja no pot més, ex-
plota i etziba un crit dirigint-se
al bestiar i l’aviram que el con-
templa expectant: “S’ha acabat
el bròquil, vosaltres ja m’ente-
neu! ”

@ALevySoler: Esto empieza a parecerse a
"no me chilles que no te veo": "Mas diu
que la reunió amb Rajoy està demanada
però creu que no el vol rebre".

@ernestfolch: El Govern que tant
s'indigna amb la sentència del Parlament:
va ser decisió seva portar el cas a l'Audièn-
cia Nacional (amb Manos Limpias!).

@Carles_Ribera: Als que veuen la mà de
Guardiola en aquesta selecció alemanya, dir-
los que han guanyat 7-1 amb només un 49%
de possessió.
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4Regenerar la democràcia?

Opinió en 140 caràcters

Un diari obert

Quan les enquestes estan posant en
evidència el final del bipartidisme es-
panyol; quan Podemos ja s’ha conver-
tit en tota una sensació a l’actual eco-
sistema polític i, fins i tot, el seu líder Pa-
blo Iglesias ja ha debutat –no sense dei-
xar-se veure– a l’hemicicle d’Estrasburg;
ara que els partits han oblidat la cam-
panya europea i ja pensen en les futures
municipals del 2015, és quan el Partit Po-
pular se’ns presenta amb una proposta
de regeneració democràtica per l’en-
carcarat Estat de les autonomies.

Per molt que Carlos Floriano, vice-
secretari general d’organització del Par-
tit Popular, s’entesti a dir que no hi ha
electoralisme en tot això, es fa difícil de
creure quan l’ADN dels grans catch-all
parties–i els conservadors espanyols en
són un bon exemple– està programat
per actuar segons bufi el vent. Són par-
tits que fan bo allò d’estar en campanya
permanent. 

De totes maneres, la regeneració de-
mocràtica que planteja el Partit Popu-
lar dista molt de poder ser un projec-
te clarament crític amb allò que l’ha
marcat més últimament: la corrupció.
Parlar d’elecció directa dels alcaldes, de
reducció del nombre de diputats auto-
nòmics i regidors o, simplement “cla-
rificar el concepte d’aforat” perquè la
majoria d’aquests són fiscals i jutges no
acaba de ser allò que el ciutadà de peu
vol escoltar.

La regeneració democràtica d’a-
quest país no només implica reduir el
nombre d’aforats, sinó també per apro-

fundir en conceptes com la transparència
i la meritocràcia, a la vegada que es des-
terren pràctiques com el nepotisme o el
familiarisme amoral, molt sovint au-
tèntics manuals de funcionament orgà-
nic dels partits. 

Queda clar que l’èxit de Podemos, la
CUP o Ciutadans es pot explicar per di-
versos motius –entre ells, per la neces-
sitat de reposicionar els emblemes de
l’esquerra tradicionals o clarificar el
debat sobiranista–, però també per-
què els ciutadans estan cansats d’una po-
lítica que funciona amb paràmetres del
segle XX i que està molt allunyada de la
modernitat líquida descrita pel sociòleg
polonès de solvència contrastada Zyg-
munt Bauman, que no ha deixat rege-
nerar les seves estructures i ha permès
que determinats perfils i personalismes
tinguin fotografia a les portades dels dia-
ris durant una eternitat.

L’evolució que està prenent el cas
Nóos i les maniobres perquè la infanta
Cristina no segui al banc dels acusats.
són una mostra més de la permissivitat
d’una justícia espanyola que, si no tren-
ca el seu lligam amb el poder polític, mai
podrà assumir el què una regeneració
democràtica requereix. A Espanya, no
tothom és igual davant la llei i les críti-
ques per l’aforament exprés del rei Joan
Carles van ser prou rotundes i contun-
dents. Socialistes i populars van prote-
gir una monarquia que ha passat de ser
l’emblema de l’Estat de les autonomies
–gràcies a l’aurèola del 23F– a ser la cara
més amarga de la seva degradació.  

per Xavier Ginestà

A diferència de l'estiu anterior i de l'al-
tre, la malnutrició i la pobresa infantil
ja no són cap prioritat pels grups par-
lamentaris de l'oposició. O això sembla,
ja que la seva activitat parlamentària ja
no se centra en cap d'aquestes prioritats
del govern. En el període de vacances es-
colars, les necessitats d'una part de la
població en situació de vulnerabilitat se-
gueixen existint i se segueixen atenent,
però és potser perquè el govern segueix
fent la feina que ha de fer, i per tant ja
no són notícia ni són prioritat política
d'aquells que només pensen a treure rè-
dit polític de la vulnerabilitat en lloc d'a-
judar a pal·liar-la.

I és que el govern de la Generalitat,
malgrat que pateix una retallada de fons
estatals per a l’atenció a les persones de
més de 20 milions d’euros l'any, conti-
nua treballant i oferint recursos perquè
les persones en situació de vulnerabili-
tat puguin satisfer les seves necessitats
bàsiques i les dels seus fills.  El Govern
treballa estretament amb tota la xarxa
solidària de què s'ha dotat aquest país,
i incideix directament o ajuda amb re-

cursos econòmics les entitats que ofe-
reixen determinats serveis.

Enguany, pel que fa al lleure edu-
catiu, és a dir, els casals d'estiu, colònies,
campaments i camps de treball, el Go-
vern ha becat directament 1.000 places.
Ha convocat la subvenció anual per a ac-
tivitats culturals, cíviques i socials des-
tinades a les entitats per valor de 4 mi-
lions d’euros, obrirà tots els centres
durant tot l'estiu i portarà a terme una
convocatòria extraordinària de sub-
vencions de suport a entitats que tre-
ballen amb famílies amb fills en situa-
ció de vulnerabilitat, amb l'objectiu de
cobrir les necessitats bàsiques dels pe-
tits. En definitiva, per donar més ben-
estar als infants.

Amb totes aquestes accions, el Go-
vern s'assegura que garanteix el lleure
educatiu durant els mesos d'estiu, mit-
jançant el qual molts nens podran sa-
tisfer les seves necessitats alimentàries
i d’oci. Però pel que es veu, que els in-
fants tinguin garantides les seves ne-
cessitats no és notícia, ni prioritat par-
lamentària de l’oposició.

per Anna Figueras

4Malnutrició infantil i rèdit polític

@hugomabarca: Bombardeos de Israel
en Gaza, preguerra en Ucrania, estado is-
lamista en Siria-Irak... La política exterior de
la OTAN-UE es una maravilla.

@MrJoseRosales: Pedro Sánchez (PSOE)
‘esconde’ que fue consejero de la Asamblea
de Caja Madrid con Blesa. ¡La regeneración
está aquí!

@cristina_pardo: El partido de Durán i
Lleida es el más endeudado, según el Tri-
bunal de Cuentas. Stop desahuciAH, no!
Que son políticos y no les echan.
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Vostè va dir fa uns mesos que
Granollers era una ciutat sense
nord. Per què?
Perquè ens trobem al final d’una
etapa, amb un govern socialista
que només es limita a gestionar
el dia a dia, fins i tot, amb un
cert caràcter d’improvisació.
Granollers necessita una nova
visió que pensi quina ciutat es
vol en un futur.

Es veu capaç de fer-ho vostè? 
No és que jo em vegi capaç de
recuperar el nord de la ciutat,
sinó que crec que des de CiU
som capaços de vestir un pro-
jecte polític i de tenir l’equip de
persones adients per portar-lo a
terme. És bo que sapiguem fer
autocrítica i dir que, potser, en

alguns moments a CiU li ha fal-
tat alguna cosa per acabar de
connectar amb els ciutadans i
oferir a la ciutat el que ens de-
mana. Nosaltres estem en deute
amb Granollers i ara, que el pro-
jecte de Mayoral està esgotat, és
un bon moment per fer el canvi. 

Per què diu que el projecte polí-
tic de Mayoral està esgotat?
Perquè ningú té constància que
tingui cap iniciativa que vagi
més enllà d’aquesta legislatura.
En el cas que els socialistes tor-
nessin a guanyar les municipals,
no tenim ni idea del que ens ofe-
rirà el seu projecte. On més s’ob-
serva aquesta mancança és en
els temes urbanístics. Només
tenen el cobriment de les vies
del tren i, en aquest sentit, no-
saltres som molt escèptics.

De fet, fa uns dies vostè va dir
que el projecte no era viable...
No és que jo no el vegi viable, és

que el mateix govern constata
que no ho és, perquè el volien fi-
nançar amb les plusvàlues d’u-
nes promocions d’habitatges
que encara estan per fer. Nosal-
tres ja vam dir que, amb la crisi
econòmica, aquesta mesura no
seria possible. No ens van fer
cas, es van complir les nostres
prediccions i ara plantegen re-
qualificar l’estació de mercade-
ries perilloses, la qual cosa no
poden fer.  Per tant, l’únic pro-
jecte amb una visió de ciutat a
llarg termini no és viable.

I què s’hauria de fer perquè fos
viable? Tenen alguna fórmula?
Ara podríem dir que tenim una
idea meravellosa per fer-lo via-
ble, però nosaltres plantegem
una nova manera de fer política
i de vegades s’ha de dir que no.
No ens agrada fer volar coloms.
Seguim pensant que es tracta
d’un projecte molt interessant
per la ciutat, perquè integra ur-

banísticament Granollers, però
potser ens ho hem de plantejar
a llarg termini. 

Com definiria la relació de dià-
leg de CiU amb el govern de
Mayoral?
La relació de diàleg és correcta,
però la concreció per fer coses
conjuntes és precària. Nosaltres
sempre hem intentat fer propos-
tes. No hem fet una oposició des-
tructiva. El govern socialista té
una manera de fer les coses espe-
cial: ells escolten les nostres pro-
postes, les guarden al calaix i
quan ha passat un temps i la gent
s’ha oblidat que la proposta venia
de l’oposició, la treuen, se l’apro-
pien i es pengen la medalla.

Fa poc que s’ha fet el tercer pla
de xoc. Malgrat que l’oposició
va votar-hi a favor, quines man-
cances li troba?
Evidentment, aquestes mesures
s’han de fer, però no deixa de ser

un pegat. Estem a favor de fer un
pla de xoc, però no únicament
orientat a pal·liar les situacions
que provoca la crisi, sinó a in-
tentar evitar que se’n produeixin
de noves. Hi hem votat a favor
perquè entenem que actualment
la gent ens demana que sapi-
guem posar-nos d’acord amb
aquestes coses i hem cedit, però
volem que es pensin mesures es-
tructurals que permetin revertir
la situació actual.

L’altre dia vostè deia al seu blog
que el govern municipal no s’ar-
risca amb projectes transgres-
sors. Quins proposa CiU? 
És cert, no arrisca. Sobretot pel
que fa a urbanisme. L’exemple el
tenim amb la reforma del carrer
Girona, on només s’han arreglat
les voreres i el paviment i s’han
canviat quatre bancs i fanals.
Compleix la seva funció de re-
forma, però nosaltres no l’hau-
ríem fet així.

Àlex Sastre
Cap de llista de CiU Granollers
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Pamela Martínez
Text i Fotografia

“Granollers necessita
una nova visió que
pensi quina ciutat
es vol en un futur”



Com l’haurien fet? 
Tot i que compartim la idea de
convertir el centre de Granollers
en una illa de vianants, pensem
que això crea un problema de
mobilitat. La reforma del carrer
Girona hauria d’haver estat una
oportunitat per repensar la mo-
bilitat de la ciutat i fer-la servir
per alliberar trànsit. Això no s’ha
fet així, perquè es pensava re-
alitzar una vegada acabat el co-
briment de les vies del tren i el
trasllat del camp de futbol. Com
que no ha estat possible i neces-
sitaven un projecte abans que
acabés la legislatura, s’ha fet de
forma precipitada. Nosaltres de-
manàvem una rotonda al final

del carrer Girona, amb Fran-
cesc Ribes, però s’ha quedat al
calaix. Una vegada més, l’Ajun-
tament ha fet una reforma grisa
i el mateix ha passat amb la
plaça del Peix.

Què li sembla la darrera acció
d’art urbà que s’ha fet al carrer
Roger de Flor?
A mi, personalment, m’agrada.
Crec que aquesta és la via que
hem de seguir, però una flor no
fa estiu. Aquesta iniciativa ha
estat un encert, però això no fa
que el govern municipal sigui
trencador estèticament. Crec
que aquest és el camí a seguir,
però queda molt per fer.

Vostè que és professor, què en
pensa de la denegació de la jor-
nada continua a dos instituts de
la ciutat?
És un tema complicat, perquè hi
havia un acord entre famílies i
professors i l’Ajuntament l’ha
tirat enrere per qüestions de co-
hesió social. 

A més, l’any passat es va conce-
dir el mateix a un altre centre...
Això és una incoherència del
goven municipal. Es tracta d’un
tema que depèn del centre. Si hi
ha un acord per part de les fa-
mílies, l’Ajuntament ha de dia-
logar i, si hi ha raons de pes per
negar-ho, que podria ser, s’ha

de fer-ho entendre a la comuni-
tat educativa. Però l’Ajuntament
no ho ha sabut fer. 

El petit comerç a Granollers està
patint de forma molt especial.
Què podria fer l’Ajuntament que
no fa per potenciar-lo?
Quan parlem de comerç tothom
pensa en polítiques de protecció
del petit comerç i el tema estre-
lla són els horaris. En el nostre
cas tenim a prop un centre co-
mercial que obre els diumenges
i ho hem de tenir en compte a
l’hora de pensar en el model co-
mercial de la ciutat. La nostra
superfície és més gran que la de
la Roca, per tant hauríem de fer
valer la idea de Granollers cen-
tre comercial a l’aire lliure. A
part d’això, hauríem de fer pe-
dagogia sobre quins efectes té el
nostre tipus de consum. Grano-
llers hauria de ser pioner en
aquest sentit.

En la seva elecció com a candidat,
15 persones van votar en blanc.
Creu que hi ha gent que dubta de
les seves capacitats?
Segur que sí. He parlat amb al-
gunes d’aquestes 15 persones i
crec que el que hi havia és un
dubte en la manera d’exercir la
democràcia dins el partit, però
segur que hi ha gent que no està
segura de les meves capacitats.
M’enganyaria a mi mateix si
pensés que agrado a tothom.
Encara tinc molt per fer i entenc
que hi ha gent que dubti. 

Què pot aportar un polític de 31
anys a l’alcaldia de Granollers?
És conscient que s’enfronta a un
veterà de la política municipal?
Molt conscient. De fet, aquesta
és la gràcia. No confrontem úni-
cament dues persones que volen
ser alcalde, sinó dues maneres
de fer. Confrontem un alcalde
que fa molts anys que està en
política, amb una persona que té
ganes de provar amb noves fór-
mules i actituds. Sobretot con-
frontem dos projectes: un que
considero que està esgotat, amb
un altre que arrenca ara i que té
més recorregut per portar Gra-
nollers més enllà del que plante-
gen els socialistes.

CiU va ser la força més votada a
Granollers a les passades elec-
cions europees. Sorprès?
No. Vam guanyar les eleccions
al Congrés dels Diputats del
2011, les del Parlament del 2012
i ara les europees. Però això in-
dica que hi ha molta gent a Gra-
nollers disposada a confiar en
CiU també en l’àmbit local.

Quin tipus d’extrapolació es pot
fer de cara a les municipals?
Hem de separar les dues elec-
cions. Hem de ser conscients
que a les municipals ens falla al-
guna cosa i hem de poder expli-
car a la gent, que està disposada
a fer-nos confiança, que els que
ens presentem a les municipals
som els mateixos que els de les
europees. Fer entendre’ls això
només depèn de nosaltres.

Creu que es farà la consulta?
Sí, sí, sí.

Però s’estan posant molts pals a
les rodes...
[Somriu]. Això ja ho podíem
preveure. L’estat espanyol no
evoluciona i segueix tenint les
mateixes mancances democrà-
tiques que fa 50 anys. Espanya
no entén que volem que la gent
pugui decidir què vol fer amb el
seu país. Voler decidir és un 
exercici impossible de debatre. 

Però ho fan...
Sí, però perquè a Madrid pensen
que si aconsegueixen que no es
voti el 9N, la gent se n’oblidarà.
Creuen que és un procés que rau
de dalt a baix, quan en realitat és
la gent que ho demana.

Granollers està a l’altura de la
consulta?
No... No ho està, però ho pot ar-
ribar a estar. No sabria definir el
posicionament del govern muni-
cipal, perquè un dia diu blanc i
l’altre negre. La gent de Grano-
llers es mereix que el seu alcalde
sigui més ferm pel que fa a la de-
fensa d’un exercici que és essen-
cial. No n’hi ha prou amb titulars
a diaris. Les coses es demostren
amb els fets, i en el seu compro-
mís amb la consulta, l’alcalde
Mayoral és dèbil.
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“En el seu compromís amb 
la consulta, Mayoral és dèbil”

“El PSC s’apropia de les propostes 
de l’oposició per penjar-se medalles”
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El Tribunal Suprem ha anul·lat
el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Grano-
llers, de l’any 2006. Concreta-
ment, l’òrgan màxim judicial
assenyala el POUM com a “con-
trari a l’ordenament jurídic”.

Aquesta ja és la segona ve-
gada que se suspèn el pla urba-
nístic de Granollers. La prime-
ra suspensió es va produir per
una sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia, en la qual es
donava parcialment la raó a
l’empresa Ferimet, que va im-
pugnar el POUM perquè feia
una nova qualificació dels te-
rrenys on està ubicada. 

Ferimet no va quedar satis-
feta amb la sentència, perquè
parlava de mancances de tra-
mitació però no es pronunciava

sobre el fons de la qüestió, cosa
que va fer que l’empresa portés
la sentència al Suprem. Ara l’alt
tribunal li dóna la raó i considera
que obligar l’Ajuntament i la
Direcció General d’Urbanisme a
tornar la tramitació del pla a la
fase d’aprovació provisional per

propiciar una nova exposició
publica no és suficient i, per
això, anul·la el POUM.

L’Ajuntament encara no ha
rebut la notificació oficial de la
sentència i per ara prefereix no
pronunciar-se sobre les conse-
qüències de la decisió judicial.

El Suprem ha donat la raó a l’empresa Ferimet. Foto: Google Maps

El Tribunal Suprem anul·la 
el pla urbanístic de Granollers
» Aquesta és la segona vegada que un tribunal suspèn el POUM 
» L’Ajuntament evita pronunciar-se fins a tenir la notificació oficial 

Els Xics descarreguen  la torre
de vuit, 15 anys després

TRADICIÓ4Han hagut de pas-
sar 15 anys, però els Xics de Gra-
nollers finalment han aconse-
guit descarregar la torre de vuit
amb folre. La colla grana ho va
aconseguir, diumenge passat, a
Barberà del Vallès en segona
ronda. 

Els Xics començaven l’ac-
tuació amb el 3 de 8, el cinquè
de la temporada. Amb aquesta,
ja són 100 les vegades que la co-
lla descarrega aquest tipus de
castell. L’actuació d’aquest cap
de setmana ha estat rodona i es
va completar a tercera ronda
amb el 7 de 7, el tercer de l’any.
Dos pilars de 5 de comiat van

servir per segellar la segona
millor actuació de la colla. 

El primer castell folrat dels
Xics es va poder veure el 3 d’oc-
tubre de 1999 a la Roca del Va-
llès, fins diumenge l’única torre
de vuit amb folre descarregada
per aquesta colla. L’any passat
els Xics van fer dos intents d’a-
quest castell sense èxit. Un tre-
ball intens a l’assaig ha aportat
els seus fruits i diumenge la
colla va descarregar l’estructu-
ra treballant sobretot en el mo-
ment de descarregar. Una ve-
gada assolit el castell, l’eufòria
desbordada va envair tots els in-
tegrants de la colla.

SOCIETAT4A partir d’aquesta
tardor Granollers implantarà a la
ciutat un projecte que pretén
aportar qualitat a les persones
més grans de 74 anys que viuen
soles o acompanyades de perso-
nes més grans de 64 anys. La fi-
nalitat és que puguin seguir amb
la seva quotidianitat amb la com-
plicitat del seu entorn. 

L’objectiu principal del pro-
jecte Radars es basa a enfortir les
xarxes socials per donar respos-
ta conjunta a les necessitats del

territori. Es tracta, per tant, d’u-
na iniciativa preventiva i d’acció
comunitària que promou el bon
veïnatge i la col·laboració entre
persones que viuen en un mateix
barri, fomentant el sentiment
de comunitat. 

QUI POT SER RADAR?
Qualsevol persona que vulgui
pot ser radar. Veïns, comer-
ciants, persones voluntàries i
professionals de les entitats o del
barri amb l'objectiu de facilitar i

ajudar que les persones grans
puguin seguir vivint a casa seva,
tot garantint el seu benestar.
L’únic requisit és ser respectuós
amb la privacitat de les persones.
Ser radar no suposarà cap esforç,
només cal estar atent a la dinà-
mica diària de les persones grans.
Si es detecta un canvi en la seva
rutina, comportament o aspecte,
pot ser un indici que necessiten
algun tipus d’ajuda i s’haurà de
comunicar-ho als Serveis Socials
de l’Ajuntament de Granollers. 

Comerç | Segon Mercat de Productes de Palou
Davant la bona acollida que va tenir el 1r Mercat de Productes de Palou que es va fer el dia

7 de juny, aquest dissabte 12 de juliol se'n farà una nova edició també a la plaça de Can
Trullàs, en horari de matí. El mercat reuneix diversos productors acollits a la marca 

Productes de Palou, un segell de qualitat que distingeix els aliments produïts a Palou. 

Redacció
GRANOLLERS

Pel benestar dels més grans

Presentació del Projecte Radars. Foto: Ajuntament
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Prop de 10.500 persones han
passat enguany pel Festival Mu-
sik N Viu celebrat a la ciutat els
dies 21, 27 i 28 de juny i el 4 i 5
de juliol, cosa que demostra el
seu poder de convocatòria mal-
grat la coincidència amb altres
esdeveniments musicals. 

El Musik N Viu va comptar
amb dues actuacions prèvies al
centre de la ciutat, una de les
quals adreçada al públic familiar,
que van aplegar unes 500 per-
sones. Les nits més multitudi-

nàries van  ser les quatre del Parc
Firal, amb el discofunk de Se
Atormenta una Vecina, el reggae
d'Alpheus Backed, la música
electrònica de House South Bro-
thers i la rumba dels garriguencs
La Troba Kung-Fú com a caps de
cartell.

Enguany se celebrava el desè
aniversari del Festival i s’hi han
inclòs diferents novetats, com
obrir altres espais al públic, però
amb la mateixa filosofia de sem-
pre. Des dels seus inicis, el Mu-
sik N Viu s’ha centrat a oferir als
joves una alternativa d’oci noc-
turn de qualitat a la ciutat; en-
fortir el lligam entre els grups i
les entitats juvenils, així com el

seu treball conjunt; i potenciar
les formacions de música ama-
teurs, que sovint estan poc va-
lorades dins el món musical.

Un any més, l’entrada ha es-
tat gratuïta i ha comptat amb la
presència tant del jovent grano-
llerí com de la resta de munici-
pis de la comarca. 

Els organitzadors d’aquest
festival s’han mostrat molt sa-
tisfets dels resultats obtinguts
aquest any i asseguren que s’es-
tà convertint en “un festival de
música referent a la comarca”.
Els organitzadors afirmen que ja
estan pensant en com serà el fes-
tival de l’any vinent i quines no-
vetats poden oferir.

Concert de les Oques Grasses. Foto: Daniel García Crespo

El ‘Musik N Viu’ aplega 
prop de 10.500 persones

Redacció
GRANOLLERS

Bon balanç de la darrera
temporada del Teatre Auditori
CULTURA4El Teatre Auditori
de Granollers ha tancat la tem-
porada amb molts bons resultats.
Durant aquest curs ha acollit
34.717 espectadors, 2.857 més
que en la temporada anterior. La
regidora de cultura de l’Ajunta-
ment, Alba Barnusell, assegura
que aquestes xifres han estat
possibles gràcies a “l’esforç que
s’ha fet per garantir l’oferta de 60
espectacles i més de 100 fun-
cions. Tot això ha permès poder
arribar no només al públic de
Granollers, sinó també a muni-
cipis de la comarca”.

I és que tot i la crisi pressu-
postària que pateix el món de la
cultura, sobrevinguda per la pu-
jada de l’IVA cultural i la baixa-
da de dotacions econòmiques,
Granollers ha fet un important
esforç per mantenir aquesta ofer-
ta variada i de qualitat, que ha
obtingut una ocupació mitjana
del 72% en aquesta darrera tem-
porada al Teatre Auditori. “Una
xifra optimista donada les cir-
cumstàncies que ens impulsa a
seguir treballant en aquesta lí-
nia”, ha afegit la regidora. 

Per a la pròxima temporada
el Teatre Auditori de Granollers
seguirà combinant els grans es-

pectacles de totes les disciplines
amb les propostes locals i els pro-
jectes educatius.

NOVETATS
El Director del programa Gra-
nollers Escena Gran, Carles Ri-
bell, ha remarcat que l’any vinent
la programació del Teatre Audi-
tori ve carregada de novetats.
“Escena GrAn segueix sumant
espais i enguany inclourà es-
pectacles a la Casa de Cultura
Sant Francesc, amb la Roda
d’Espectacles Infantils, i a Roca
Umbert Fàbrica de les Arts, que
afegirà tres propostes singulars
a la programació”. 

A més, el director ha destacat
que “Escena GrAn sortirà de les
seves quatre parets per envair al-
tres espais de la ciutat, sota la
marca de Granollers Propostes
Singulars (GPS)”. Tot això per-
metrà que, per primera vegada,
es puguin veure espectacles a la
Biblioteca Can Pedrals, el plane-
tari del Museu de Ciències Na-
turals de Granollers, els carrers de
Roca Umbert o la Sala Tarafa.

A més, també hi hauran caps
de cartell destacats com Rosario
Flores, Love of Lesbian i Tricicle,
entre altres.
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L’Ajuntament de Mollet i l’em-
presa Endesa han signat un
conveni per tal de coordinar ac-
cions dirigides a lluitar contra la
pobresa energètica. Amb aques-
ta signatura, Mollet es conver-
teix en el primer municipi, des-
prés de Barcelona, que signa
aquest acord per evitar talls de
subministrament d’electricitat.

Concretament, Endesa es
compromet a facilitar al consis-
tori la forma de pagament dels
ajuts municipals per evitar el tall
de subministrament sense l’a-
plicació de cap interès de de-
mora o comissió. Així mateix,
deixarà en suspens el tall d’e-
lectricitat quan rebi la comuni-
cació, per part de la regidoria de
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Mollet, que el titular del ser-

vei és subjecte d’un ajut en ma-
tèria de pobresa energètica. Per
tant, aquest conveni garanteix a
la família usuària dels Serveis
Socials que no es veurà afectat
pel tall de subministrament i, a
la vegada, s’agilitza el pagament
de l’ajut.

L’alcalde de Mollet, Josep

Monràs, valora molt positiva-
ment la signatura d’aquest con-
veni amb Endesa “perquè re-
flecteix el concepte que sempre
hem defensat de justícia social i
escenifica el compromís muni-
cipal de continuar donant res-
posta a les necessitats socials de
la ciutat”.

Signatura del conveni amb Endesa. Foto: Ajuntament

Mollet, ciutat pionera 
contra la pobresa energètica

» L’Ajuntament i Endesa signen un acord per evitar els talls de llum
» Només Barcelona disposa d’un conveni d’aquest tipus

Calvo, nova coordinadora
territorial del PP a Barcelona

POLÍTICA4La regidora del PP a
l’Ajuntament de Mollet, Susana
Calvo, és la nova coordinadora te-
rritorial del partit a la província
de Barcelona. Així ho va decidir
dimarts passat el Comitè execu-
tiu del Partit Popular.

Calvo es va mostrar molt sa-
tisfeta per la confiança que s’ha
dipositat en ella per ocupar el cà-
rrec i va assegurar que treballa-
rà per  “implantar noves juntes a
aquells municipis on el partit no
té una representació consolida-
da”. A més, va afegir que donaran
suport i atendran “les necessitats
de tots aquells llocs on hi hagi una

secció constituïda”. Calvo també
va remarcar que “es farà una re-
novació en els municipis que
calgui”. 

La regidora de Mollet com-
partirà el càrrec de coordinado-
ra territorial amb el vicesecreta-
ri territorial i regidor de Mataró,
José Manuel López.

El president territorial del
PP, Alberto Villagrasa, va desta-
car que considera que Calvo és
una “gran coneixedora de la fei-
na de proximitat” i va afirmar que
“el seu coneixement del Vallès
Oriental l’avala per poder ocupar
el nou càrrec”.

POLÈMICA4La coalició d’ICV-
EUiA qüestiona el sistema de
Grua- Exprés que vol implantar
el govern de Mollet. Segons els
ecosocialistes, el consistori vol fer
que els actuals conductors de la
grua siguin els encarregats di-
rectes de detectar vehicles in-
fractors, informar telemàtica-
ment la policia i que aquesta va-
lidi la infracció remotament sen-
se la seva presència física.

Aquest funcionament, ja im-
plantat en algunes ciutats, ha

creat força polèmica perquè vul-
nera el principi que ha de ser un
agent de l'autoritat el que for-
malitzi les multes. De fet, hi ha
sentències en aquest sentit
anul·lant multes fetes amb aquest
sistema.

La portaveu del grup muni-
cipal, Marina Escribano, destaca
que “una vegada més, el govern
actua sense cap informació prè-
via a la ciutadania i que aquest
funcionament altera substan-
cialment les condicions de treball

dels treballadors de la grua que
passaran a estar sota la pressió
d’actuar com a policies quan no
els pertoca”.

Escribano remarca que la co-
alició “no defensa les infraccions
de trànsit, però pensa que aques-
tes mesures no milloraran la si-
tuació, ja que dificulten la bona
convivència i la conscienciació en
una ciutat castigada per sistemes
de multes”. Així doncs, la coali-
ció demana al govern que es re-
pensi la mesura.  

Urbanisme | Més seguretat a l’avinguda de Burgos
L’Ajuntament de Mollet ha iniciat aquesta setmana unes obres de millora a l’avinguda de

Burgos amb l’objectiu de convertir-la en una via més segura per a la mobilitat, tant de cotxes
com de vianants. Les obres s’efectuaran en el tram comprès entre la rotonda d’El Calderí i

l’avinguda de Badalona i tindran una durada aproximada de dues setmanes.

Redacció
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ICV-EUiA, contra la Grua-Exprés
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L’entitat ‘Junts per Mollet’
enceta una nova etapa 

ENTITATS4Aquesta setmana,
l’entitat Junts per Mollet ha re-
novat el seu grup de coordinació,
amb Raúl Broto com a màxim
responsable.

Amb aquesta renovació, l’en-
titat enceta una nova etapa, a
través de la qual vol ser més vi-
sible i amb l’objectiu clar d’a-
conseguir la participació ciuta-
dana amb voluntat de sumar i
cohesionar la ciutat de Mollet. 

El nou coordinador de l’en-
titat, Raúl Broto, afirma que
“Mollet creix i funciona quan els
ciutadans van junts i se centren
en els objectius que compar-
teixen”. Així doncs, el nou equip

remarca que treballarà per la
cohesió des del respecte de les
necessàries diferències de la
gent i per seguir fent aporta-
cions que millorin la convivèn-
cia i les oportunitats de les per-
sones que viuen i conviuen a
Mollet del Vallès. 

Segons Broto, volen “co-
mençar un camí amb el qual els
ciutadans se sentin identifi-
cats i que puguin canalitzar el
seu gra de sorra per millorar la
ciutat”, cosa que faran a través
de trobades ciutadanes, xerra-
des, activitats als barris, cam-
panyes i activitats participati-
ves, entre altres.

L’Esbart Dansaire de Mollet es-
tudia denunciar als serveis jurí-
dics de l’SGAE l’Esbart Olesà i
l’Esbart Dansaire del Vallès de
Terrassa pels reiterats plagis dels
seus espectacles. Així ho va fer sa-
ber dimecres passat l’entitat,
mitjançant una carta oberta a tra-
vés del seu Facebook.

Segons aquest document, des

de fa uns anys, l’Esbart Olesà i
l’Esbart Dansaire del Vallès de
Terrassa fan servir els espectacles
estrenats pels molletans sense el
seu permís.

L’Esbart Dansaire de Mollet
remarca que quan estrenen un es-
pectacle “al darrere hi ha el tre-
ball de compositors musicals,
escenògrafs, dissenyadors i co-
reògrafs que continuen la seva fei-
na després de l’estrena, controlant
el bon funcionament de cadascun
dels àmbits perquè els espectacles
no perdin, amb el pas del temps,

la singularitat pròpia i la seva es-
sència”, i afegeixen que, tot i que
entenen “que els altres grups no
treballin com ells”, demanen que
“es respecti la feina dels creadors”
i d’ells mateixos “com a produc-
tors de l’espectacle”.

Els molletans consideren
que s’estan plagiant els seus
treballs perquè s’estan presen-
tant com a “nous espectacles” els
que ells ja han estrenat abans,
cosa que els fa valorar la possi-
bilitat de denunciar aquests
grups davant l’SGAE.  

Un dels moments de l’espectacle Som Dansa. De llevant a ponent. Foto: Arxiu

L’Esbart Dansaire denuncia
plagis dels seus espectacles

Redacció
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NOOP, en contra de la venda
d’una part de Gallecs

POLÈMICA4Nova Opció per
Parets (NOOP) ha mostrat el seu
desacord amb la venda d’una
part dels terrenys de Gallecs i ha
presentat una moció al pròxim
Ple municipal, on demana el
pronunciament del Consorci de
Gallecs, del qual l’Ajuntament
n’és membre.

En la moció, la formació in-
dependent assegura que “és
molt important preservar tot
l’espai de Gallecs i no s’han de
portar a terme accions unilate-
rals”. A més, recorda que “l’es-
pai ja s’ha reduït a la meitat, per-

què ajuntaments com Santa
Perpètua de Mogoda, Mollet del
Vallès i Caldes de Montbui, his-
tòricament i en democràcia, han
permès la venda de més de 700
hectàrees tot i que originària-
ment van ser expropiades als le-
gítims propietaris”.

Segons NOOP, la venda ac-
tual dels terrenys a una empre-
sa de logística no està justifica-
da i, per aquest motiu, demana
al Consorci que “informi a tots
els plens dels ajuntaments i ex-
pliqui les raons per portar a ter-
me la privatització de la zona”.

El Pla d’Ocupació presentat fa
unes setmanes per l’Ajuntament
de Parets ha batut records en
nombre de sol·licitud. En total,
160 persones en situació d’atur
s’han presentat per ocupar les 27
places ofertes pel consistori.

En aquesta ocasió, els perfils

professionals corresponen a vuit
mestres, llicenciats, graduats
amb Certificat d’Aptitud Peda-
gògica o Màster de Formació de
Professorat, pels quals s’han re-
but 14 sol·licituds; tres auxi-
liars de la llar, amb 29 sol·lici-
tuds; un dinamitzador juvenil,
amb un total de 10 sol·licituds;
11 operaris de manteniment de
l’espai públic; dos conserges i
dos operaris de manteniment
d’edificis públics, pels quals

s’han rebut un total de 107 sol·li-
cituds. 

De la mateixa manera que
s’ha fet en les darreres convo-
catòries, la jornada laboral in-
clou un programa formatiu per
a totes les persones contractades
centrat en la recerca de feina,
l’emprenedoria i les habilitats de
millora de l’ocupabilitat. La for-
mació serà impartida pels tèc-
nics de l’SLOP, experts en pro-
cessos de selecció.  

Treballadors de l’anterior Pla d’Ocupació de Parets. Foto: Arxiu

Sis vegades més sol·licituds
que places al Pla d’Ocupació

Societat | L’ONCE reparteix 150.000 euros a Parets
El municipi està de sort. L’ONCE va repartir divendres passat un total de

150.000 euros entre els paretans. Els cinc cupons premiats amb 30.000 euros
cadascun es van vendre al punt de venda situat a l’avinguda Catalunya, número
86. Enguany l’ONCE ja ha repartit més de 30 milions i mig d’euros a Catalunya.

Redacció
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SOCIETAT4Prop de 4.000 per-
sones han participat en algun mo-
ment de la festa en honor de San-
tiago Apòstol, patró de Galícia, que
es va fer el cap de setmana passat
al municipi.

En aquesta dissetena edició
de la festa, el bon temps i les
nombroses actuacions musicals
a l'aire lliure van animar més que
mai el públic llagostenc. A més de
tot això, la celebració va comptar
amb una gran participació per
part de les entitats culturals de la

localitat, així com la d'algunes as-
sociacions regionals convidades de
fora de la Llagosta. Així doncs, per
l'escenari del Parc Popular hi van
passar el Grup de Ball de Gitanes
de la Llagosta, la Casa de Andalu-
cía de la Llagosta, el Centro Gale-
go de Barcelona, Toxos e Xestas de
Barcelona i Airiños Galegos de
l'Agrupación Cultural Galega Al-
borada, entre altres. 

El Parc Popular també es va
omplir de gom a gom amb les ac-
tuacions de diferents artistes.

L’Ajuntament de la Llagosta cre-
arà un Hotel d’entitats al munici-
pi. Aquest equipament serà un es-
pai de titularitat municipal de ca-
ràcter sociocultural que tindrà
com a finalitat fomentar la troba-
da, l'intercanvi d'informació, co-
municació, difusió i producció
cultural, esportiva i social de les
entitats locals.

L'alcalde de la Llagosta, Al-
berto López, destaca que amb
aquest projecte “també es vol afa-
vorir la formació de les persones
que treballen i col·laboren a les en-
titats i promoure l'associacionisme
i la cohesió social”. La intenció mu-
nicipal és que l'Hotel d'entitats es-
devingui un espai de treball i de
reunió, que serveixi de punt de tro-
bada i de relació, que faciliti el des-
envolupament d'activitats de ca-

ràcter sociocultural, que fomenti
la participació ciutadana i que fa-
ciliti el treball associatiu.

L'Hotel d'entitats s’ubicarà a la
primera i segona planta del Mer-
cat Municipal i disposarà d'una
sala polivalent de 47 metres qua-
drats, una sala de reunions de 33
metres quadrats i 17 despatxos

d'entre 8 i 26 metres quadrats. L'e-
quipament estarà obert a les enti-
tats sense finalitat de lucre, legal-
ment constituïdes i registrades a
l'Ajuntament, però també a les
persones empadronades a la Lla-
gosta que ocasionalment organit-
zin activitats culturals, esporti-
ves, educatives o artístiques.

L’Hotel d’entitats s’instal·larà a la 1a i 2a planta del Mercat. Foto: Google Maps

L’Ajuntament crearà un 
Hotel d’entitats al municipi

Redacció
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Prop de 4.000 persones 
a la festa de Santiago Apòstol

Martorelles | Ricard Mira, Mestre Artesà Escultor
Dilluns passat, el president de la Generalitat, Artur Mas, va lliurar el guardó de 
Mestre Artesà Escultor a l’artista local Ricard Mira. Aquesta és la màxima distinció 
que fa la Generalitat “als artesans que han destacat de manera excepcional en 
l'exercici de la seva professió, amb una trajectòria professional acreditada". 

Diables | Un tast de la cultura del foc
Les Llagostes de l’Avern van fer ahir l’activitat Un tast de la cultura del foc. L’objectiu

d’aquesta iniciativa era introduir al món dels diables els infants a partir de quatre anys i
els joves. Durant l’activitat es va explicar la història de l’entitat, el perquè del foc, les

vestimentes que porten i es va fer una demostració pràctica amb carretons. 

Martorelles / Sant Fost

Benvinguda als nens sahrauís
que passen l’estiu a Sant Fost

SANT FOST4Dimarts passat el
municipi va portar a terme l’ac-
te de benvinguda als infants
sahrauís que passaran les va-
cances a Sant Fost.

Enguany les famílies sant-
fostenques han acollit un total de
7 nens i nenes a les seves llars.
Així els infants passaran els me-
sos de juliol i agost amb aques-
tes famílies i participaran en
activitats del municipi i en d’al-
tres que s’organitzen en comú
per a tots els infants acollits a la
comarca i arreu de Catalunya
(gairebé 500).

Aquest projecte permet que
els nens i nenes sahrauís cone-

guin altres realitats i paisatges,
convisquin i es relacionin amb
més gent, aprenguin un altre
idioma i alhora ajuda a crear vin-
cles entre famílies sahrauís i ca-
talanes, i sensibilitza la població
de la seva problemàtica.

Coincidint amb aquesta ben-
vinguda també es va portar a ter-
me la inauguració de l’exposició
fotogràfica de Lluís Rodríguez ti-
tulada Sahrauís, imatges d’un
poble oblidat, una mostra de la
vida i la quotidianitat dels camps
de refugiats de Tidouf (Algè-
ria). Durant la inauguració l’au-
tor va explicar la seva obra als as-
sistents.

Martorelles ha estat el munici-
pi escollit pel director lleidatà
Ramon Térmens per rodar ín-
tegrament el seu darrer llarg-
metratge, El mal que hacen los
hombres. Concretament, l’es-
cenari triat és el polígon de Can
Roca.

El mal que hacen los hom-
bres està produïda per Segarra
Films, fundada l’any 2010 pel
mateix Térmens i parla sobre el
límit de la maldat al qual pot
arribar cada persona. El film
compta amb un repartiment on
destaquen actors com l’argentí
Daniel Faraldo, conegut per la
seva aparició en pel·lícules com
Negro Buenos Aires i sèries
nord-americanes dels anys 80
com MacGyver o Magnum, el
madrileny Sergio Peris-Men-
cheta, que es va donar a conèi-
xer a la sèrie de televisió Al Sa-

lir de clase i l’actor anglès esta-
blert a Catalunya Andrew Tar-
bet, conegut per pel·lícules com
Menú Degustación i algunes
aparicions a la sèrie de TV3, In-
fidels.

Aquesta és el tercer llarg-
metratge en solitari que roda el
director lleidatà després de Ne-
gro Buenos Aires, l’any 2008, i
de Catalunya uber ulles!, de

l’any 2010, amb la qual va acon-
seguir el Premi Especial del Ju-
rat i el del Jurat Jove al XIV Fes-
tival de Cinema de Màlaga i el
premi al millor Film de caràcter
social al Festival Internacional
de Cinema de Sant Sebastià. 

Es preveu que el director i el
seu equip de rodatge romanguin
treballant al municipi fins a
principis d’agost. 

Ramon Térmens durant el rodatge de Catalunya uber ulles!. Foto: Arxiu

Ramon Térmens rodarà 
el seu nou film a Martorelles
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Santa Perpètua

El Ple municipal reestructura
el programa d’inversions

ECONOMIA4 El Ple de l'Ajun-
tament de Santa Perpètua va
aprovar, dilluns passat, una
modificació de crèdits que per-
metrà complementar i rees-
tructurar el programa d'inver-
sions municipal que s'està por-
tant a terme, així com el seu fi-
nançament. 

Segons el tinent d'alcalde
de l'àrea d'Economia i Organit-
zació, Manel Llord, “el progra-
ma de la Llei de barris es troba
en la seva última anualitat, i
aquest Govern vol esgotar totes
les seves possibilitats". Només
PP, ERC i PxC es van abstenir
davant aquesta proposta. 

Entre les actuacions que es

portaran a terme destaquen la
urbanització del Parc Central
Fase II dotat finalment amb
2.309.872,99 euros, que recull
el finançament de la Generalitat
i l’Incasòl; el Centre de Forma-
ció Ocupacional Can Soldevila
amb 1.228.554,70, amb finan-
çament de Generalitat, Incasòl
i Diputació de Barcelona; i el
nou aparcament de vehicles a
Can Folguera, que es construi-
rà a l'actual pàrquing de ca-
mions que es realitzarà amb el
finançament de nou adjudicatari
i Llei de Barris. Llord ha desta-
cat que “a cap d'aquestes tres ac-
tuacions s'assignaran recursos
propis”.

Les amenaces s’han fet realitat.
La setmana passada, Alstom va
presentar l’Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERO) per a la
planta de Santa Perpètua, que
preveu l’acomiadament de 193
del 650 treballadors. El període
de consultes amb els sindicats,
que durarà 30 dies, ja s’ha obert
i, segons fonts de l’empresa, les
reunions amb els representants
dels treballadors s’estan fent de
manera periòdica.

Un portaveu de l’empresa
ha afirmat que Alstom pren
aquesta mesura “per adaptar
l’estructura de la planta catala-
na a la demanda”. Dins l’ERO,
no s’inclou el departament d’en-
ginyeria i innovació, encarregat
del desenvolupament de nous
projectes.

Segons el secretari general de
CCOO a Alstom, Dani García,
“l’empresa vol  crear un centre

low cost en un país on la refor-
ma laboral ho permet” i remar-
ca que “la plantilla no accepta-
rà ni acomiadaments forçosos ni
precarització laboral”.

El conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig, ha la-
mentat l’ERO i l’ha atribuït al fet
que fa un any entre direcció i
sindicats “es va deixar perdre
una ocasió magnífica per solu-
cionar el conflicte”. Puig també
ha remarcat que la Generalitat
intentarà fer de mediador per in-

tentar buscar “la solució millor
i menys traumàtica”, en el cas
que les dues parts ho demanin.

Els acomiadaments arriben
després d’uns mesos convul-
sos, durant els quals un jutjat va
anul·lar l’anterior ERO i els tre-
balladors es van quedar sense
conveni col·lectiu. 

Els representats dels treba-
lladors es reuniran dilluns amb
el director General de Relacions
Laborals, Jordi Miró, per mirar
de trobar solucions al conflicte. 

Alstom acomidarà 193 treballadors de la planta de Santa Perpètua. Foto: Arxiu

Alstom presenta l’ERO per
acomiadar 193 treballadors

Societat | L’Homenatge a la Gent Gran obrirà la Festa Major
Enguany l’Homenatge a la Gent Gran de Santa Perpètua arriba a la seva 75a edició i serà 

l’acte encarregat d’obrir la Festa Major. Com altres anys, l’acte estarà compost per un 
berenar i l'homenatge a la persona més gran de Santa Perpètua. Tots els interessats en 

assistir-hi hauran de recollir les seves invitacions abans de divendres 18 de juliol.

Redacció
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Esports

Més de 600 piscines prendran
part demà passat a una nova
edició del Mulla’t per l’esclerosi
múltiple, un esdeveniment que
convida des del 1994 tothom a
mullar-se en el sentit literal de la
paraula contra la malaltia. En
aquest sentit, el Vallès Oriental no
serà menys i diversos municipis
de la comarca hi participaran. 

A la capital de la comarca, el
Club Natació Granollers obrirà
diumenge de 10 del matí a dues
del migdia la seva piscina exterior
de 50 metres, on se celebraran
activitats esportives i el tradicio-
nal salt multitudinari a la pisci-
na d’usuaris i socis a favor de la
causa –enguany la campanya
vol batre un rècord, fent que a les
12 del migdia se celebrin salts si-
multanis a tot Catalunya–. 

Pel que fa a Parets, la piscina
municipal Miguel Luque acolli-
rà aquest esdeveniment diu-
menge al matí. De fet, des del
1994 el municipi de Parets ha as-
solit una participació de 1619 ne-
dadors i nedadores. 

A les Franqueses, el Complex
Esportiu Municipal obrirà les
seves portes als nedadors soli-
daris a partir de les 10 del matí.
Altres municipis de la comarca

que també hi participaran seran
la Llagosta, al Turó; Santa Per-
pètua, a la piscina municipal;
Sant Fost, a Can Lladó; o l’A-
metlla, a Can Camp, entre altres. 

A Catalunya, aquest esdeve-
niment s’ha consolidat com el se-
gon acte solidari que més parti-
cipants aplega, amb l’objectiu de
lluitar contra una malaltia neu-
rodegenerativa que afecta més de
7.000 catalans. 

Diverses piscines de la comarca celebraran el Mulla’t diumenge. Foto: FEM

La comarca es torna a mullar 
en contra de l’esclerosi múltiple
» Diverses piscines obren diumenge per combatre aquesta malaltia
» Aquest acte solidari és el segon més important de tot Catalunya

El segon camp del Germans
Gonzalvo podria obrir aviat

MOLLET4Segons va afirmar l’al-
calde de Mollet, Josep Monràs,
durant la recepció, que es va ce-
lebrar la setmana passada, als
equips campions de lliga de les
categories inferiors del CF Mollet,
el Camp 2 del Municipal Ger-
mans Gonzalvo podria “tenir un
calendari d’obertura els pròxims
dies o setmanes”. 

Segons l’alcalde, l’Ajunta-
ment està esperant un darrer in-
forme tècnic sobre la situació de
la fuita de gas, els resultats del
qual podrien accelerar l’obertu-

ra del segon camp del complex
esportiu municipal. 

Amb tot, el CF Mollet confia
poder obrir el Camp 2 de cara a
l’inici de la nova temporada
2014-2015. Aquesta instal·lació
roman tancada des del passat 17
de desembre, quan unes fuites de
gas van obligar les autoritats a
clausurar els equipaments. Tot i
que la fuita ja està controlada,
aquest últim informe servirà per
determinar si ja no hi ha risc i po-
der plantejar una data de reo-
bertura del camp de futbol. 

Oriol Salguero i Eduard
Méndez, campions estatals

GRANOLLERS4Els gimnastes
del Club Natació Granollers Oriol
Salguero –infantil– i Eduard
Méndez –aleví– van proclamar-
se campions estatals a les seves
respectives categories durant el
Campionat d’Espanya de gim-
nàstica artística masculina i fe-
menina, disputat a Valladolid
de l’1 al 6 de juliol. 

Oriol Salguero va aconseguir
la medalla d’or de la classificació
general després de fer un gran

paper durant tota la competició,
on va aconseguir cinc medalles
més: or a barra fixa i poltre amb
arcs, plata en anelles i terra, i
bronze en salt.

Per la seva banda, l’aleví
Eduard Méndez –que ha estat
seleccionat per entrenar al Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sant Cu-
gat– es va classificar en prime-
ra posició del Nivell 6 amb me-
dalla d’or en anelles i medalla de
bronze en cavall d’arcs. 

Tot a punt per a la Caminada
Nocturna de Corró d’Avall

LES FRANQUESES4Els fran-
quesins tornaran a sortir demà
dissabte a passejar a la nit durant
la 22a edició de la Caminada
Nocturna de Corró d’Avall, que
iniciarà el seu recorregut a par-
tir de les 10 de la nit des de Can
Ganduxer. El recorregut de la ca-
minada nocturna és d’aproxi-
madament 9 quilòmetres. 

Les inscripcions per partici-
par en la competició s’obriran
mitja hora abans de l’inici de la

caminada. El preu per als socis
de l’Associació Cívica i Cultural
de Corró d’Avall és de 3,5 euros
per persona, i de 4 per a la res-
ta de participants. 

L’edició d’enguany de la ca-
minada coincideix amb el 25è
aniversari de la revista Garbuix,
i per tal de celebrar aquesta efe-
mèride, la revista comptarà amb
la col·laboració de la companyia
teatral Milnotes, que amenitza-
rà la cita esportiva. 

Redacció
VALLÈS ORIENTAL

Els problemes amb les fuites de gas van començar el desembre. Foto: Arxiu

La Llagosta | Giménez i Duran dirigiran el CE la Llagosta
El CE la Llagosta ja compta amb dues noves incorporacions al seu cos tècnic, com són Sergi

Giménez i Francesc Duran. Els dos entrenadors provenen del segon equip de la Unificació
Santa Perpètua, de Quarta catalana. Fa tres temporades que aquests dos tècnics fan tàndem

a les banquetes i lluitaran per assolir l’ascens a Tercera catalana amb el conjunt llagostenc. 11 juliol 2014
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AGENDA SETMANAL
DISSABTE 12 DE JULIOL
21:00 Carmelina i el coraje. Just després de la Gue-

rra Civil, set personatges mantenen la seva
lluita diària. Uns encara creuen que un demà
millor és possible, uns altres tan sols busquen
sobreviure a la pobresa. / Teatre de Ponent.

DIVENDRES 11 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 12 DE JULIOL
19:00 Fira d’estiu: Botiga al carrer. L'Associació

de comerciants casc Antic organitza una fira
en la qual les botigues sortiran al carrer. Hi
haurà parades de comerços del poble, castells
inflables per a la canalla, taller de balls lla-
tins, l’actuació de la coral infantil i la de ma-
res i pares de l’Escola de Música i tast de ta-
pes de restaurants de Parets / Plaça de la Vila.

DISSABTE 12 DE JULIOL
20:00 Cornucopia Festival. Es tracta d’un festi-

val de música metal, en el qual actuaran di-
ferents grups com Deep in Hate, Engorriment,
Virium, Videntes Ciegos i Riot of Violence. / Ca-
sal de Can Butjosa.

DIVENDRES 11 DE JULIOL
11:00Xerrada: L’alimentació. Durant aquesta po-

nència es parlarà sobre l’alimentació dels ciu-
tadans, els hàbits de consum i com millorar-
los per millorar la nostra salut.  / Biblioteca
de la Llagosta.

DISSABTE 12 DE JULIOL
19:00 Primer Ball Zumba Volats Sessions. Dani

Martínez serà l’encarregat d’ensenyar als as-
sistents diferents tècniques per ballar Zumba.
Cal inscripció prèvia. / Plaça d’Antoni Baqué. 

DIMARTS 15 DE JULIOL
18:30 SANT FOST Treballs manuals per a infants.

Els infants aprendran a fer diferents tre-
balls manuals amb pintures i papers. Taller
a càrrec del personal de la Biblioteca. Per a
nens de 3 a 8 anys acompanyats d’un adult.
Preu: 3 euros. / Bibli@teneu.

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

L’artista Graciela Parramon exposa
una sèrie d’obres on utilitza la tècni-
ca del collage amb papers i pintura acrí-
lica. La mostra és una reflexió sobre les
relacions humanes. / Centre Cultural
La Marineta.

Exposició “Latències”
Fins al 24 de juliol a les 21:00

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

L’escriptor, fotògraf i viatjant Jordi
Solà parlarà sobre les fotografies de
viatges. Solà explicarà la seva expe-
riència en els diferents viatges que ha
fet arreu del món. / Biblioteca Mont-
serrat Roig.

Xerrada: fotografia de viatges
Martorelles

Dc. 15 de juliol a les 19:00
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