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Menys del 10% dels polígons de
la comarca tenen accés a serveis
de fibra òptica o serveis avançats.
Aquesta és una de les dades que
es desprenen de l’informe sobre
l’estat de les telecomunicacions
als polígons vallesans que ha re-
alitzat la Unió de Polígons In-
dustrials de Catalunya, per en-
càrrec del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

Tot i que la fibra òptica no és
l’única tecnologia que ofereix els
millors serveis de connectivitats
a Internet, és un indicador de les
mancances que té el Vallès Orien-
tal pel que fa al desplegament de

les telecomunicacions, cosa que
perjudica les empreses que es tro-
ben en aquesta zona.

L’estudi constata que el 76%
de les empreses ubicades en els
polígons de la comarca disposen
de banda ampla amb conne-
xions mitjançant ADSL i menys
d’un 5% utilitzen solucions com
el WIMAX o connexions via sa-
tèl·lit.

COMARCA EN DESAVANTATGE
“Malgrat que tant industrials
com ajuntaments constaten que
la fibra òptica contribueix a aug-
mentar la competitivitat de les
empreses, la veritat és que es
tracta d’una infraestructura que
no està a l’abast de tots els mu-
nicipis i el Vallès Oriental n’és un
exemple”, assegura el Director de

la Unió de Polígons Industrials de
Catalunya, Francesc Ribera. 

Segons l’estudi, la comarca és
un nus de comunicacions, però
en canvi no es veu afavorida per
aquesta situació geogràfica. Un
exemple d’això seria Montmeló,
per on passen infraestructures
preparades per a la fibra òptica
que connecten amb França i en
canvi no arriba als seus polí-
gons industrials.

L’informe també constata
que prop d’un 10% dels empre-
saris no coneixen la velocitat
d’Internet que tenen contracta-
da i més del 60% considera que
la velocitat real de la qual dispo-
sen és inferior a la que tenen con-
tractada, cosa que creuen que
condiciona la seva competitivitat
empresarial i industrial.

» Només el 10% dels polígons industrials de la comarca disposa de servei de fibra òptica
» El Vallès Oriental és la segona regió metropolitana amb menor desplegament de telecomunicacions

Pamela Martínez
VALLÈS ORIENTAL

TELECOMUNICACIONS4Des de
fa només uns dies les empreses
ubicades al polígon de Sant Fost
de Campsentelles disposen de fi-
bra òptica. Es tracta d’una de-
manda que feia molt de temps
que exigien els empresaris de la
zona.

L’empresa encarregada de
donar aquest servei és Adamo
Telecom Ibérica, que ofereix
tres tipus de fibra òptica i tele-
fonia fixa, segons les necessitats
de les diferents empreses, des
del petit taller que només ne-
cessita una línia de telèfon i

una ADSL a la que precisa més
línies de telèfon, més IP o aten-
ció telefònica les 24 hores.

A més, aquest Pla de mo-
dernització del sector empresa-
rial també permetrà que la fibra
òptica arribi a la resta del mu-
nicipi, ja que s’ha construït una
central telefònica que està a
disposició de qualsevol operador
que demani permís.

De moment, Adamo ha de-
manat la llicència per donar la
connectivitat al municipi, però
no se’n tindrà més informació
fins a principis del 2015.

La fibra òptica ja ha arribat
al polígon de Sant Fost

Només el 10% dels polígons industrials del Vallès Oriental disposa de fibra òptica. Foto: Arxiu

Més lents, menys competitius
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CALDES DE MONTBUI4L’inici
de les obres de l’escola El Calderí
s’han hagut d’ajornar. El motiu
d’aquest ajornament és l’estudi
geològic del talús que confronta
amb la riera de Caldes i sense el
qual no es poden iniciar les
obres. L’empresa constructora no
es vol fer càrrec de l’estudi i l’A-
juntament ha decidit posar-ho en
marxa pel seu compte. Una ve-
gada aprovat aquest estudi co-
mençarien les obres de l’escola.

Nou entrebanc 
a les obres de
l’escola El Calderí

L’AMETLLA4Un total de set
membres de la PAH seran jutjats
per desordres públics a causa de
l’ocupació de l'oficina de Cata-
lunya Caixa de l'Ametlla del Va-
llès que va tenir lloc el febrer.
Aquesta acció es va produir com
a conseqüència de l’incompli-
ment del pacte entre la PAH i Ca-
talunya Caixa, que acordava la
dació en pagament d’un habi-
tatge amb un romanent en for-
ma de préstec de 27.000 euros.

Set activistes de
la PAH, acusats de
desordres públics

BAIX MONTSENY4Dissabte
passat es va constituir el grup lo-
cal de Som Energia al Baix
Montseny. La cooperativa ja
supera els 280 socis i els 300
contractes de llum a la zona. Els
pobles on més associats hi ha
són Cardedeu, Sant Celoni, La
Garriga i Santa Maria de Pa-
lautordera, tot i comptar amb
associats a totes les localitats del
Baix Montseny.

El Baix Montseny
ja té grup local 
de Som Energia

COMARCA4Diferents colles de
caçadors de la comarca s’han
unit per eduir la població de
senglars i minimitzar els danys
que provoquen als camps del
territori. En les batudes partici-
paran caçadors de les associa-
cions de l’Ametlla, Cardedeu, Cà-
noves i Samalús o la Garriga.
Els caçadors rebran l’ajuda de la
policia local per evitar el pas de
persones durant les batudes.

Unió de colles 
de caçadors per
reduir els senglars 

En els darrers deu anys el nom-
bre d’infants sahrauís acollits
durant els mesos d’estiu a la co-
marca s’ha reduït prop d’un
78%.

Enguany, dels 471 infants
dels campaments de refugiats de
Tindouf que rep Catalunya, no-
més 22 venen al Vallès Oriental.
Una xifra que es redueix any rere
any. El 2004, la comarca va
arribar a acollir 100 infants.

Segons l’Associació catalana
d’Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS), el principal motiu d’a-
questa reducció és la crisi eco-
nòmica per la qual estan passat
les famílies de la comarca i la
disminució en el nombre d’aju-
des que donen els ajuntaments.
De fet, aquest any el Vallès
Oriental ha destinat 3.000 euros
menys que l’any passat a aques-
ta iniciativa.

Els infants que venen a Ca-
talunya tenen entre 9 i 12 anys

i arriben amb un visat de dos
mesos. Per tal que passin un
temps agradable i aprenguin a la
vegada, durant la seva estada
s’organitzen multitud d’activitats
lúdiques i trobades conjuntes
entre totes les famílies.

Però a part de divertir-se i
conèixer noves cultures, els in-
fants del Sàhara també guanyen

en salut, ja que se’ls fan revisions
mèdiques completes i en alguns
casos se’ls ha arribat a operar de
malalties que al seu país mai els
haurien tractat.

L’acollida d’infants sahrauís
s’inclou dins el programa Va-
cances en pau que es porta a ter-
me a Espanya i a alguns altres
estats de la Unió Europea.

Enguany la comarca acull 22 infants sahrauís. Foto: Arxiu

Es redueix el nombre de nens
sahrauís acollits a la comarca

Redacció
VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes | Comencen les obres d’ampliació del cementiri
Aquesta setmana han començat les obres d’ampliació del cementiri de municipal de Vallromanes,

que es preveu que finalitzin el pròxim mes de setembre. L’actuació consisteix en la nova 
construcció de 12 nínxols i 12 columbaris i suposarà una inversió de 45.100 euros. Amb

aquestes obres, el cementiri s’ampliarà 23,63 m2 arribant als 454,71 m2 de superfície total. 

INDÚSTRIA4CCOO i UGT as-
seguren que la millor manera
perquè la comarca surti de la cri-
si i enceti una nova etapa de re-
activació econòmica és poten-
ciant la indústria. Així doncs, els
dos sindicats fan una crida a les
organitzacions patronals, les
institucions acadèmiques i les
administracions vallesanes per
establir una estratègia comuna
i pròpia que rellanci la indústria
del territori.

Segons els sindicats, el Vallès

Oriental és la quarta comarca en
aportació al PIB català i el Vab
que genera representa el 5,3%
del total de Catalunya (dades de
2010). Els serveis (54,7%) i la in-
dústria (35,1%) són els sectors
principals de l’economia de la
regió i això és el que volen po-
tenciar.

Amb l’acord que pretenen
promoure els sindicats, es vol
una comarca basada en una in-
dústria d’alt valor afegit amb tre-
balladors qualificats i que ofe-

reixi la possibilitat de requalifi-
cació a centenars de treballadors
que ara mateix es troben sense
feina.

A més, també creuen que
s’hauria d’implantar un sistema
basat en la formació DUAL tant
per a joves com per a persones
majors de 45 anys i aconseguir
una coordinació i planificació de
les polítiques de les diferents ad-
ministracions, pel que fa a la in-
serció laboral dels treballadors
qualificats que estan a l’atur.

Crida per la reindustrialització

Assemblea conjunta d’UGT i CCOO. Foto: UGT Vallès Oriental
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Anem a pams. És cert, tot ha de te-
nir un ritme. Fixar la data a un
any vista ha perllongat el patiment
de molta gent, però, és cert, ha
provocat també un important
efecte de decantació. Tant és així
que, fins i tot, conec qui, havent
votat Ciutadans, ara no descarta
fer-ho a Esquerra si Espanya im-
pedeix votar el pròxim 9-N. Tard o
d'hora, cadascú des del seu lloc i
encarant-se als seus, especialment
durant aquestes setmanes d'estiu
i, sobretot, a l'entorn de la Diada,
cal que obliguem tots els partits, fi-
nalment, a definir-se sobre el sen-
tit del seu vot. I aleshores, quan els
qui defensen la Consulta i els qui
es decanten finalment pel Sí-Sí si-
guin els mateixos, potser haurà
arribat el moment de canviar la
pregunta.

És el debat d'aquests dies: la
proposta intermèdia del Sí-No,
responia a la voluntat dels fede-
ralistes i confederalistes (als quals
convenia sumar a la majoria in-
equívocament sobiranista) d'o-
brir una finestra d'oportunitat
d'uns quants mesos a Espanya
per tal que oferís alguna cosa. Un
darrer intent d'entesa. A hores
d'ara, gràcies a la insistència de
Duran i Lleida i a la inoperància
(renovada amb el "canvi" de lide-
ratge) del PSC, ja ha quedat prou
clar que el govern de Madrid no
farà cap mena de proposta a mig
camí abans del 9-N. Del Sí-No
possible, doncs, cal passar defini-
tivament al Sí o No. Un nou acord
per a una pregunta clara i binària
entre les forces polítiques com-
promeses amb el Dret a Decidir,
just en el precís moment de la
convocatòria, seria un cop d'e-
fecte extraordinari.

4Sí o No
per Joan Granollacs

#QuartaEstrella#NoVolenVotar #UnPasMés

4Una trampa
per Jordi Lleal

Cada dia surt el tema del diàleg
que s’ha de produir entre els go-
verns de Catalunya i d’Espanya,
entre Artur Mas i Mariano Ra-
joy. Sembla oportú, el que no
queda gens clar és que es posin
condicions ja d’entrada. Diàleg
sí, però no parlarem de refe-
rèndum; diàleg sí, però no par-
larem de la nació catalana; dià-
leg sí, però no acceptem dife-
rències entre autonomies; cap
particularitat que no sigui amb
totes les autonomies alhora. 

Així es pot iniciar un diàleg?
Que es prepari el president Ar-
tur Mas, que amb l’excusa de fer
una trobada pública, el porten a
vendre o, com diria algú més
agosarat, serà allò del silenci dels
anyells que els porten al sacrifi-
ci i no diuen ni piu (millor, sen-
se ni belar). Salvant les distàn-
cies, em recorda la immolació
pública d’en Thomas More de-
cretada per Enric VIII, allà da-
vant del populatxo perquè ser-

vís d’exemple i es prengués nota
de qui té el poder i qui mana. Cal
deixar clar que portar la contra
al poder comporta l’anorrea-
ment. 

Artur Mas, com l’autor d’U-
topia on es relata l’organització
d’una nació amb una societat
ideal assentada en una illa, es
planta (en sentit figurat, és clar)
allà al patíbul de genolls posant
el cap sobre la pilona a punt de
ser sacrificat. Esperem que quan
li preguntin si vol dir alguna cosa
abans del seu linxament, pro-
clami ben alt que ell representa
la gran majoria del poble cata-
là, que vol votar democràtica-
ment i pacíficament i que amb
el seu sacrifici no morirà la vo-
luntat de tot un poble que li fa
costat. Emergiran nous líders
que agafaran el testimoni i con-
tinuaran la lluita per la plena lli-
bertat. Que no es pensin que el
president Artur Mas està sol. Tot
el contrari.

@HiginiaRoig: En fi. La diferència entre
'Better Together' escocès i 'Libres e iguales'
espanyol és que els primers volen votar. Els
segons, prohibir-ho.

@joanaortega: La llei de consultes avança
perquè el 9N tots puguem expressar la
nostra opció de futur. Que ningú s'au-
toexclogui. #volemvotar.

@xlemus: Alemanya campiona. Just
guanyador del Mundial. És la selecció més
completa, malgrat que Argentina també ha
tingut opcions per vèncer.

En l’article anterior vaig parlar
del dret a la presumpció d’in-
nocència, però a tot dret li cor-
respon un deure, i d’això també
en cal parlar.

Quan disposem de proves
fefaents tenim el deure d’ac-
tuar i portar davant la justícia
la persona o les entitats que
han trencat les regles del joc
democràtic.

La justícia té el deure d’es-
coltar-nos i si considera pro-
vats els fets exposats, actuar en
conseqüència.

I no hi val a callar per raona-
ments i afirmacions que avui es-
coltem arreu;  “entrarà i sortirà”,
“aquest el donen per perdut”,
“amb les seves influències”,
“segur que els seus advocats sa-
bran com fer-ho”. O escoltem,
fins i tot, diem i ens quedem tan
tranquils.

No amics, la justícia té els
seus camins, i si aquests són in-
justos, cal cercar-ne d’altres per
part de les autoritats compe-
tents. Els jutges actuen sobre el
que diu la Llei, per tant, és un
deure dels legisladors dictar

lleis que s’ajustin a la realitat de
cada moment.

En aquest lloc crec que cal
fer esment al que ens diu la se-
gona part de l’article 11è de la
Declaració Universal dels Drets
Humans: “no podem condem-
nar per actes o omissions co-
mesos en moments que no
eren delicte”  i ”tampoc s’impo-
saran penes superiors a les
aplicables en el moment de co-
metre el delicte”. Atenció,
doncs! Els legisladors han de
tenir en compte aquestes pre-
misses. Tampoc poden fer el
que vulguin o el que de vegades
desitjarien.

Adonem-nos que cal molta
coherència per part dels jutges a
l’hora d’aplicar justícia, però en
cal molta més dels nostres par-
lamentaris a l’hora de legislar. 

No cal estranyar-nos que
acabi aquest comentari dema-
nant seny a tots: legisladors,
jutges, fiscals, defensors, acu-
sats i acusadors; aquest seny
que tantes vegades ens manca
per tal d’actuar amb la cohe-
rència que cal.

per Vicenç Vilà i Armadans, síndic personer de Mollet 

4La presumpció d’innocència
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4Empresaris per la independència

Opinió en 140 caràcters

Un diari obert

He tingut accés en aquest discurs pro-
nunciat amb motiu de l’acte dels Em-
presaris per la Independència al Mont
Sant Benet. Una dosi d’optimisme, que
crec que cal. Com a mínim no torna a
parlar ni de les infraestructures ni del dè-
ficit fiscal. És un discurs enfocat al futur,
que déu n’hi do amb la que està caient,
aquí us el deixo:

Fer visible el compromís personal
amb la llibertat de Catalunya dins de
l’àmbit empresarial és complicat, si
més no perquè l’unionisme, i els seus
tertulians i mitjans de comunicació,
l’han convertit en el principal cavall de
batalla en nom de l’estabilitat, omplint
el futur d’incerteses i de càstigs bíblics
que cauran a sobre de Catalunya en ge-
neral, i de les empreses catalanes en par-
ticular.

Fa una mica de mandra tornar a des-
muntar els arguments de sempre. So-
bretot perquè sou gent amb criteri pro-
pi i prou intel·ligent per saber dues co-
ses fonamentals:

La primera que això que el diner és
covard i que vol estabilitat no és més que
un parany. En èpoques de crisi, de can-
vi, s’han fet fortunes immenses al ma-
teix temps que persones i companyies
que dominaven l’anterior status quo des-
apareixien de l’escenari.

L’estabilitat és beneficiosa? Diríem
que ho és per a aquells que han trobat
la manera que el seu diner visqui en sim-
biosi amb el poder establert fins ara.

Però si mirem la història, resulta enca-
ra més evident que els emprenedors, els
empresaris, portem a la sang l’esperit de
canvi, i que hauríem de donar la ben-
vinguda a la independència com una
oportunitat de trobar nous camins,
nous projectes de futur que poguéssim
recollir més endavant en forma de
prosperitat per a tota la societat. Que és
el que hauríem de fer, de natural, els em-
presaris.

La por és el segon gran argument es-
panyol. Ens cauran mil plagues al da-
munt a resultes d’esdevenir indepen-
dents? La resposta és un NO rotund.

Les amenaces que ens envolten no
tenen res a veure amb el fet de ser un es-
tat sobirà en el concert internacional,
sinó que són el resultat de tot allò que diu
Espanya que estarà disposada a fer per
tal de fer-nos la vida impossible si as-
solim la independència.

Aquesta actitud de l’estat no parla
gens a favor de trobar terceres vies. Com
ens volen convèncer de res si estan dis-
posats a castigar el nostre ancestral
pactisme, la nostra voluntat de trobar so-
lucions, amb els set inferns i l’exili sideral
pels segles dels segles?

Sóc partidari del pacte. D’un únic
pacte. El que farà referència a com ens
repartim els actius i el passiu resultant
de la nostra irrenunciable voluntat de
crear un país nou, un estat nostre, lle-
ial als catalans, al servei del poble de Ca-
talunya.

per Carles Savalls

Tot un país pendent de l’esdeveniment
esportiu de l’any, oblidant-se de tot per
centrar tots els sentits en venerar i em-
pènyer metafòricament la ‘seleçao’ a as-
solir el títol de campiona del món a casa.
Aquest és l’escenari que hem pogut
anar veient durant aquests dies a Bra-
sil. Les mancances futbolístiques, mol-
tes i molt greus per a un conjunt com el
brasiler que sempre s’ha caracteritzat pel
seu ‘jogo bonito’, anaven quedant si-
lenciades per l’eufòria que donava a l’e-
quip el fet d’anar passant rondes. 

Es veia el títol cada vegada més prop,
i això era motiu suficient d’il·lusió per
a tot el país, que no volia desestabilit-
zar els seus entrant en debats sobre el
pèssim joc desplegat o sobre l’alar-
mant dèficit de qualitat de la Brasil ac-
tual. Tot d’una, però, en uns quarts de
final molt disputats contra una selecció
colombiana que ha estat una de les sor-
preses agradables de la competició, els
brasilers van començar a veure les ore-
lles al llop. Malgrat que van aconsegu-
ir passar a semifinals, la brutal acció del
colombià Zuñiga sobre Neymar va cau-
sar un clima de pànic inesperat. La in-
certesa sobre l’estat del seu jugador re-
ferència, que va ser retirat del camp en
llitera i que per moments no sentia les
cames, va ser molt intensa i colpidora
per a la ‘torcida’ i fins i tot per als seus
propis companys. 

Un cop es va tranquil·litzar tothom
sabent que Neymar no tenia cap lesió
greu i que en unes quantes setmanes po-
drà tornar a jugar, semblava que això do-

naria més força als brasilers i els faria
conjurar-se per a arribar a la final i gua-
nyar-la. Ni la baixa per sanció del seu mi-
llor defensa, Thiago Silva, havia de ser
prou important com per no imposar-se
a l’Alemanya de Low en l’aparellament
de ‘semis’. Els germànics arribaven a
aquest partit amb una aposta molt lloa-
ble pel futbol de toc, però amb l’inter-
rogant de saber si suportarien la pres-
sió ambiental de tot un país i la seva prò-
pia, per la responsabilitat d’accedir a una
final mundialista des del 2002. Preci-
sament en aquell partit de fa 12 anys ha-
vien sucumbit davant de la ‘canarinha’.
I certament, ningú podia esperar que la
venjança perpetrada en les semifinals
d’aquest any seria tan desmesurada. 

Un resultat per a la història del fut-
bol (1-7) i amb una víctima tan il·lustre
com Brasil és quelcom extraordinària-
ment inoblidable. La generació de Ney-
mar, tot i que mai podrem saber si les
coses haguessin anat de la mateixa
manera amb ell i Thiago Silva al terre-
ny de joc, ha rebut un cop descomunal
i de ben segur els costarà moltíssim re-
fer-se’n. Es podrà dir que Scolari ha
massacrat futbolísticament la seva se-
lecció amb uns plantejaments porucs i
d’equip petit, però la realitat és que ex-
ceptuant els esmentats absents en l’es-
candalosa golejada, la Brasil d’avui és un
conjunt vulgar, no només per com juga
sinó per la preocupant manca de talent.
S’imposa una regeneració en què pos-
siblement el blaugrana Neymar serà dels
pocs supervivents.

per Sergi Villena

4Naufragi històric del Brasil

@Iaia_Toneta: #Libreseiguales On aniran
a fer la campanya amb aquest nom? Als
camps de cotó de Louisiana als EUA? #No-
VolenVotar.

@rubiokarim: Gracias a Dios que en la
portada de Mundo Deportivo explican por
qué Luis Enrique usa gafas de sol, no podía
dormir sin saber el porqué!

@txapadillo La propaganda de conspira-
cions usada per justificar els bombardeigs
contra Gaza, idèntica a l'emprada per justi-
ficar la guerra siriana.
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En les darreres setmanes s’ha
produït un augment dels roba-
toris a les botigues de la zona
centre de la ciutat, cosa que ha
generat l’alarma dels comer-
ciants i veïns. Per evitar aques-
tes activitats delictives, la Poli-
cia Local i els Mossos d’esquadra
es coordinaran per augmentar la
vigilància en aquesta zona de la
ciutat.

Aquest dispositiu no afecta-
rà únicament la ciutat de Gra-
nollers, ja que també es farà ex-
tensiu a altres poblacions pro-
peres, on s’ha detectat la pre-
sència de fins a tres grups dife-
rents que, segons fonts poli-
cials, haurien comès robatoris,
tots durant les nits i amb els es-
tabliments tancats. En alguns
casos, els lladres han trencat el

pany de la persiana i, en d’altres,
el vidre d’alguna finestra. 

Segons els Mossos d’Esqua-
dra, el principal problema no és
el nombre de robatoris, sinó
que ara s’estan concentrant en
una zona concreta.

A Granollers, els robatoris
s’han fet més visibles en les bo-
tigues situades als carrers Joan

prim i Corró, entre Torres i Ba-
ges i la plaça de la Muntanya.

Segons fonts policials, fa uns
dies es van identificar diferents
persones a la plaça de les Olles,
amb una eina per forçar portes
i diversos objectes, però no es va
poder demostrar que tinguessin
relació amb cap robatori i no
se’ls va detenir.

Augmenten els robatoris als comerços del centre. Foto: Google Maps

Més vigilància als comerços 
per l’augment dels robatoris 
» La Policia i els Mossos augmentaran els seus efectius a la zona 
» Els robatoris es concentren sobretot al centre de la ciutat 

CiU considera que Granollers
Promocions és “un llast “

URBANISME4El regidor i can-
didat a l’alcaldia de CiU, Àlex Sas-
tre, considera que la societat
municipal Granollers Promo-
cions és “un llast per a la ciutat”.

Segons Sastre, l’empresa mu-
nicipal acumula pèrdues per va-
lor de 9,5 milions d’euros. En el
2013 les pèrdues han estat d’1,5
milions i la mitjana de temps de
pagament a proveïdors ha passat
de 190 dies l’any 2012 a 338 el
2013.

Sastre remarca que “una cosa
és que una empresa sigui defici-
tària i una altra és que sigui ruï-
nosa”, i afegeix que “en aquests

temps de dificultats on s’han de
dur a terme plans de xoc, és poc
entenedor que l’Ajuntament
aporti més diners a fer viable una
empresa com Granollers Pro-
mocions que a recursos destinats
a la gent que ho està passant ma-
lament”.

El candidat a l’alcaldia de
CiU posa com a exemple clarifi-
cador de la mala gestió de la so-
cietat municipal els 44.000 euros
que s’han hagut de pagar com a
recàrrec per abonar fora de ter-
mini l’impost de transmissions
patrimonials dels terrenys de la
Bòbila.

ART4El fotomosaic mural de
ceràmica El món neix en cada
petó de l’artista resident a Roca
Umbert de Granollers, Joan
Fontcuberta, ja és una realitat.
Tot i que Fontcuberta té el seu es-
tudi a Granollers, aquesta obra
quedarà exposada permanent-
ment a la plaça d’Isidre Nonell, a
Ciutat Vella de Barcelona.

El món neix en cada petóestà
compost per 4.000 fotografies fa-
cilitades pels lectors d’El Perió-
dico i impreses mitjançant la

tècnica de la fotoceràmica. Jun-
tes formen la imatge d’un gran
petó que simbolitza, segons afir-
ma l’autor, “el lema del Tricen-
tenari, viure lliure”.  

La instal·lació artística està
constituïda per 80 columnes de
rajoles i 50 files que sumen 30,4
metres quadrats (3,8 metres d’alt
i 8 de llarg) de fotografies que van
presentar els ciutadans, que re-
produïen imatges d’amics, fills,
pares, mascotes, paisatges o es-
cenes quotidianes de la vida,

com una nit de copes. La tria de
les imatges es va fer tenint en
compte el seu color i la seva
densitat, i el resultat és una imat-
ge espectacular que passarà a en-
gruixir l’art públic a la ciutat de
Barcelona. 

Tal com explica Fontcuberta,
el mural té una doble lectura. Si
es mira de prop, es poden veure
les diferents fotografies enviades
pels ciutadans, i si es mira de
lluny, es veu la imatge del petó
d’una parella.

Cultura | Concurs de guions teatrals
Roca Umbert i Arsènic convoquen un concurs per impulsar la creació escènica entre 

dramaturgs novells i joves intèrprets. Als participants se'ls demana que presentin un guió
teatral inèdit, en català, centrat en el món dels adolescents i dels joves, amb tres 

personatges com a màxim i una durada delimitada, quan es representi, de 20 minuts.

Redacció
GRANOLLERS

Un petó amb origen vallesà

Joan Fontcuberta davant la seva obra. Foto: Arxiu
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Casals i Forcadell fan
una ponència a la Porxada

AGENDA NACIONAL4La pre-
sidenta d’Òmnium Cultural, Mu-
riel Casals, i la presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana,
Carme Forcadell, es van reunir
ahir a la tarda a la plaça de la Por-
xada de Granollers. La trobada
s’emmarca dins els actes de com-
memoració del Tricentenari que
es faran a tots els municipis de
Catalunya.

Sota el títol Dues dones per
un país, Casals i Forcadell van
parlar sobre diferents temes re-
lacionats amb el procés sobira-
nista, com la consulta del 9 de no-
vembre, la celebració de la Dia-

da de l’11 de setembre,  l’actuali-
tat del procés sobiranista i els di-
ferents esdeveniments que s’es-
tan produint i es produiran en un
futur.

Tant Muriel Casals com Car-
me Forcadell van explicar als
assistents quina és la seva idea de
país, perquè creuen que aquest
procés és important per a Cata-
lunya i quina és la nova societat
que volen que es construeixi.

L’acte de Granollers va ser un
dels que va donar el tret de sor-
tida a la gran campanya unitària
de la societat civil per la consul-
ta del 9 de novembre.

L’Ajuntament de Granollers des-
tinarà més de 100.000 euros a les
reformes que s’estan portant a
terme durant aquestes vacances
d’estiu a les escoles municipals.

En concret, a l’Escola Granu-
llarius s'estan condicionant els pa-
tis de formigó amb un nou pavi-
ment i es perfilen els pendents del
pati de sauló infantil per evitar
que s'embassi l'aigua quan plou.
Aquesta obra té un pressupost de
32.316,18 euros. 

A l'Escola Bressol Municipal
Tortuga s'està construint un so-
rral, un circuit per a tricicles i unes
dunes de terra compactada, on
també hi haurà gronxadors, que
suposaran una inversió de
16.391,84 euros. 

A l'Escola Bressol El Teler
s'estan fent treballs de millora en
l'accés principal a l'escola i tam-
bé d'instal·lació d'un joc infantil
en el pati. L'import total d'a-
questa actuació és de més de
10.000 euros, mentre que a l'Es-
cola Bressol Giravoltes es fan in-
tervencions d'enjardinament en
el pati de l'escola. 

A les escoles Mestres Monta-

ña, Salvador Espriu i Joan Solans
es fan intervencions en fusteria
d'alumini. En concret, a l'Escola
Mestres Montaña es continuen
substituint les finestres de fusta.
A l'Escola Salvador Espriu se
substitueixen sis finestres a la se-
gona planta i tres a la planta bai-
xa, i a l'Escola Joan Solans es con-
diciona un petit espai per a la con-
sergeria en el vestíbul d'entrada.
Aquestes tres actuacions s'han ad-
judicat per 25.280,53 euros. 

A l'Escola Ponent s'ha canviat

la reixa i un gran finestral, per un
import de 2.943,93 euros. A l'Es-
cola Municipal de Treball s'estan
fent les actuacions necessàries per
convertir l'antiga sala de calderes,
situada en el soterrani de l'esco-
la, en una petita sala que pugui
acollir una part dels arxius de l'es-
cola, situats actualment a la pri-
mera planta. Aquesta feina ha es-
tat adjudicada amb un pressupost
de 2.387,69 euros. A més, també
s'han comprat ordinadors per al
centre per valor de 13.000 euros. 

Escola Ponent de Granollers. Foto: Arxiu

Les reformes de les escoles
costaran més de 100.000 euros

Redacció
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Carme Forcadell i Muriel Casals en una imatge d’arxiu. Foto: Arxiu
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L’Ajuntament de Mollet ha ini-
ciat la tramitació de l’expedient
sancionador a 22 pisos buits
propietat d’entitats financeres. El
gener van començar les tasques
per identificar els pisos buits
que hi ha a la ciutat propietat
dels bancs i ja s’està en condi-
cions de començar a incoar ex-
pedients. 

Els serveis municipals han
detectat que actualment hi ha 22
habitatges en aquesta situació i,
un cop oberts els expedients
sancionadors, es treballa per
corroborar que efectivament
aquests pisos poden considerar-
se buits segons la Llei 18/2007
de dret a l’habitatge.

En el cas que això es confir-
mi, l’Ajuntament requerirà a les
entitats bancàries que en facili-

tin l’ocupació, bé cedint els im-
mobles buits a l’Oficina Local
d’Habitatge per tal que els posi
en lloguer social, o bé posant-los
en lloguer. Si les entitats bancà-
ries no fan cas d’aquest requeri-
ment, l’Ajuntament els posarà
multes coercitives, és a dir, que
s’imposaran repetidament fins
que facin cas del requeriment.

La regidora d'Habitatge, Mi-
reia Dionisio, assegura que

aquesta mesura “respon a l'ob-
jectiu de no tolerar que en l’ac-
tual situació de crisi econòmica
hi hagi famílies que no tenen on
viure i, en canvi, hi hagi habi-
tatges desocupats. “Aquest és
l'objectiu principal que uneix
els diferents governs munici-
pals, que hem començat a em-
prendre aquestes mesures amb
la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca”, conclou.

Les entitats bancàries hauran de posar els pisos en lloguer. Foto: Arxiu

Mollet inicia els expedients
sancionadors a 22 pisos buits
» Per evitar la sanció, les entitats bancàries hauran de cedir els 
immobles a l’Oficina Local d’Habitatges o posar-los en lloguer

El PSC acusa l’oposició de no
col·laborar mai amb el govern
POLÍTICA4El primer secretari
del PSC de Mollet, Josep M.
Garzón, acusa l’oposició de
“nul·la col·laboració” amb el go-
vern i assegura que només fan
“propostes monotemàtiques”.
Garzón feia aquestes declara-
cions dimecres passat en una
trobada amb periodistes per va-
lorar el curs polític.

Josep M. Garzón també va as-
segurar que els grups de l’oposi-
ció de Mollet “no han donat su-
port a cap de les accions que el
govern ha destinat a potenciar
l’activitat econòmica de la ciutat,
com podrien ser el projecte del
supermercat, la residència de la
Vinyota o la inclusió del polígon

de la Farinera a la Trama Urba-
na Consolidada”.

El primer secretari dels so-
cialistes molletans també va fer
referència als deutes de l’Ajun-
tament, que va remarcar que no
són “ni els més alts de la comar-
ca, ni els més alts del Baix Vallès”.

Pel que fa al conflicte amb la
venda dels terrenys de Gallecs,
que en els darrers dies també ha
esquitxat Mollet, Garzón va as-
segurar que “Mollet no es ven Ga-
llecs”, i va acusar novament l’o-
posició perquè considera que
“parlen tot el dia de medi am-
bient i després no saben com fer
que la zona de Can Banús deixi de
ser industrial”. 

AGENDA NACIONAL4La com-
memoració de l’11 de setembre a
la ciutat va ser el principal motiu
de polèmica del passat Ple. ICV-
EUiA i ERC van acusar el govern
local de no estar a “l’alçada del
moment que viu el país”.

L’equip de govern de l’ajun-
tament de Mollet va aprovar una
moció que no va agradar gens a
l’oposició. Per commemorar l’11
de setembre, el consistori pretén
penjar una senyera catalana al
balcó de la Casa de la Vila i,

coincidint amb el Tricentenari,  es
deixarà una senyera permanent
al costat del monument a Rafael
Casanova.

El portaveu de CiU, Joan
Daví, considera que amb aques-
ta acció “es dota de solemnitat la
celebració de la Diada a la ciutat”,
però l’oposició no hi està d’acord.
El portaveu d’ERC, Oriol López,
considera que la moció “sembla
feta als anys 90” i es demana si
l’alcalde “farà alguna reivindica-
ció sobre la consulta”. López as-

segura que el govern local fa
massa temps que no vol veure el
que passa al seu voltant, que és
que “la gent vol votar”.

La portaveu d’ICV-EUiA, Ma-
rina Escribano, recorda que al
balcó també hi haurà la bandera
espanyola i que “no passa res per-
què la senyera onegi en solitari
aquell dia”.

La portaveu del PP, Susana
Calvo, en canvi, demana al go-
vern que “sigui neutre i no parli
del fenomen del 9 de novembre”. 

Redacció
MOLLET

Polèmica pel Tricentenari

Empreses | Mollet, tercer municipi en emprenedors atesos
Pocs mesos després d’incorporar-se al Centre de Reempresa de Catalunya, l’Ajuntament de Mollet
del Vallès és el tercer en nombre de reemprenedors atesos. L’objectiu de Mollet en incorporar-se a

aquesta entitat era evitar el tancament de negocis econòmicament viables i alhora crear oportunitats
per a empresaris emprenedors. En aquests primers mesos s’ha atès una cinquantena de persones.
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En els darrers sis anys, la quali-
tat de l’aire de la ciutat de Mollet
ha millorat substancialment. Per
poder-ho aconseguir, des de
l’any 2007 s’han hagut de pren-
dre mesures, sobretot, pel que fa
al trànsit de vehicles, que és la
principal causa de la contami-
nació de l’aire.

Mollet compta amb una es-
tació enregistradora de la Xarxa
de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica
(XVPCA) de la Generalitat de Ca-

talunya, que recull els valors
dels principals contaminants de
l’aire: diòxid i monòxid de ni-
trogen i partícules en suspensió.

El diòxid de nitrogen ha dis-
minuït en un 1,25% entre el
2007 i el 2013. Si ho comparem
amb altres anys, la quantitat de
diòxids de nitrogen també ha
anat disminuint, sobretot en els
intervals 2013/2009 (-20,21%)
i 2013/2010 (-18,41%). 

Pel que fa al monòxid de ni-
trogen, la quantitat ha disminuït
en un 20,24%. La tendència és la
mateixa si es comparen altres
anys (2013/2008: -17,67%;
2013/2012: -8,84%).

La quantitat de partícules en

suspensió amb un diàmetre fins
a 10µm (PM10) ha disminuït
en un 46,91%, entre 2007 i 2013.
En aquest cas, la tendència ha es-
tat d’una reducció constant.

Tant els òxids de nitrogen,
que s’originen de la crema de
combustibles fòssils, com les
partícules en suspensió provenen
majoritàriament del trànsit de
vehicles. En aquest sentit, cal te-
nir en compte que el municipi de
Mollet es troba envoltat per di-
verses vies de circulació amb
un gran volum de trànsit; així
com la situació de l’estació me-
suradora de la XVPCA, situada
a les pistes d’atletisme, a tocar de
l’AP 7.

La qualitat de l’aire de Mollet ha millorat substancialment en els darres sis anys. Foto: Arxiu

Es produeix una millora en 
la qualitat de l’aire de Mollet

Redacció
MOLLET

Prop d’un centenar d’activitats
ompliran la Festa Major d’estiu
SOCIETAT4Ja està tot a punt per
a la Festa Major d’estiu de Mo-
llet, que se celebrarà del 15 al 19
d’agost. Tot i que la festa estarà
marcada un any més per la con-
tenció pressupostària, mantindrà
l’estructura tradicional i comp-
tarà amb prop d’un centenar
d’activitats adreçades a tots els
públics i amb la participació de
25 entitats.

Així doncs, enguany el model
de la festa molletana dinamitza-
da per la sana competició entre
les colles de Morats i Torrats arri-
ba al seu vintè aniversari. En
aquest sentit, l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, agraeix la gran fei-
na de  tota la gent que s’ha dedi-
cat a les colles durant aquests
anys, ja que “han fet créixer la
nostra Festa Major i ara la pot
gaudir tot el poble”.

Tot i que les activitats co-
mençaran el 12 d’agost, no serà
fins dissabte 16 d’agost quan es
farà el tradicional pregó, que
enguany vindrà de la mà de la pe-
riodista Anna Simon, que sem-
pre ha fet propaganda de la seva
condició de molletana a tots els
programes i cadenes de televisió
on ha treballat. Simon serà la pri-
mera pregonera dona molletana

des del 2006. Els darrers prego-
ners molletans van ser els Moji-
nos Escozíos el 2010.

FESTA FAMILIAR I SOLIDARIA
Amb l’objectiu de fer una Festa
Major més familiar i participati-
va, enguany s’han ampliat les ac-
tivitats adreçades al públic fami-
liar, en què tant petits com grans
poden participar-hi plegats. Així,
una de les novetats és la Jornada
familiar de jocs de taula que es
farà durant tot el dilluns, al Mer-
cat Vell, i on es podrà jugar a jocs
d’aventura, risc, estratègia i coo-
peració, entre altres. En aquest
mateix sentit, també s’ha pro-
gramat un Taller de circ que es
farà dimarts a la tarda a l’interior
del Mercat Vell, abans de la ja tra-
dicional actuació de circ.

A més, la festa Major també
tindrà un espai per a la solidari-
tat i tots els diners que es recap-
tin amb les entrades dels concerts
de jazz i de l’Orquestra Marave-
lla es destinaran al banc d’ali-
ments. La colla morada, per la
seva part, liderarà una nova ini-
ciativa solidària que consistirà en
la venda de les polseres Candeles.
La recaptació es destinarà a la in-
vestigació del càncer infantil.Foto:Toni Torrillas
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Més de 600 persones escullen 
el futur de Cal Jardiner 

PARTICIPACIÓ4El procés Di-
gués la teva sobre Cal Jardiner
per decidir les actuacions que es
porten a terme en aquest Casal
jove ha aglutinat la participació
de 649 persones. D’aquestes,
289 han estat dones i 360 ho-
mes. La gran majoria dels par-
ticipants (95%) han estat menors
d’edat.

Amb aquest procés, l’admi-
nistració pretenia establir aquest
centre com a punt de referència
municipal per a tots els joves en
els àmbits d’educació reglada i
no reglada, salut, ocupació, lleu-

re responsable i alternatiu, gè-
nere i participació, i per apropar-
lo més als joves els ha demanat
la seva opinió.

Pel que fa a les propostes, la
construcció d’una pista polies-
portiva ha estat l’opció més vo-
tada, amb el suport de 400 per-
sones. La segona proposta que es
plantejava, la pista d’skate, ha
obtingut un total de 249 vots. 

Actualment la masia Cal Jar-
diner acull diversos cursos de
formació, les activitats incloses
en les tardes d'estiu o l'ús com a
sala d'estudi.

L’Ajuntament de Parets vol que
l’Avinguda Espanya sigui de
plataforma única. Així es va ex-
plicar als veïns, dimarts passat,
en una reunió on es va presen-
tar el Pla Director i el projecte
executiu de l’Avinguda. 

Aquest pla dóna continuïtat

al procés de millora de la urba-
nització de l’avinguda Espanya,
iniciat l’estiu de 2012, que té per
objectiu l’adaptació i millora de
l’espai públic urbà a les neces-
sitats dels veïns.

El regidor del pla de barris i
via pública, Francesc Hurtado,
assegura que es tracta d’una
proposta que “suposa una trans-
formació important per a la ciu-
tat, perquè l’avinguda Espanya
és un eix principal del municipi

i el més coherent era presentar-
la als veïns, perquè puguin fer les
seves propostes, ja que són qui
millor coneix les necessitats de
la zona”.

Entre els dubtes dels veïns
van sorgir temes com el tipus
d’arbrat que hi haurà, com serà
la zona d’aparcament o els tipus
de contenidors que s’instal·laran.

L’Ajuntament preveu que
les obres comencin entre els
mesos de novembre i desembre. 

Estat actual de l’Avinguda Espanya. Foto: Enric Bartel

L’Avinguda Espanya serà un
carrer de plataforma única

Formació | Més de 200 usuaris de l’SLOP reben els seus diplomes 
Divendres passat, 226 usuaris del Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) que han pres part en

les darreres accions formatives adreçades a aturats del municipi van rebre els diplomes que els
acrediten com a coneixedors de les diferents professions en les quals se’ls ha instruït. Aquests 

alumnes han rebut classes d’informàtica, comptabilitat i de carretoners i plataformes elevadores.  

Redacció
PARETS
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SOLIDARITAT4L'ONG Huma-
na va recollir vuit tones de tèxtil
usat a la Llagosta durant el pri-
mer semestre de 2014. Segons les
dades proporcionades per l'enti-
tat, aquesta quantitat de roba i
calçat reutilitzat permetrà estal-
viar l'emissió de 27 tones de
CO2, ja que, en cas que s'hagués
d'incinerar, per cada quilo cremat
se n’emetrien tres d'aquest gas.

L’ONG gestiona la recollida
selectiva de roba usada al mu-
nicipi a través d’una xarxa de

vuit contenidors instal·lats en
llocs de fàcil accés. El reciclatge
i reutilització de material tèxtil
és un servei gratuït per al poble
i suposa un estalvi important en
els costos de recollida i elimi-
nació de residus urbans. 

A banda de protegir el medi
ambient, la donació de roba usa-
da a Humana contribueix al des-
envolupament de projectes de
cooperació a l'Àfrica, l'Amèrica
Llatina i l'Àsia, així com a l'impuls
d'ajudes socials a Catalunya.

Els edificis de l’escola Sagrada Fa-
mília podran arribar als 20 me-
tres d’altura. Així ho han acordat
els representants de l’Ajunta-
ment de la Llagosta, el departa-
ment d’Ensenyament de la Ge-
neralitat i l’empresa pública Adif.
La decisió s’ha pres davant la pro-
ximitat de les vies de la línia de
rodalies R3 al centre educatiu.

L'alcalde de la Llagosta, Al-
berto López, ha mostrat la seva
satisfacció, perquè aquests lí-
mits respecten el projecte de re-
forma de l'escola. L'alcalde re-
corda que “ara cal obtenir un
compromís per part de la Gene-
ralitat de Catalunya per tal que el
Departament d'Ensenyament
desenvolupi unes obres molt ne-
cessàries per al municipi de la
Llagosta”. López també assegu-

ra que tot i que amb aquest pac-
te “s'ha fet un altre pas i s'ha su-
perat un altre obstacle, encara
resta molt camí per fer”.

Malgrat l'acord amb Adif,
l'alcalde destaca que la solució
definitiva als problemes que
produeix la línia R3 al seu pas
per la Llagosta és el desviament
de les vies per fora del nucli

urbà. Per una altra banda, des de
l’Ajuntament s’ha demanat a
Adif que ajusti el volum dels
senyals acústics del pas a nivell
del carrer de la Florida, ja que,
durant les darreres setmanes,
s’ha rebut un elevat nombre de
queixes per part de la ciutadania
a causa de les molèsties que ge-
nera aquesta situació.

L’escola Sagrada Família podrà tenir edificis de 20 metres. Foto: Ajuntament

Els edificis de l’escola Sagrada
Família podran fer 20 metres

Redacció
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Entreguen en sis mesos vuit
tones de roba de segona mà

Martorelles | La Biblioteca rep 10.687 visites en sis mesos 
Des de principis d’any, la Biblioteca de Martorelles ha rebut un total de 10.687 
visites, que suposen una mitjana de 76 usuaris diaris. A més, en aquest període, 
la Biblioteca ha registrat 43 altes d’usuaris nous entre les quals destaquen els onze 
usuaris nous de 5 a 14 anys (29%) i els catorze de 40 a 64 anys (26%). 

Societat | El grup Ñu farà un concert benèfic al municipi
La Llagosta + Activa organitza un concert a finals de novembre amb el grup Ñu com a

cap de cartell per recaptar diners per als bancs d'aliments que gestionen Càritas i Rems.
Les entrades ja es poden comprar al preu de deu euros als establiments Prevanz Matas i

Perruqueria Melgar. A més del grup Ñu també hi actuaran Doctor X i Los Jirpis. 

Martorelles / Sant Fost

Mor un motorista de Sant
Fost en un xoc a Martorelles

SANT FOST4Un veí de sant
Fost va morir aquest cap de set-
mana en una topada frontal
amb un turisme al pont de l’Ai-
guabarreig, a Martorelles.

Segons el Servei Català de
Trànsit, el motorista de 47 anys
va morir després de xocar fron-
talment amb un cotxe. L’acci-
dent es va  produir a les vuit del
matí de dissabte passat prop de
la zona amb l’enllaç que hi ha a
l’altura del quilòmetre 12 de la C-
17, a Mollet.

El sinistre va obligar a tallar
la sortida de la C-17, fins que es
va retirar el cadàver i es van aga-

far totes les proves necessàries
perquè els Mossos d’Esquadra
puguin investigar com es van
produir els fets i per quin motiu.

Poc després de les vuit del
matí els Mossos d’esquadra van
rebre l’avís que s’havia produït
un accident al pont de l’Aigua-
barreig. Fins al lloc dels fets es
van traslladar cinc patrulles dels
Mossos d’Esquadra i dues am-
bulàncies del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques. Quan els sa-
nitaris van arribar al lloc de
l’accident, ja no van poder fer res
per salvar la vida al motorista,
que va morir allà mateix. 

Un total de 44 infants de Mar-
torelles rebran ajuts socials per
poder tenir una bona alimenta-
ció durant l’estiu. L’Ajuntament
de Martorelles repartirà vals de
compra en establiments d’ali-
mentació per a aquelles famílies
desfavorides del municipi. I és
que a través dels indicadors de
risc d’infància, s’ha detectat que
hi ha un conjunt de famílies al
municipi que, donades les con-
dicions de precarietat econò-
mica, no poden alimentar els
seus fills com cal.

Durant l’any, aquestes fa-
mílies reben ajudes a través de
les beques de menjador escolar,
banc d’aliments i casal d’estiu,
entre altres. Però durant les va-
cances escolars, queden mancats
del suport de l’Ajuntament, cosa
que ha impulsat el consistori a
endegar aquest projecte. Així

doncs, s’hi destinarà un total de
4.000 euros per a assegurar-se
que els més petits mantenen
una bona alimentació durant
l’estiu. 

El perfil d’usuari seran
aquells nens i nenes de 3 a 12
anys que hagin gaudit de beca de
menjador durant els mesos del
2014 i formin part de famílies
amb escassos recursos econò-

mics participants al banc d’ali-
ments o a programes PIRMI. 

Les ajudes s’atorgaran del di-
lluns 4 d’agost al dilluns 14 de
setembre i l’Ajuntament con-
trolarà el repartiment d’aquests
ajuts de forma rigorosa tenint en
compte sempre que a les famí-
lies demandants realment els
calguin aliments de primera ne-
cessitat. 

Un total de 44 infants de Martorelles rebran ajuts socials a l’estiu. Foto: Arxiu

Els infants en situació de risc
rebran ajuts socials a l’estiu
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Santa Perpètua

Els treballadors d’Alstom
faran quatre dies de vaga

LABORAL4El comitè d'empre-
sa de la planta de la multina-
cional ferroviària Alstom a San-
ta Perpètua ha convocat quatre
dies de vaga en protesta per
l'Expedient de Regulació d'O-
cupació (ERO) presentat per
l'empresa i que preveu acomia-
dar 193 treballadors.

Segons informa CCOO en
un comunicat, durant l'últim
ple extraordinari del comitè
d'empresa celebrat dimecres
passat, els treballadors van acor-
dar convocar la primera de les
jornades de vaga per a dimecres
que ve, 23 de juliol. L’aturada s'i-
niciarà a les 22:30 hores de di-

marts i finalitzarà a les 22:30
hores de dimecres.

També es va acordar convo-
car tres jornades més de vaga de
24 hores per als pròxims dies
29, 30 i 31 de juliol. Aquest
matí a les 9:30 hores, els treba-
lladors han celebrat una as-
semblea general per parlar so-
bre com s’estructuraran els dies
de vaga i quines accions es por-
taran a terme.

La multinacional ferroviària
Alstom va presentar a principi
de mes un ERO que preveu
acomiadar 193 dels 650 treba-
lladors de la seva planta de
Santa Perpètua de Mogoda.

Iniciativa considera que la cam-
panya Gallecs es ven - Salvem
Gallecs posa en risc Moguda, la
Plana del Molí i l’Espai Central
de Santa Perpètua. A més, el res-
ponsable d’acció política d’ICV,
Pepe Sánchez, la qualifica de
“falsa campanya”, perquè els
seus promotors “volen confon-

dre la gent fent creure que Ga-
llecs es ven”, i aclareix que la par-
cel·la industrial de Can banús
que ha venut l’INCASOL no for-
ma part de l’Espai d’Interès Na-
tural (PEIN) de Gallecs.

Sánchez demana a ERC, la
CUP i l’Assemblea de joves de
Santa  Perpètua que actuïn amb
“sensatesa i deixin de donar su-
port a accions que perjudiquen
i projecten amenaces sobre el
municipi”.

Per altra banda, el respon-

sable d’acció política d’ICV re-
marca que traslladar el sostre
edificable de la parcel·la de Can
Banús al sector de Moguda, com
defensa ERC, suposaria una sè-
rie d’afectacions per als horts de
la zona i conseqüències econò-
miques per al municipi.

Sánchez assegura que el que
ERC i la CUP volen realment és
“obtenir rèdits polítics de cara a
les pròximes eleccions munici-
pals, desenterrant els antics fan-
tasmes de l’ACTUR de Gallecs.”

Una de les pancartes de la campanya Salvem Gallecs. Foto: Arxiu

Iniciativa qualifica de “falsa”
la campanya de Salvem Gallecs 

Formació | El Bar Soldevila serà un centre especial de treball
A partir del mes de setembre, l’escola Barcanova gestionarà el Bar Restaurant Granja 

Soldevila com un centre especial de treball. L’objectiu és fer un mòdul de formació 
professional de cuina i restauració per a persones amb discapacitats o amb certificat de 

discapacitat per tal d’aconseguir afavorir la seva inserció en el món laboral.
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La celebració del centenari del CF
Mollet, que començarà a partir
del pròxim 18 d’agost –coincidint
amb la Festa Major–, comptarà
amb un partit de luxe que en-
frontarà el primer equip de l’en-
titat molletana amb la selecció ca-
talana amateur, que a l’abril es va
proclamar campiona estatal de la
Copa de les Regions UEFA. 

Amb aquest enfrontament
amistós es donarà el tret de sor-
tida a una temporada plena d’ac-
tivitats esportives i lúdiques amb
el centenari del CF Mollet com a
eix vertebrador. “El dia 18 d’agost
volem que sigui l’inici d’una ex-
cel·lent temporada”, assegura el
president del club, Feliu Tura, i
afegeix que “per a nosaltres és un
orgull que la Federació Catalana
de Futbol i la seva selecció siguin

els grans protagonistes del pri-
mer acte del Centenari”. 

La Selecció Catalana UEFA
Amateur, amb jugadors d’equips
de la Tercera Divisió, visitarà
Mollet amb l’objectiu de prepa-
rar-se per disputar la fase inter-
mèdia de la Copa d’Europa de re-

gions, que es disputarà a Mol-
dàvia els dies 23 i el 27 de se-
tembre. Catalunya s’enfrontarà al
campió moldau i als conjunts
d’Ucraïna i Irlanda del Nord.
L’any passat, la selecció catalana
va ser subcampiona europea, en
perdre davant del Vèneto. 

El CF Mollet s‘enfrontarà a 
la selecció catalana amateur

» L’equip celebrarà el seu centenari jugant contra el combinat català
» Aquest enfrontament amistós coincideix amb la Festa Major local

El martorellesenc Joan Marc
Flores segueix a l’Himalaia

MARTORELLES4L’alpinista pro-
cedent de Martorelles, Joan
Marc Flores, forma part d’una
expedició catalana que durant
aquests dies es troba al Broad
Peak, també conegut com a K3,
la dotzena muntanya més alta de
la Terra amb una altitud de
8.051 metres. 

L’expedició, liderada per Òs-
car Cadiach, publica les seves im-
pressions i moviments en el blog
broadpeak2014.blogspot.com,
on cada cert temps els integrants
hi escriuen alguna informació. 

A principis de setmana, l’ex-
pedició es trobava en plena acli-
matació al Camp 2 de la mun-
tanya, al vessant pakistanès, i afir-
maven que la previsió per atacar
el cim seria entre el 20 i el 25 de
juliol, en funció del bon temps. 

Tanmateix, ahir dijous infor-
maven que havien rebut previ-
sions per satèl·lit d’un empitjo-
rament del temps al cim, per la
qual cosa han retrassat un dia
l’intent d’ascendir al mateix:
“S’ha d’anar amb peus de plom”,
afirmen al blog de l’expedició. 

LES FRANQUESES4Més de 250
persones van participar dissab-
te passat a la nit a la 22a edició
de la Caminada Nocturna de
Corró d’Avall, una prova que va
prendre com a eix temàtic la ce-
lebració del 25è aniversari de la
revista Garbuix i que va comp-
tar amb un ambient predomi-
nantment familiar. 

Abans de l’inici de la cami-
nada, la plaça de Can Ganduxer
es va transformar de la mà de la
companyia de teatre musical Mil

notes, que va amenitzar els mo-
ments previs a la caminada. Mil
notes va interpretar una esce-
nografia on un hipotètic director
de la revista acompanyat de l’e-
quip de redacció feien els im-
possibles per finalitzar la ma-
quetació de l’edició de Garbuix. 

Els 9 quilòmetres del reco-
rregut van portar els caminants
cap a Marata i Corró d’Amunt en
una nit que, malgrat les amena-
ces de pluja a primera hora, va
resultar ser la més tranquil·la i

fresca de la història de les edi-
cions de la Caminada Nocturna.

I com ja és tradició, la Cami-
nada va finalitzar amb una xo-
colatada popular per als parti-
cipants i acompanyants i un
sorteig dels productes regalats
per una vintena de comerços i
establiments. Entre els premis
que es van sortejar hi havia un
vol per a dues persones, amb
destinació a qualsevol destí eu-
ropeu de Vueling, gentilesa d’a-
questa companyia de vol.

Redacció
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El Broad Peak forma part dels anomenats ‘catorze 8.000’. Foto: Arxiu

Una nit per caminar en família

Redacció improvisada de Garbuix a Can Ganduxer. Foto: Ajuntament

Granollers | Quatre medalles per al nedador aleví Marcos Gil
El nedador de la categoria aleví del Club Natació Granollers, Marcos Gil, ha aconseguit

tres subcampionats estatals al campionat disputat a Badajoz del 9 al 12 de juliol. El jove
esportista va endur-se la plata en les proves de 100, 400 i 200 metres lliures. A aquestes

tres medalles cal sumar-hi una més de bronze que Gil va guanyar als 1.500 metres lliures.

La selecció catalana amateur amb el trofeu de campió estatal. Foto: CF Mollet
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AGENDA SETMANAL
DIVENDRES 25 DE JULIOL
18:00 Taller: formes, colors, olors d’una terra llun-

yana. Amb l'ajuda de la il·lustradora i en-
quadernadora Roberta Bridda, i de la tam-
bé il·lustradora Mercè Galí es crearà un llibre
amb aires africans. / Can Gili.

DIVENDRES 18 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. 

DIUMENGE 20 DE JULIOL
14:00Paella Solidària. Dins el programa Cap nen

sense menjar s’organitza la paella solidària. Una
trobada per menjar i col·laborar amb la  bona
alimentació dels més petits. Preu: 8 euros. Cal
dur plat, got i coberts / Parc de Can Mulà.

DIVENDRES 18 DE JULIOL
20:30Un sopar d’Òpera. L'Associació d’Amics de

l’Òpera del Vallès Oriental organitza un sopar
fred acompanyat d’un espectacle d’òpera. En
aquesta ocasió ses projectarà l’Òpera Tosca de
Giaccomo Puccini. Es tracta d’una obra en tres
actes de tall polític, inserit en un ambient his-
tòric verídic que és l'Europa del 1800, i enmig
de la invasió de Napoleó a Itàlia darrere de
les seves idees revolucionàries. / Sala Serra.

DISSABTE 19 DE JULIOL
12:00 24 hores de futbol sala. Hi participen 16

equips del poble i té un gran ressò arreu del
territori. Amb la presència d'importants per-
sonalitats polítiques i esportives. / Poliesportiu
Municipal Joaquim Rodríguez.

DIVENDRES 18 JULIOL
18:30 Xerrada: El socialisme a Corea del Nord. La

ponència anirà a càrrec d'Alejandro Cao de Be-
nós, Delegat especial del Comitè de Relacions
Culturals amb l'estranger del govern de Co-
rea del Nord.  / Casal Popular La República.

DISSABTE 19 DE JULIOL
22:00 Cinema a la fresca: Gru. Mi villano favo-

rito. Es tracta d’una pel·lícula d’animació en 3D,
produïda per Universal Pictures i Illumination
Entertainment. / Parc Popular. 

DIVENDRES 18 DE JULIOL
18:00 SANT FOST Taller de treballs manuals per

a adults: Sospeso transparent. Els assistents
aprendran la tècnica del sospeso transparent,
nova en el món dels treballs en decoupage.
El taller anirà a càrrec de maria José Pérez.
Preu: 10 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

La tarda de divendres les compres es
faran al carrer. Els comerciants trauran
els seus productes als carrers de Mar-
torelles amb importants promocions
i descomptes. També hi haurà un tren
itinerant i sortejos.

Comerç a la fresca
Martorelles

Dv. 18 de juliol a les 19:00
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