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El ritme d’inscripcions ha crescut,
però encara ho ha de fer més.
Aquest és el missatge que l’As-
semblea Nacional Catalana
(ANC) i Òmnium Cultural, els or-
ganitzadors de la V de l’Onze de
Setembre que es farà a Barcelo-
na, han llançat en les darreres ho-
res. Més de 400.000 persones ja
s’han apuntat a la Via Catalana
2014, però la xifra encara està
lluny del milió de persones que es
necessiten per omplir, amb els co-
lors de la senyera, els onze qui-
lòmetres de recorregut de la V.

En aquest sentit, els organit-
zadors estan convençuts que,
amb el retorn de les vacances, du-

rant els primers dies de setembre
les inscripcions s’animaran. De fet,
així va succeir l’any passat, quan
semblava que els trams de les Te-
rres de l’Ebre no s’acabarien
d’omplir i finalment va sobrar
gent. Enguany, el 15 d’agost no-
més hi havia 150.000 persones
inscrites i a hores d’ara ja s’ha més
que duplicat la xifra.

UN MOSAIC IMPRESSIONANT
Tant l’ANC com Òmnium, agru-
pades en la campanya Ara és
l’hora, destaquen que inscriure’s
a la V és molt important, fins i
tot més que l’any passat, ja que
és indispensable per poder or-
ganitzar els manifestants i dis-
tribuir-los correctament per-
què els colors de les seves sa-
marretes formin dues senyeres
al llarg de la Diagonal i la Gran

Via. Un mosaic impressionant
que, si s’acaba podent materia-
litzar correctament, es conver-
tirà en una imatge aèria que
donarà la volta al món. “Es trac-
ta d’oferir una imatge especta-
cular i clara sobre la nostra vo-
luntat de votar”, afirmen els or-
ganitzadors. Un mosaic que serà
possible, també, gràcies a les di-
verses assemblees territorials
acollidores, que s’encarregaran
de vetllar perquè cada tram de
la V funcioni correctament.

La inscripció es pot fer des de
la web araeslhora.cat i, des de fa
uns dies, també per telèfon tru-
cant al 902 811 914. Paral·lela-
ment, els organitzadors estan
buscant joves nascuts el 9 de no-
vembre del 1998 perquè omplin
el vèrtex de la V a les Glòries. El
compte enrere ha començat.

Una altra cita per a la història
» Més de 400.000 persones ja s’han apuntat a la V de la Diada que es farà a Barcelona l’Onze de Setembre
» Els organitzadors recorden que es necessita arribar al milió de persones per poder omplir tota la V

Arnau Nadeu
VALLÈS ORIENTAL

REDACCIÓ4Els municipis del
Vallès Oriental ja ho tenen tot a
punt per celebrar la Diada Na-
cional de Catalunya. Granollers,
que la setmana passada va fer un
assaig de la V amb la participa-
ció de 500 persones, celebrarà
l’Onze de Setembre amb la tra-
dicional ofrena floral. El dia
abans es farà un sopar popular i
ball amb l’Esbart Dansaire a la
plaça de la Porxada.

Mollet també farà un acte
institucional i una ofrena floral al
monument a Rafael Casanova.
La Societat Coral el Clavell, l’As-
sociació Musical Sarsuela de

Mollet i l’Associació Musical Pau
Casals acompanyaran la cele-
bració amb la interpretació de
peces musicals tradicionals. Pel
que fa a la V que  es farà a la tar-
da a Barcelona, l’ANC de Mollet
ha confirmat que fa una setma-
na que s’han exhaurit les 450 pla-
ces d’autocar que tenien reser-
vades per anar a la concentració
de Barcelona.

Parets, La Llagosta, Marto-
relles i Sant Fost també faran les
tradicionals ofrenes florals,
acompanyades d’audicions de
sardanes, xocolatades i diferents
concerts.

El Vallès Oriental celebrarà 
la Diada amb diferents actes
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L’atur puja al Vallès Oriental.
Durant el passat mes d’agost, i
seguint la tònica de l’estat i de
Catalunya, les xifres d’atur a la
comarca han augment i els sin-
dicats recorden que ja ho havien
avisat. Concretament, les oficines
de treball han registrat 329 per-
sones aturades més respecte al
mes de juliol. Però si comparem
les dades amb les registrades du-
rant el mateix període de l’any
anterior, les xifres d’atur han dis-
minuït en 3.330 persones. 

Des de la UGT remarquen
que per augmentar la creació de
llocs de treball “cal posar en
marxa veritables polítiques de re-
activació econòmica que generin
confiança i incentivin el con-
sum”, així com “apostar per la in-
dústria com a motor de la re-
presa econòmica del país”.

ELS EXTREMS
Valoracions a banda, les pobla-
cions vallesanes que han regis-
trat un augment més gran en el
nombre d’aturats han estat Pa-
rets del Vallès (56), Cardedeu
(44) i Granollers (38). A la ban-
da oposada es troba Canovelles
amb 18 noves contractacions i
Aiguafreda amb catorze. Per
sectors, l’atur ha augmentat fo-
namentalment als serveis, amb
3.959 persones més sense feina
i a la indústria, amb 838 perso-
nes. En canvi. es redueix l’atur a
l’agricultura, amb 39 persones
desocupades menys, i a la cons-
trucció, amb 12.

A escala catalana, l’atur ha
augmentat en 3.385 persones i
són 571.616 el total de les per-
sones en situació de desocupació,
un increment d’un 0.60% res-
pecte al mes anterior. Infografia: Línia Vallès

L’atur torna a pujar el mes
d’agost al Vallès Oriental

» Parets, Cardedeu i Granollers lideren l’augment dels aturats
» Canovelles és el poble on més puja el nombre de contractacions

Redacció
VALLÈS ORIENTAL

LLIÇÀ DE VALL4El Departament
d’Ensenyament ha tret a concurs
la construcció de l’escola Els Vin-
yals per 4,15 milions d’euros.
D’aquesta manera, es confirma el
compromís que va prendre la Ge-
neralitat el febrer d’aquest any
amb una escola que des del 2005
està en barracons ocupant unes
dependències municipals pro-
visionals. L’emplaçament de la
nova escola estarà, com ja s’ha-
via previst, al passeig de l’Esglé-
sia, a l’altura del carrer del Pinar.

La Generalitat
treu a concurs
l’escola Els Vinyals

LA GARRIGA4El cinema Al-
hambra va tornar a obrir les
seves portes divendres passat.
Després de deu mesos de tan-
cament per problemes estruc-
turals, el cinema inicia una nova
etapa amb un nou projector di-
gital finançat, en bona part, per
les aportacions de ciutadans del
poble i diferents personalitats
del món del cinema. La reober-
tura del cinema es va celebrar
amb una gran festa, en la qual es
va projectar la pel·lícula El Niño. 

El cinema
Alhambra reobre
10 mesos després

Línia Vallès renova la seva
imatge amb un nou web

COMUNICACIÓ4El periòdic set-
manal Línia Vallès, fundat l’any
2001, compta amb una imatge re-
novada gràcies al seu nou web
www.liniavalles.cat. El lector hi
podrà trobar la informació sobre
la comarca que apareix de forma
setmanal a l’edició impresa. A
més, tindrà accés directe als con-
tinguts de les altres dues edi-
cions de Línia Vallès: la de Sa-
badell i la de Cerdanyola i entorn.

Línia Vallès forma part de les
20 capçaleres de la xarxa de pe-
riòdics gratuïts hiperlocals Línia,
els quals distribueixen, en global,

327.000 exemplars a la ciutat de
Barcelona i l’àrea metropolitana.

DIFUSIÓ CERTIFICADA
A més, des d’aquest setembre
totes les edicions de la xarxa Lí-
nia passen a ser auditades per
OJD/PGD, i, com sempre, se se-
gueixen distribuint a través del tei-
xit comercial dels municipis, grà-
cies a acords de col·laboració i su-
port amb més de 50 eixos co-
mercials que agrupen més de
30.000 petits comerços, així com
de la xarxa d’equipaments públics
municipals.
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

“El cas Pujol perjudica Catalu-
nya?”, es pregunten alguns. I jo
els dic que ja ens ha estat perju-
dicant durant 34 anys, de ma-
nera que ara el millor és poder
conèixer la realitat i que, d’ara
endavant, ens serveixi com a
fuel per desitjar la construcció
d'una arquitectura política infi-
nitament més combativa contra
la corrupció.

Però, per què el cas Pujol ha
sortit ara? Perquè els serveis se-
crets catalans van assabentar-se
que Madrid pretenia destapar el
cas Pujol el setembre. Sabent
que seria públic, era millor avan-
çar-se, i també separar-ho del
setembre i novembre. Però crec
que el més important és la cai-
guda d'un fals mite i del vel que
cegava molts catalans. Malgrat
certa aparent bonhomia, com-
parant amb altres geografies, la
societat catalana és molt clas-
sista, sobretot pel que fa a la seva
classe alta. Esperem que tots els
que tenim valors d'esquerres sa-
piguem estar al nostre lloc i pré-
mer fortíssim l’accelerador en la
direcció correcta!

4El cas Pujol
per Jordi Oriola

#HaTornat#NoAguantenMés #Araéslhora

4Al senyor Pedro Sánchez
per Jordi Lleal

Des de la casa reial i del govern
espanyol s’han potenciat imatges
positives dels membres monàr-
quics. Un Juan Carlos campec-
hano, una Sofía inaugurant
museus, un Felipe de la bona en-
tesa, i ara una Letizia vestint com
el poble. Però si mirem les fotos
de premsa la cosa canvia. 

Aquest passat juliol, i sortits
els reis d’un cinema de Madrid,
na Letizia vestia sandàlies de
Magrit, 307 euros, pantaló i sa-
marreta de Boss, 225 euros, i la
bossa de mà a saber quant. Si
vestir com el poble són més de
500 euros, quant costaran tots
els vestits de gala? Val a dir que
tot això surt dels impostos de
tots els espanyols. No serà que
ens volen fer combregar amb
rodes de molí? Com deia Service,
sempre és més barat aconseguir
l’obediència per mitjà de la mis-
tificació que mitjançant la coer-
ció policíaca o militar. Així la
monarquia hereva del feuda-
lisme, i abans dels emperadors
romans, prefereix més la mani-
pulació del poble que tallar caps.
Tots hem sabut les amants de
Juan Carlos, els afers de na Sofía,

algun hotel tancat d’en Felipe i
ara a saber què de na Letizia. 

El per què la nostra demo-
cràcia paga tot això és una pa-
radoxa difícil de pair. Fins i tot
aquesta carta podia implicar-
me problemes legals tot i que
els qui temen el pensament
lliure no eduquen els pobles.
Només veig en tot això la figura
del Cèsar del mil·lenari Imperi
Romà on tots l’admiraven, res-
pectaven i temien. Ara, quan
l’actual monarquia apareix pre-
sidint grans partits de futbol, res
ha canviat del passat pa i circ de
l’emperador romà. Avui dia el
pa és l’atur que obtenim dels
préstecs bancaris internacio-
nals i el circ és la “Roja” per en-
altir el nacionalisme espanyol
en detriment de la pluralitat
restant. 

Els canvis de formes poques
vegades reflecteixen canvis de
continguts. Com deia el baró
Carles de Secondat, en una mo-
narquia ben reglamentada, els
subjectes són com peixos en
una gran xarxa: ells creuen que
són lliures i, tanmateix, estan
ben atrapats.

per David Rabadà

4Letizia reina, pa i circ

Senyor Pedro Sánchez, tinc
l’atreviment de fer-li aquesta
proposta. Una vegada feta la re-
unió amb el president Mas,
podria entrevistar-se amb els
representants de la resta de
partits polítics que donen su-
port al procés (que, per ca-
sualitat, representen el 64,4%
dels escons del Parlament de
Catalunya), i amb els de l’ANC
i Òmnium (que convoquen
manifestacions on milions de
catalans participen d’una for-
ma voluntària, democràtica i
festiva). 

També amb el Centre Català
de Negocis, Súmate, Fundació
Nous Catalans, amb el jutge
Santiago Vidal (com a repre-
sentant dels 33 jutges del ma-
nifest a favor del dret a decidir),
el CCN, el CATN i un llarg et-

cètera. Seria un detall per fer de
contrapès de la seva entesa
amb el senyor Mariano Rajoy
respecte a negar-se a reconèixer
Catalunya com a subjecte polí-
tic. Tot plegat seria molt con-
venient per tenir una visió més
ajustada del moviment sobira-
nista d’una gran part de la po-
blació catalana. 

També el convido a venir a
Barcelona l’Onze de Setembre
i passejar a la tarda per l’entorn
de la Gran Via i la Diagonal, així
potser s’assabentaria de què
vol el poble de Catalunya re-
ivindicant poder votar el 9 de
novembre amb plena demo-
cràcia. No és això el que han de
fer els líders d’un partit d’es-
querra? Au, vingui i no tingui
por de polsar i captar el senti-
ment d’una nació!

@nando1800ya: Per al turisme ja hi ha
hotels, hostals, pensions, etc. Per llogar
pisos existeix una Llei d'Arrendaments Ur-
bans, no "pisos turístics".

@jaumeclotet: Si tots parléssim una mica
menys del 9N i asseguréssim una mica
més l'èxit de la V de la Diada Nacional
aniríem molt millor.

@anituarco: Contra el Villarreal, Messi al-
canzó al legendario Samitier en partidos ju-
gados con el Barça: 470. Y 333 goles para
Pepe y 384 para Leo.

publicitat 619 13 66 88
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L’ANC de Granollers no deixa de
patir ensurts. Divendres passat
els integrants d’una de les tau-
les de la campanya Signa un vot
van ser víctimes d’una agressió.
Segons la secció local de l’ANC,
dues persones van insultar els
membres de l’organització.
Aquesta agressió es va produir
dos dies després que la seu de
l’ANC de Granollers patís un
atac en el qual se’ls va trencar
una porta.

Un dels apoderats de la tau-
la, Jordi Guimet, explica que els
agressors tenien entre trenta i
quaranta anys i que es van adre-
çar als membres de l'ANC amb
crits de “fills de puta” i “marxeu,
traïdors”, a més de tirar a terra
pancartes i material. Aleshores
alguns vianants s'hi van encarar

i “de sobte es van embrancar en
una baralla en què dues perso-
nes defensores de la paradeta
van sortir-ne malparades”, re-
marca Guimet. 

Concretament, una de les
persones que es va enfrontar als
agressors va quedar inconscient
per un cop a la cella i va haver de
ser traslladat a l'hospital  de

Granollers amb ambulància, on
va quedar ingressat en obser-
vació.

Segons un comunicat publi-
cat per l'ANC, els agressors van
fugir cap al parc de Torras i Vi-
llà i força gent els va seguir. Grà-
cies a això, quan hi van arribar
els mossos d'esquadra els van
poder detenir.

Moment en el qual s’emporten el ferit. Foto: ANC Granollers

Dues persones ataquen una de
les taules de l’ANC de Granollers

» Un home queda inconscient i ha de ser ingressat a l’hospital 
» L’agressió es produeix dos dies després de l’atac a la seu de l’ANC

El pacient ingressat a l’hospital
de la ciutat no té l’Ebola

SALUT4El pacient guineà, que
en un primer moment va in-
gressar a l’Hospital de Granollers,
no té l’Ebola. El Departament de
Salut de la Generalitat ho ha
confirmat després que les analí-
tiques donessin resultats nega-
tius. De tota manera, el pacient
seguirà ingressar a l’Hospital
Clínic fins que remetin els símp-
tomes.

El sospitós de tenir el virus ara
descartat és un home de 38 anys
que va ser tractat a l’Hospital Ge-
neral de Granollers. Segons ha ex-
plicat Salut, l’home va patir un
traumatisme cranioencefàlic du-

rant una estada al Senegal. Allà,
assegura ell tot i que Salut no ho
ha pogut certificar encara, va re-
bre tractament sanitari a prop d’u-
na zona on hi ha casos d’Ebola.

A principi de setmana es va
trobar malament i va anar a
l’Hospital de Granollers on li
van fer diverses proves per ava-
luar les lesions que presentava al
cap. Finalment, van decidir tras-
lladar-lo a l’Hospital de la Vall
d’Hebron, a Barcelona, per ser in-
tervingut. Durant la seva estada
a l’hospital, va presentar símp-
tomes de desorientació, compa-
tibles amb l’Ebola.

FESTA4La 31a edició de la Fes-
ta Major de Blancs i Blaus va aca-
bar diumenge amb la procla-
mació dels Blancs com els clars
vencedors.

La colla dels Blancs, encap-
çalats per Ramon Forns, va guan-
yar l’estirada de corda adulta, la
passada de rajoles adulta, el llan-
çament de rajoles i el futbolí. Des-
prés de tres anys de guanyar el
concurs de rajolers, en aquesta
edició van ser els Blaus els que
van guanyar-lo (amb un marca-

dor que va quedar 103 a 102). A
més, la colla capitanejada per
Àlex Gontán va fer-se amb cinc
de les nou proves de competició,
l’estirada de corda infantil, la
passada de rajoles infantil, els es-
cacs i el dòmino. Tot i així no va
ser suficient per revalidar la vic-
tòria de l’any passat.

Aquest ja és el 14è triomf de
la colla blanca, enfront dels 17
dels Blaus. La victòria dóna el
dret als Blancs a organitzar el pre-
gó de la Festa Major de 2015 i en-

capçalar el seguici de la cercavi-
la del repte.

El jurat s’ha passejat durant
els nou dies que ha durat la fes-
ta de forma anònima per tots els
actes organitzats per les colles
blanca i blava per valorar aspec-
tes com la innovació, la coope-
ració, l’organització o la diversi-
tat. A aquestes valoracions s’hi
havien de sumar els punts de les
proves puntuables, que no han
evitat que el nou de la colla dels
Blancs s’estrenés amb victòria.  

Societat | La Grossa visita la ciutat
La setmana passada la Grossa de Cap d’Any, el capgròs de la Roser de Ca l’Arenas, es va 

passejar pels carrers Anselm Clavé i Sant Roc i va repartir sort a tots els que la van 
saludar. La Grossa, que fa setmanes que promociona la loteria de Nadal, va atendre 

amablement tots els granollerins i es va fer prop d’un centenar de fotos amb grans i petits. 

Redacció
GRANOLLERS

Victòria blanca a la Festa Major

Els Blancs guanyen en un ambient de germanor. Foto: Ajuntament
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Vorera ampliada del carrer Llevant. Foto: Imma Juncà

El carrer Llevant, més segur 
i accessible per als vianants

Les contínues discrepàncies en-
tre l’Ajuntament de Granollers i
l’empresa Tirabol, organitzadora
de la Catosfera per encàrrec del
consistori durant els darrers tres
anys, han portat a la ruptura de
les relacions i al canvi d’organit-
zadors i de nom de les jornades.
Enguany la Catosfera passa a
dir-se Digital Granollers.

El principal desacord que ha
provocat aquesta ruptura entre
l’empresa Tirabol i l’Ajuntament
és la propietat del nom Catosfe-
ra. L’Ajuntament creu que ell
n’és el propietari, ja que considera
que Tirabol només organitza l’es-
deveniment, però aquests opinen
el contrari. Per evitar futurs pro-
blemes, el consistori ha decidit or-
ganitzar directament les jornades,
però amb un nou nom.

La decisió es produeix després
que el director de l’empresa Ti-
rabol, Joan Camp, amenacés l’A-
juntament a través d’un comu-
nicat de canviar l’emplaçament de
la Catosfera.

Així doncs, els dies 3 i 4 d’oc-
tubre es portarà a terme per setè
any consecutiu aquest cicle de de-
bats sobre les novetats tecnolò-
giques d’internet. Digital Gra-

nollers, que vol ser un punt de tro-
bada de la internet catalana, pro-
mourà una reflexió crítica i cre-
ativa sobre el conjunt de tecno-
logies vinculades a internet i la
transformació inèdita i accelera-
da que està provocant en les nos-
tres vides en l’àmbit professional,
cultural, educatiu i de participa-
ció, en definitiva, com ens afecta
com a ciutadans. 

Segons fonts de l’Ajuntament,
el programa de les jornades estarà

basat en conceptes com l’open
data, el govern obert i el big data. 

Com a principal novetat, es
posarà especial èmfasi en reptes
ètics i canvis de model que suposa
internet, i es remarcaran les ten-
sions entre els vells esquemes i les
noves formes, com per exemple
com ser ciutadà també a la xarxa.

A més, les jornades estaran
actives durant tot el curs 2014-
2015 a través dels blocs formatius
denominats Labs. 

Una de les sessions de la Catosfera 2012. Foto: Ajuntament

La polèmica amb la Catosfera
provoca el canvi d’organitzadors
Redacció
GRANOLLERS

URBANISME4El carrer Llevant
ja és més segur i accessible per als
vianants gràcies a les obres d'am-
pliació de la vorera est i l'asfaltat.
En aquesta actuació encara que-
da pendent la plantació d’un to-
tal de 35 arbres que es farà quan
faci més fred.

Els treballs de renovació del ca-
rrer de Llevant, que ha fet l'em-
presa Serxar, SAU han tingut un
cost de 315.523,11 euros, finançats
íntegrament amb pressupost mu-
nicipal. Les obres han consistit en

l'ampliació i endreça dels nous ele-
ments de la vorera est del carrer. 

El carrer Llevant és molt tran-
sitat pels vianants, ja que con-
necta l'estació de tren de Grano-
llers Centre amb el centre i l'est de
la ciutat. Amb la voluntat de pa-
cificar el trànsit i millorar la se-
guretat dels vianants a l'hora de
travessar el carrer, s'han construït
unes orelleres en els passos de
vianants que desemboquen als
carrers de Foment, Indústria,
Josep Umbert i a la plaça de Se-

rrat i Bonastre, i uns passos de
vianants elevats a les cruïlles dels
carrers Indústria i Murillo.

A banda de l'ampliació de la
vorera també s'ha asfaltat de nou
tot el carrer; s'ha refet el paviment
de panot de la vorera oest, entre
els carrers de Foment i la plaça de
Serrat i Bonastre; s'ha reformat
l'aparcament públic enderrocant
el mur de delimitació i redistri-
buint les places i s'ha creat una
franja d'arbrat que delimita l'a-
parcament de la vorera est.
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Les previsions sobre Mollet Im-
pulsa s’han complert. El passat
30 de juliol el jutge va acceptar
el concurs de creditors que va
presentar l’empresa per fer front
als pagaments de les expropia-
cions de la Vinyota, que diferents
sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya fixen en
un import superior als 20 mi-
lions d’euros.

Des de l’Ajuntament asse-
guren que “això permetrà obrir
una nova possibilitat d’acord
amb els propietaris expropiats
que se suma a les negociacions
que s’estan fent entre l’empresa
municipal i els propietaris”.

L’acceptació del concurs de
creditors per part del jutge im-
plica que, a partir d’ara, la me-
diació per aconseguir un acord
serà judicial i s’ha de fer en un
termini de tres mesos. En el cas
que no s’arribés a aquest acord,
el jutge procedirà a liquidar
l’empresa i aquesta podria per-
dre tots els seus actius.

NOVA POLÈMICA
Fa uns dies l’Ajuntament anun-
ciava que Mollet Impulsa havia
venut una parcel·la de més de
2.000 metres quadrats del polí-
gon la Farinera per 2.261.238 eu-
ros. Segons fonts municipals,
l’objectiu de la venda és “acon-
seguir liquiditat per pagar la
sentència de la Vinyota, activar
l’economia de la ciutat i crear
prop de 130 llocs de treball”. 

De seguida, Ara Mollet ERC

ampliava la informació que con-
siderava “imprecisa”. Segons els
republicans, l’empresa compra-
dora només pagarà en efectiu el
20,6% de l’import total, mentre
que la resta, gairebé 1,8 milions
d’euros, es compensaran amb la
cessió d’una superfície sense
instal·lacions de 1.231 metres
quadrats, a la segona planta de
l’edifici que preveu construir
l’empresa compradora i on s’ins-
tal·laran un Mercadona i una es-
tació de servei.

Així doncs, els republicans
asseguren que “Mollet Impulsa
només disposarà de mig milió
d’euros de liquiditat” i acusen el
govern d’intentar confondre amb
les seves informacions. A més,
afegeixen que “el Mercadona
només generarà 25 llocs de tre-
ball i la benzinera quatre”.

La coalició ICV-EUiA també
ha criticat la venda d’aquesta
parcel·la i recrimina al govern
municipal que sembla “com si el
seu model de ciutat fos concen-

trar l’activitat econòmica i co-
mercial en poques i grans em-
preses i deixar de banda el petit
comerç local”.

EL PSC CONTESTA
Davant d’aquestes crítiques, el
PSC ha emès un comunicat en el
qual defensa la venda de la par-
cel·la i arremet contra ERC. Se-
gons els socialistes, “ERC no vol
sentir a parlar de notícies en po-
sitiu en l’activitat econòmica i l’o-
cupació, perquè juguen al ren-
diment polític a curt termini i a
la màxima: quant millor Mollet,
pitjor per a ells”. A més, els acu-
sa de tenir una doble moral
quan critiquen la instal·lació
d’empreses a la Farinera i “no
protesten si col·laboradors seus
de campanya pengen pancartes
de grans dimensions al mateix
polígon”.

El cap de llista d’ERC, Oriol
López, afirma que “amb aquests
comunicats el PSC no fa política,
sinó que fa bullir la ràbia”.

Terrenys de la Vinyota. Foto: Arxiu

El jutge admet el concurs 
de creditors de Mollet Impulsa
» Si no hi ha un acord, l’empresa municipal perdrà els seus actius
» La venda d’una parcel·la a la Farinera també genera polèmica

L’avinguda Burgos estarà en
obres fins al 12 de setembre

URBANISME4El passat 1 de se-
tembre van començar les obres
que afectaran el tram de l'avin-
guda de Burgos entre l'avingu-
da Rafael de Casanova i l'avin-
guda Badalona. L'actuació con-
sistirà en la substitució i recal-
cament de les tapes, la repara-
ció dels embornals i el reasfaltat
dels espais afectats.

Durant les dues setmanes
que duraran les obres, el trànsit
de l'avinguda Burgos romandrà
tallat en el tram afectat i els ve-
hicles es desviaran en sentit
Nord per l'avinguda Llibertat i

en sentit Sud per l'avinguda
Rafael de Casanova i el carrer
Alzina, raó per la qual també es
veurà afectat parcialment una
banda de l'aparcament lateral de
l'avinguda Burgos.

Aquestes obres de millora fi-
nalitzaran abans de l'inici esco-
lar per tal que no afectin la mo-
bilitat de la ciutat i també es pre-
veu garantir els trajectes del
bus urbà, així com totes les en-
trades i sortides dels aparca-
ments de Pau Casals, L'Illa i dels
vehicles del mercat setmanal
dels dimarts.

La Festa Major celebra 
el 20è aniversari de les colles
FESTA MAJOR4Aquest mes d’a-
gost, Mollet va celebrar la seva
Festa Major d’estiu amb prop
d’un centenar d’activitats.  En-
guany el to especial i emotiu
l’han posat les colles dels Morats
i els Torrats que han celebrat el
seu 20è aniversari. En aquest
any commemoratiu, el 17è rep-
te de Festa Major se l’han em-
portat novament els Torrats.

Entre les novetats més des-
tacades de la festa s’hi troba la
jornada familiar de jocs de tau-
la, on pares, mares, avis i fills
van poder compartir un dia de

jocs junts. Un dels actes més
multitudinaris el va protago-
nitzar el pregó de la presenta-
dora televisiva Anna Simó. La
plaça Prat de la Riba es va om-
plir de gom a gom per sentir les
paraules de Simó, que va re-
marcar el seu orgull de ser mo-
lletana.

La festa també va comptar
amb les tradicionals cercaviles,
els balls de gegants i els castells.
El punt més artístic el va posar
la companyia barcelonina Los
Herrerita amb el seu espectacle
de circ The Flamingos.

Successos | Mor un molletà en un accident laboral
Els Mossos d’esquadra han informat que dilluns va morir un veí de 40 anys de Mollet en un 

accident laboral. La víctima treballava per a una empresa d’enderrocs a Santa Coloma de 
Gramenet quan li va caure al damunt un mur que el va deixar atrapat i el va provocar la mort.

Els fets ja es troben en coneixement del Departament de Treball de la Generalitat.

Pamela Martínez
MOLLET



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88 13 | líniavallès.cat5 setembre 2014



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 14 líniavallès.cat 5 setembre 2014



15 | Mollet líniavallès.cat5 setembre 2014

Destinen prop de 100.000
euros a millorar les escoles 

EQUIPAMENTS4Com és habi-
tual, l’Ajuntament de Mollet ha
aprofitat les vacances escolars per
fer obres de reparació, adequació
i millora en diversos centres edu-
catius públics. Enguany s’hi han
destinat prop de 100.000 euros
i s’han fet actuacions a un total de
14 centres.

Al llarg del curs i durant les
vacances d’estiu s’han fet una
trentena d’actuacions en 14 cen-
tres educatius públics, entre els
quals hi ha escoles de primària,
escoles bressol i el centre de for-
mació d’adults. Es tracta d’ac-
tuacions que milloren la funcio-
nalitat i el dia a dia dels centres.

D’entre els diferents treballs
realitzats aquest any, destaca l’a-
rranjament dels vestidors i el
fals sostre del menjador de l’Es-
cola Joan Abelló; la reparació de

les portes de Col·legis Nous; l’a-
rranjament de l’àrea de jocs in-
fantils, el tendal i les portes de
Can Besora; l’arranjament del
sostre i la substitució de finestres
a l’Escola Salvat Papasseit; subs-
titució i millores de la caldera a les
escoles Nicolás Longaron i Prin-
cesa Sofia; reparació de les esca-
les del pati infantil de l’Escola
Sant Vicenç; reparació de la teu-
lada i els canals pluvials de l’Es-
cola de Can Vila; i l’arranjament
de la teulada i el paviment de l’en-
trada de l’Escola Sant Jordi.

Davant els problemes de fi-
nançament que afecten actual-
ment la Generalitat, l’Ajunta-
ment està fent un esforç econò-
mic per garantir que els nens i ne-
nes de la ciutat puguin desenvo-
lupar amb normalitat i seguretat
el curs escolar.

Una de les escoles on s’han fet millores. Foto: Arxiu

“Des del 2010 fins ara el PSC ja no
és el meu partit”. Així ho va afir-
mar l’exconsellera i exalcaldessa
de Mollet, Montserrat Tura, a la
presentació del seu nou llibre
Estirant del fil. Quan el PSC va
abandonar el catalanisme, on
parla sobre la seva trajectòria
política, la història recent del
PSC i de com aquest partit s’ha
allunyat del catalanisme que sem-
pre ha defensat.

Montserrat Tura creu que
“les urnes necessàriament s'han

de posar, perquè ja no és possible
una altra sortida, es necessita
visió d'estat i aquesta no es pot
esperar de les institucions”.

Tura ha remarcat que ella no
s’està separant del PSC, sinó  que
“és el partit que s’està separant”
del que ella creu que ha de de-
fensar i insisteix que “no hi ha fil
més coherent que el del socialis-
me”. Així, i tot i que afirma que
encara no ha estripat el carnet de
militant, assegura que si es fu-
sionen les formacions Nova Es-
querra Catalana (Ernest Mara-
gall), Avancem (Joan Ignasi Ele-
na) i Moviment Catalunya (ex-
consellers i diputats díscols) per
formar una candidatura socialista

clarament catalanista ella militarà
amb ells i “això pot ser incompa-
tible amb seguir al PSC”.

En el llibre, Tura repassa des
dels seus dies com a consellera
fins a les maniobres dels “capi-
tans” del PSC que van culminar
amb “l'abandonament del cata-
lanisme”, un gir que atribueix a
Iceta. L’exconsellera censura “el
menyspreu” amb el qual en els úl-
tims anys la direcció del “nou
PSC” ha tractat els crítics i reve-
la que el consell nacional del
partit després de la forta dava-
llada electoral de Pere Navarro, el
2012, i pocs dies després de l'es-
clat del cas Bustos, va rebre els
imputats amb una “ovació”.

Montserrat Tura assegura que des del 2010 fins ara el PSC ja no és el seu partit. Foto: Arxiu

Montserrat Tura ‘estira del fil’ 
i parla dels canvis al PSC

Redacció
MOLLET
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Adif millorarà la línia de tren
de Vic al seu pas per Parets

INFRAESTRUCTURES4Aminis-
trador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif) farà millores de
seguretat a la línia de Barcelona-
Puigcerdà. Els treballs es realit-
zaran als marges de la via en cinc
punts, entre els quals es troba
Parets del Vallès, on condicio-
narà una trinxera de 520 metres
de longitud. 

Concretament, es faran tre-
balls de sega i desbrossament,
així com la supressió d’arbres,
prèvia autorització de les admi-
nistracions corresponents i des-
prés d’una anàlisi i un marcatge
exacte de les unitats que s’han de
suprimir. A més, es portarà ter-

me el reforçament de diferents
materials rocosos, es col·locarà
una malla als talussos i es nete-
jaran les voravies. A la trinxera
de Parets també s’estendrà una
capa de formigó armat.

Aquestes actuacions perme-
tran minimitzar la probabilitat
de despreniments de vegetació
i altres materials sobre la via o la
catenària que poguessin afectar
la circulació dels trens.

Els altres punts on es porta-
ran a terme actuacions serà a Fi-
garó-Montmany, Sant Martí
Centelles, Aiguafreda i Centelles.
Adif invertirà més d’1,7 milions
d’euros en aquest projecte. 

A partir d’ara l’Ajuntament de
Parets pagarà 37.400 euros més
l’any a l’empresa Urbaser per la
neteja viària i recollida de residus
del municipi. El govern munici-
pal ha aprovat una modificació
del contracte amb els vots en con-
tra de tots els grups de l’oposició.

Segons el regidor de via pú-
blica, Francesc Juzgado, “l’aug-
ment d’aquest cost es deu al fet
que l’empresa donarà servei a
nous espais que fins ara no do-
nava perquè no existien en el
moment de la signatura del con-
tracte”. Els nous llocs on Urba-
ser prestarà els seus serveis són
el nou aparcament al costat del
CAP, el carrer La Volta, el nou
aparcament del cementiri, l’am-
pliació de l’aparcament del camp
de les Peces i la remodelació
del carrer la Mina i la plaça
Doctor Trueta.

Des de CiU consideren que

l’augment del cost del servei “no
està justificat” i ICV-EUiA i
NOPP aposten per crear un pla
d’ocupació continuat amb per-
sones a l’atur que portin a terme
aquest servei de neteja.

A més, l’oposició amb bloc ha
criticat que el servei que dóna
Urbaser a la població “és molt
deficient”. Per aquest motiu tam-
bé s’ha aprovat una sanció a

l’empresa de 5.514 euros més
IVA. Aquesta penalització ha
estat qualificada d’insuficient
per part de NOPP.

Per una altra banda, l’Ajun-
tament ha comunicat als grups
municipals que estan a l’espera
de rebre una remesa important
de nous contenidors per substi-
tuir els que actualment es troben
trencats.

Parets pagarà més per la seva neteja viària. Foto: Arxiu

Parets pagarà 37.400 euros
més l’any per la neteja viària

Educació| El Voluntariat per la Llengua creix als comerços
Més d’una cinquantena de comerços de Parets del Vallès estan adherits al programa 

Voluntariat per la llengua que, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística,
impulsa l’Oficina de Català de Parets. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que les persones 

que aprenen català puguin practicar-lo quan vagin a comprar o a fer gestions. 

Redacció
PARETS
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COMERÇ4L'Associació de Para-
distes del Mercat Municipal ha ini-
ciat aquesta setmana una cam-
panya per celebrar els 35 anys de
l'equipament. La promoció, que
s'allargarà fins al dia 31 d'octubre,
consisteix en un sorteig de 2.000
euros en total en vals de 5 euros a
bescanviar entre els diferents es-
tabliments que es troben al Mer-
cat Municipal.

L'objectiu de la campanya és
fomentar i potenciar les compres

al Mercat Municipal, d'una banda,
i commemorar que l'equipament
compleix 35 anys donant servei al
municipi, per l'altra.

Per participar-hi, cal com-
prar durant aquest mes a les bo-
tigues del mercat, les quals lliu-
raran als clients una butlleta amb
un número de participació. A
l'octubre es farà el sorteig i els
guanyadors podran disposar de
vals en compres als establiments
de l'equipament. 

L'entitat Murga la Llagosta se
suma a la campanya per la lluita
contra l'ELA, l'esclerosi lateral
amiotròfica, que aquest estiu ha fet
remullar-se amb aigua gelada mi-
lers de persones. 

Dijous 11 de setembre, aprofi-
tant l'arribada de la Festa Major,
els integrants de la Murga han de-
cidit organitzar un passacarrer
pel centre del municipi amb la
companyia de les colles de Saltats
i Volats, la Colla Gegantera i les
Llagostes de l'Avern. Fins aquí
tot podria ser normal, però la
gran novetat és que durant tot el
recorregut els organitzadors ani-
ran mullant amb aigua tots els par-
ticipants de la cercavila per unir-
se d’una manera original a la llui-
ta contra aquesta malaltia. El re-
corregut s'iniciarà a les deu de la

nit a l'Ajuntament i acabarà al Pas-
seig de Joan Miró a mitjanit.

Mitja hora abans del tret d'i-
nici, a dos quarts de deu, Murga la
Llagosta explicarà què és l'ELA i
com afecta els malalts. Totes les
persones que participin en el pas-
sacarrer podran fer una donació
per la lluita d'aquesta malaltia, que
es destinarà al Departament d'In-

vestigació de l'ELA de l'Hospital
Vall d'Hebron de Barcelona. 

L'esclerosi lateral amiotròfica
(ELA), de vegades anomenada
malaltia de Lou Gehrig, és una ma-
laltia neurològica progressiva, que
ataca les cèl·lules nervioses (neu-
rones) encarregades de controlar
els músculs voluntaris. De mo-
ment, no es pot curar.

Joves participant a la campanya per l’ELA. Foto: Arxiu

La Llagosta es mulla per l’ELA 
a la Festa Major d’aquest any

Redacció
LA LLAGOSTA

El Mercat Municipal celebra
el seu 35è aniversari

Societat | Horts socials i solidaris
Sant Fost ha posat en marxa un projecte pilot d’horts urbans per a famílies en risc
d’exclusió social, persones desocupades i amb manca de recursos. Els horts, situats 
a l’espai de Can Torrens Vell, compten amb dos monitors que assessoren en tot 
moment els hortolans. La producció de l’hort està destinada al consum de casa. 

Solidaritat | En defensa dels animals
L'Associació Protectora d'Animals i Plantes de la Llagosta, Animalets, ha recaptat 140 euros en sis 
mesos en una campanya de microdonacions a internet. L'objectiu és aconseguir diners que ajudin 

l'entitat a sufragar les despeses de menjar i servei veterinari dels animals. Animalets va posar en marxa la 
campanya a principis de febrer a través del portal teaming.net, on totes les aportacions són d’un euro mensual. 

Martorelles / Sant Fost

Martorelles aposta per l’ètica
de l’energia amb ‘Energiètica’
MARTORELLES4L’Ajuntament
de Martorelles ha creat Ener-
giètica, un nou projecte que im-
plica administracions públiques
i ciutadans en l’estalvi i eficièn-
cia energètica.

Aquest projecte consisteix
en un conjunt d’accions enca-
minades a l’estalvi i l’eficiència
en l’ús de l’energia tant als equi-
paments municipals com a les
llars. L’eix central del projecte és
el web www.energietica.com,
que veurà la llum el pròxim 18 de
setembre.

En aquest nou web, ciuta-

dans, empreses i institucions
podran adherir-se al manifest
per l’ètica de l’energia i sumar-
se a aquest projecte per l’estal-
vi energètic global.

Però el tret diferencial del
web serà, sens dubte, la figura
del Gestor Energètic interactiu.
Aquest gestor serà un tècnic en
la matèria a qui el ciutadà podrà
preguntar qualsevol dubte res-
pecte de l’estalvi energètic a la
seva llar, seguir els seus consells
de bones pràctiques i consultar
les dades d’estalvi actuals i his-
tòriques del municipi.

L’Ajuntament de Sant Fost ja ho
té tot a punt per posar en mar-
xa un nou espai per al seu jovent.
El nou casal, on es portaran a
terme diferents tipus d’activitats,
es troba situat al carrer Ronda,
a l’entrada del polígon de Can
Baliarda i molt a prop del cen-
tre de Promoció Econòmica.

L’espai, que s’inaugurarà el
pròxim 20 de setembre amb
una festa, comptarà amb una
gran sala diàfana, una zona de
bar, un lavabo, un jardí, una pis-
ta d’skate, que se situarà en uns
terrenys propers i un despatx on
s’instal·larà el Punt Jove, que
comptarà amb la presència d’un
tècnic de Joventut que s’enca-
rregarà de resoldre tots els dub-
tes dels joves relacionats amb
habitatge, estudis i feina. 

Fonts de l’Ajuntament asse-
guren que la creació d’aquest es-

pai era una de les principals
prioritats del consistori, ja que
permetrà que els joves del mu-
nicipi “puguin tenir un punt de
trobada on intercanviar les seves
experiències”.

L’edifici on s’ha ubicat el ca-
sal és un antic menjador d’em-
presa d’una indústria de la zona
i forma part d’uns terrenys que
l’Ajuntament va expropiar al

polígon industrial, cosa que ha
permès que la despesa fos me-
nor d’allò que es tenia previst. El
cost de la primera fase d’ade-
quació ha estat de prop d’uns
40.000 euros.

En les següents fases d’ade-
quació del casal s’ampliarà la
pista d’skate per aconseguir que
sigui un referent a la zona i un
reclam per als joves.

Edifici on s’ubicarà el nou casal de joves. Foto: Google Maps

Sant Fost tindrà el seu espai
jove a Can Baliarda

Redacció
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Santa Perpètua
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L’Ajuntament invertirà 50.000
euros en jocs infantils als parcs
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Santa Perpètua invertirà un
total de 50.000 euros en jocs in-
fantils a parcs municipals. Una
quantitat que segons el tinent
d’alcalde de territori, Joan Mes-
tres, “és insuficient per posar al
dia totes les instal·lacions que ho
requereixen”.

L’any 2007 va ser la darrera
vegada que es va fer una gran
campanya als parcs infantils,
però a causa de la situació eco-
nòmica l’Ajuntament només ha
fet fins ara petites inversions.
Fonts municipals reconeixen
que hi ha quatre parcs infantils
al municipi que necessitarien
canvis en la majoria dels ele-

ments, perquè el temps i l’ús els
han anat deteriorant. Des de
l’Ajuntament s’assegura que
cada setmana es fan petites re-
paracions, però remarquen que
moltes vegades hi ha elements
que desapareixen d’un dia per
l’altre.

El parc de Miquel Segura al
barri de la Creueta serà el primer
on es faran actuacions, ja que hi
ha un dels elements que fa anys
que està en part inutilitzat.

Mestres també ha volgut ex-
plicar que cada vegada que es
canvia un element s’han d’in-
vertir uns 25.000 euros, perquè
per fer-ho s’ha de fer malbé el te-
rra i reposar el cautxú existent.

Avui comença la Festa Major
d’estiu del municipi, però ho fa
sense la tradicional baixada de
carretons. L’Ajuntament ha de-
cidit suspendre aquesta activitat
per l’elevat cost que suposaven
les mesures de seguretat neces-
sàries i obligatòries que exigeix
la llei per poder portar-la a ter-
me. La Baixada de Carretons es-
tava programada pel dilluns 8 de
setembre a la tarda i en el seu
lloc es farà un espectacle de circ
a la plaça Terminal.

La graella d’activitats és si-
milar a la dels anys precedents
de la Festa Major, però presen-
ta algunes novetats. La primera
serà la nit de divendres, quan un
cop finalitzi el karaoke de la
Festa de la Ràdio, l’envelat aco-
llirà un grup de versions, Gla-
mour Band. Serà a partir de
dos quarts d’una de la nit. Per als
menuts, també s’incorpora una

nova activitat dissabte al matí
que enguany consistirà en un es-
pectacle de titelles. Per als joves
entre 12 i 18 anys es farà un
paint-ball, guerra de pintura,
dilluns al matí al parc Municipal.
Aquesta va ser una petició dels
infants del Consell Infantil Mu-
nicipal. Els joves que hi vul-
guin participar es poden ins-
criure durant el matí infantil de
dissabte al parc o bé mitja hora
abans de l’inici de l’activitat.
Per inscriure’s, cal emplenar un

formulari que en el cas dels me-
nors d’edat ha d’anar signat
pels pares o tutors. Les places
són limitades. 

Una altra de les activitats
més noves serà una batucada
que acompanyarà els assistents
del concert de l’envelat fins als
focs d’artifici de final de festa,
que, enguany, aniran a càrrec de
Caballer, una pirotècnia valen-
ciana, i que tindran lloc a les
confluències de les avingudes de
Girona i Onze de Setembre.

Enguany la Festa Major no tindrà Baixada de Carretons. Foto: Arxiu

Festa Major amb novetats, però
sense Baixada de Carretons 

Mobilitat | Santa Perpètua tindrà bus exprés
El departament de Territori i Sostenibilitat té previst posar en marxa aquest dilluns 8 de setembre la línia

exprés e-10 Barcelona-Sentmenat. Aquesta transitarà pel centre urbà de Santa Perpètua. La línia comptarà
amb tres noves expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres. En total seran 29 expedicions en 

sentit Sentmenat i 31 en direcció Barcelona. A més, els dissabtes feiners hi hauran deu serveis per sentit. 

Redacció
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La Diputació de Barcelona ha
presentat el nou programa de
suport a les inversions locals, do-
tat amb 50 milions d’euros, que
enguany presta una atenció es-
pecial als petits municipis, co-
rregint a l'alça el càlcul de dis-
tribució dels fons de prestació i
posant en funcionament un ser-
vei d'assessorament i interlocu-
ció directa.

Per al president de la Dipu-
tació de Barcelona, Salvador
Esteve, el programa “vol ser
una resposta eficaç i ràpida a la

insuficiència financera derivada
del context de crisi”, i per això es
desglossa en dues vies: “El su-
port a les inversions financera-
ment sostenibles –en compli-
ment del que determina la llei
estatal– dotat amb 35 milions

d’euros i el suport a la prestació
adequada de serveis públics lo-
cals –a lliure disposició dels
municipis– amb 15 milions d’eu-
ros”. Esteve també afirma que
“la Diputació no distingeix entre
pobles grans i petits perquè la
nostra feina és treballar per l'e-
quilibri territorial amb l'objectiu
que els serveis públics estiguin
a l'abast de tothom”.

“UN GRAN ESFORÇ”
El president de la Diputació
considera que s’està fent “un
gran esforç” per dotar amb el
màxim de recursos la línia de su-
port a la prestació de serveis pú-
blics locals, “perquè volem ga-
rantir l’autonomia local” tot i
que, en compliment de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat
de les Administracions Públi-
ques, aquesta només pot supo-
sar el 30% del programa.

Aquest protocol específic
s’emmarca dins el programa de
suport a les inversions locals, do-
tat amb 50 milions. En el repar-
timent de recursos es considera
especialment un factor de mi-
llora per a aquells municipis
amb població inferior als 1.000
habitants per tal de donar com-
pliment a la voluntat de la Di-
putació de Barcelona d'enfortir
l’assistència i la cooperació amb

els municipis petits, un objectiu
que l’ha caracteritzat sempre.

En aquest sentit, Esteve des-
taca que “en l'any de celebració del
centenari de la constitució de la
Mancomunitat, sentim com a
propis els principis que van im-

pulsar la seva obra i per això re-
novem el nostre compromís per
treballar amb els municipis petits
per garantir que gaudeixen dels
serveis i de les condicions adients”.

IMPULSANT EL PROGRÉS
La Diputació de Barcelona, pre-
sidia per Salvador Esteve, té la
missió d’impulsar el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu
àmbit territorial: la província de
Barcelona, 311 municipis en
xarxa, que representen el 24%
del total de la superfície de Ca-
talunya i el 74,4% del total de la
població catalana. Actua direc-
tament prestant serveis i, so-
bretot, en cooperació amb els
ajuntaments.

50 milions per als municipis
» El nou programa de suport al món local de la Diputació aposta per tots els municipis barcelonins

» Salvador Esteve, president de la Diputació, afirma que es vol “garantir l’autonomia local”

AJUDES4 Cal tenir en compte
que el 30% dels municipis de la
demarcació de Barcelona no
arriben al miler d'habitants i
“no disposen de recursos tècnics
i jurídics suficients”, remarca
Esteve. Aquesta dificultat s’in-
tenta pal·liar amb la posada en
funcionament d'una “oficina d'a-
tenció especial, una finestreta
única”, que “els permetrà la in-

terlocució i la comunicació amb
els responsables de les polítiques
de suport als governs locals de les
quals es poden beneficiar”. 

Esteve afegeix que el pro-
grama “preveu donar suport es-
pecífic als municipis de menor
població. 950.000 euros entre
els ens destinataris que tinguin
una població de fins a 1.000
habitants”.

Els municipis petits, prioritaris

El nou programa de suport a les inversions locals, presentat a Rupit i Pruit, està dotat amb 50 milions d’euros. Foto: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona

“Sentim com a

propis els principis

de la Mancomunitat”

Territori | País de municipis
Catalunya té un total de 946 municipis, distribuïts en 41 comarques. Una de les principals 

característiques dels pobles catalans és que una part important són d’unes dimensions reduïdes.
476 es troben entre els 100 i els 1.000 habitants, 254 entre els 1.001 i els 5.000, 131 entre els 

5.001 i els 20.000, 36 entre els 20.001 i els 50.000 i 23 per damunt dels 50.000 habitants. 

Redacció
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Es vol combatre

l’infrafinançament

dels municipis
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Els tres principals equips de la
ciutat de Granollers van celebrar
abans-d’ahir la seva tradicional
presentació conjunta al Casino de
la capital vallesana. L’EC Gra-
nollers, el Fraikin Granollers i el
CB Granollers van donar el tret
de sortida al nou curs esportiu,
on els seus capitans, entrenadors
i presidents van parlar sobre els
seus objectius per a la tempora-
da que ara comença. 

Pel que fa a l’EC Granollers,
la meta que es marca l’entitat és
l’ascens a Tercera. La tempora-
da passada, els homes de Raul
Matito van estar lluitant per en-
trar en les places que donen dret
al play-off d’accés a Tercera fins
a les darreres jornades. 

En el cas del CB Granollers, el
curs passat va finalitzar amb un

històric ascens a Copa Catalunya,
després de convertir-se en cam-
pions del grup 3 de Primera ca-
talana de bàsquet. 

Un dels equips més en forma
del panorama català en els últims
anys ha estat el Fraikin Granollers,
un dels únics equips d’handbol

que la temporada passada van
plantar cara al tot poderós Barça.
Tot i la derrota del Fraikin a la Su-
percopa ASOBAL de Tarragona el
passat diumenge  davant els cu-
lers (32-28), els granollerins es-
peren convertir-se en un mal de
cap pels barcelonins.

Fa quatre anys que tots tres clubs es presenten conjuntament. Foto: ECG

Granollers treu pit i presenta 
els seus millors conjunts

» El Fraikin, l’EC Granollers i el CB Granollers es presenten al Casino
» Les tres entitats afronten un any esperançador farcit d’objectius

El CF Mollet inicia la lliga 
a casa contra el Tecnofutbol

MOLLET4El primer equip del
CF Mollet ja escalfa motors per
disputar el primer partit de com-
petició, que tindrà lloc aquest
diumenge al Germans Gonzalvo
contra el Tecnofutbol barceloní
a partir de les 6 de la tarda. 

El Mollet ha realitzat una
pretemporada on ha jugat con-
tra equips de Tercera, Primera
catalana i Segona, amb l’objectiu
de mesurar el potencial del con-
junt. Albert Cámara, tècnic del
Mollet, assegura que durant la
preparació del nou curs “hi ha
hagut moments més alts i altres
més baixos”. Cámara destaca el

“bon nivell” de joc que va mos-
trar el Mollet durant el partit con-
tra la Selecció catalana amateur,
disputat el passat 19 d’agost amb
motiu del Centenari de l’entitat
molletana. Tot i que els locals van
perdre aquell matx a la tanda de
penals –després de finalitzar els
90 minuts de joc en empat a 1–,
les sensacions que va deixar l’e-
quip van ser positives. 

Per altra banda, Cámara des-
taca la “predisposició de tots els
integrants”. Un partit que inicia
el que pot ser una altra gran tem-
porada per a l’entitat, amb el
Centenari de fons.  

LES FRANQUESES4Les Fran-
queses aposta pels esports al-
ternatius. Des de fa unes set-
manes funciona a la localitat el
Club Canicross Les Franqueses,
una entitat esportiva que neix
amb l’objectiu de promocionar la
pràctica d’aquesta modalitat es-
portiva tant en l’àmbit popular
com a nivell federat. 

El canicross consisteix a có-
rrer lligat a un gos mitjançant
una línia de tir –un tipus de co-
rretja– per tal d’aprofitar la for-

ça de la tracció de l’animal.
Aquesta modalitat es practica so-
bretot a circuits de terra o mun-
tanya, i compta amb sub disci-
plines com el bikejoring –en
bicicleta– o l’skijoring –amb
esquís–. Aquest esport té molta
afició a Europa, on existeix una
Federació Europea de Canicross,
mentre que a Espanya aquesta
pràctica depèn de la Federació
d’Esports d’Hivern. 

El nou club franquesí comp-
ta amb corredors com Carlos An-

dújar i Marta Bosch, subcam-
pions de la Copa d’Espanya de
Canicross en les categories de ve-
terà masculí i sènior femení. 

Segons la nova entitat, el ca-
nicross és una pràctica “idònia
per a tot tipus de corredor”, i in-
diquen que per tal d’iniciar-se en
aquest esport cal tenir només
“un gos sa i amb una actitud pre-
disposada a la cursa”. El mate-
rial necessari per practicar el ca-
nicross consta de cinturó co-
rredor, una corretja i un arnès. 

Redacció
GRANOLLERS

El Mollet va perdre el partit del Centenari als penals. Foto: CF Mollet 

Fer esport amb el millor amic

Un exemple de canicross. Foto: CCLF

Martorelles | Tres medalles per a Parejo a l’Europeu de Swansea
L’atleta martorellenc Martín Parejo es va penjar tres medalles a l’Europeu de Swansea
(Gal·les), celebrat a finals del mes d’agost. L’esportista va obtenir una medalla de plata 

en la modalitat de salt de llargada –amb una marca de 5,95 metres–, una de bronze 
als 100 metres –i un crono d’11,96 segons– i també un bronze en el relleu de 4x100. 
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AGENDA SETMANAL
FINS A L’11 DE SETEMBRE
8:00 Festes del barri de l’Hostal. Després de la FM

de Blancs i Blaus, la festa no s'acaba! T'espera
com cada any la Festa de l'Hostal!, on podràs
gaudir de jocs, tallers, espectacles i molta di-
versió. / Barri de l’Hostal.

AVUI 5 DE SETEMBRE
17:30Activitats infantils. Activitats variades per-

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

DILLUNS 9 DE SETEMBRE
17:30 Festa de presentació de la programació d’ac-

tivitats per a gent gran. Es presentaran tots els
cursos i tallers que es portaran a terme durant
el curs 2014-2015 i se celebrarà amb molta
bauxa. / Mercat Vell.

DIMECRES 10 DE SETEMBRE
19:00Hora del Conte especial dedicada a les lle-

gendes i rondalles populars catalanes. Amb mo-
tiu del Tricentenari els més petits de la casa
podran gaudir de diferents llegendes i ron-
dalles populars catalanes perquè coneguin
la història i la cultura popular de Catalunya.
/ Biblioteca Can Butjosa.

FINS AL 30 DE SETEMBRE
9:00 Exposició 300 anys després sobre el Tricen-

tenari dels fets de 1714. Mostra itinerant
sobre el Tricentenari dels Fets de 1714, amb
una mirada sobre la Guerra de Successió i una
comparativa amb la Catalunya d'avui / Pla-
ça de la Vila.

FINS AL 8 DE SETEMBRE
17:30Matriculació Centre de Formació d’Adults.

Curs 2014-2015. Aquests dies es fa la matri-
culació dels alumnes admesos a la preins-
cripció. A partir del 9 de setembre s'obrirà el
termini a les persones que no han fet preins-
cripció  / Centre de Formació d’Adults.

DIJOUS 11 DE SETEMBRE
22:00 Cursa de cambrers. En aquesta cursa els

cambrers participants mostraran les seves
habilitats. / Carrer de l’Estació.

DIUMENGE 7 DE SETEMBRE
19:00 SANT FOST Concert Líric.A càrrec de Csi-

lla Ötvös, cantant de l'òpera de Budapest, i
l'Adela Milan, cantant i directora de l'Escola
Coral de Sant Fost. Acompanyament al pia-
no a càrrec de Jesús Silvestre. / Auditori de l’a-
teneu de Sant Fost.

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

Comença el nou curs i amb ell la com-
pra i posada a punt del material escolar.
Per aquest motiu la biblioteca muni-
cipal de la Llagosta farà un taller per
ensenyar als nens com es folren els lli-
bres. / Biblioteca de la Llagosta.

Taller folrem els llibres 
per l’escola!

Dimecres 10 de setembre a les 17:00

Donar sang és un acte solidari que pot
salvar moltes vides. El banc de Sang i
Teixits de Catalunya està fent una
campanya de recollida de sang i avui
i demà serà a Mollet per tots els que
en vulguin donar. / Mercat Vell.

Donació de sang
El 5 i 6 de setembre a les 9:00

Mostra sobre les Constitucions i altres
drets de Cathalunya, compilats en
virtut del Capítol de Cort LXXXII. de las
Corts per la S.C. y R. majestat del Rey
don Philip IV. Nostre Senyor celebra-
des en la ciutat de Barcelona, any
MDCCII. / Biblioteca Can Pedrals.

Exposició del llibre del Fons 
Maspons i Cadafalch 

Fins al 20 de setembre a les 14:00

L’exposició produïda pel Memorial
Democràtic, recorda les més de cinc mil
víctimes mortals i els milers de ferits
a conseqüència dels bombardejos fei-
xistes durant la Guerra Civil. L a mos-
tra destaca la resistència ciutadana. /
Masia de Carrencà.

Catalunya bombardejada
Martorelles

Fins al 29 de setembre a les 19:00
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