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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada na-
dalenca del comerç local. Entre al-
tres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Cata-
lunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.

Com ha explicat a aquesta pu-
blicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el co-
merç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’u-
na  campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concen-
tra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Fridayhan estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aques-
ta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” en-
tre els comerciants, ja que mol-
tes botigues estenen les seves
promocions més enllà del di-
vendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.

Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.

L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalen-
ca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pu-
gui ser una mala campanya”, as-
segura Calbet.

Segons les dades de RE-
TAILcat, però, un 80% dels con-
sumidors catalans tenen inten-
cions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per que-
dar-se”, manifesta Calbet.

El president de l’entitat de-
mana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscal-
ment a la de “la venda física” i evi-
tar l’evasió d’impostos en el mer-
cat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la com-
pra de proximitat té un retorn di-
recte cap a la societat (en impos-
tos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal

» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’

DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expres-
sa José Luis Arias, represen-
tant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multina-
cional nord-americana té a
Catalunya.

Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’in-
crementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’em-
presa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballa-
dors i, si veu que poden pro-
duir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.

Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condi-
cions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.

A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Lon-
dres sota el lema “som hu-
mans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’ho-
me més ric del món.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic

Reportatge
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Els semàforsLa lupa

per Ramon Masvidal

És hora d’actuar a Mollet

Perdoneu senyors de Ciudadanos si us he
copiat el títol del vostre l’article als 4 Can-
tons, tot i que traduït al català, llengua
pròpia i natural d’aquest territori de fa
més de mil anys.

Teniu raó, és hora d’actuar a Mollet,
però no en el sentit que voleu sinó tot el
contrari. He estat increpat en públic a un
carrer de la nostra ciutat per portar el llaç
groc a la solapa. El porto
perquè no suporto la injustí-
cia i crec que per això no faig
mal a ningú. Jo també veig
coses que no m’agraden i no
vaig increpant a la gent.

“Quien siembra vientos
recoge tempestades”. Heu
fet molt de mal aquests anys de la vostra
actuació, heu destruït la convivència i la
cohesió social que tants esforços va cos-
tar aconseguir després dels obscurs anys
de la dictadura. Va ser iniciativa de la gent
vinguda d’altres parts de la península el
fet de demanar que els seus fills apren-
guessin el català a l’escola per tal de co-
hesionar el país i que tothom conegués les
dues llengües.

Heu aconseguit que persones indife-
rents a la política o al fet català s’hagin tor-
nat anticatalanes i ara ens miren amb re-
cel per no dir odi. Ja els podeu explicar
que tota millora per Catalunya també els

beneficia a ells. No ho entenen o no vo-
len entendre, influïts per la vostra retò-
rica unionista. Per altra banda, encara no
he sentit cap argument basat en xifres o
estadístiques que demostri que la perti-
nença a l’estat espanyol és una millora
pels ciutadans de Catalunya.

La qüestió de la Monarquia ja s’hau-
ria d’haver preguntat fa quaranta anys,

quan ens la van colar en el “pack de la
Constitución”. Però, anys després, no van
fer cap referèndum perquè no estaven se-
gurs de guanyar-lo, com va reconèixer el
Sr. Suárez. Ara, la seva situació encara és
pitjor: no és  honrada, és arbitraria i poc
exemplar. 

Abans d’escriure, cal documentar-se
i informar-se. He llegit que ERC i altres
partits ja han fet primàries per escollir
candidats a les municipals per Mollet i
han presentat els seus programes, cosa
que vostès no han fet. Suposo que estan
esperant ordres de Madrid.

Tenen raó, ja fa temps que milions de

catalans ens preguntem: on és el “Go-
bierno de España”?, perquè a part d’em-
portar-se 47 cèntims de cada euro que ge-
nera aquesta terra amb l’esforç dels que
hi viuen i treballen, el retorn en forma de
millora de les infraestructures és minsa.
De les pressupostades, que són un 12%
quan representem el 16% de la població,
tan sols s’executa un 10%. O sigui, el “Go-

bierno de España” tan sols fa
a Catalunya l’1,2% de les ob-
res que es fan en total a l’es-
tat i, per tant, també ens pre-
guntem: perquè no fa res?

També tenen raó en pre-
guntar-se: quant durarà
aquesta humiliació? Perquè,

que jo sàpiga, els únics catalans humiliats
(empresonats o exiliats), són els que le-
gítimament, políticament i pacíficament
han pres consciència del tracte discri-
minatori envers aquest territori i volen
preguntar a la ciutadania si cal seguir igu-
al o prendre un altre camí.

Si us plau: si han d’actuar, no actu-
ïn gaire. Perquè si tota la seva actuació
es resumeix en aplicar l’article 155,
anem ben arreglats. No segueixin de-
fensant tant a “los catalanes”, ja que a
Catalunya no es discrimina a ningú per
raó de llengua, procedència, gènere, re-
ligió ni orientació sexual.

Heu aconseguit que persones indiferents 
a la política o al fet català s’hagin tornat 
anticatalanes i ara ens miren amb recel

A lo mejor empieza a
convenir que el TC diga

algo sobre el 155. En con-
creto sobre si uno puede suspender au-
tonomías sine die o disolver parlamentos
a placer controlando Gob+Senado. Más
que nada porque es el programa de tres
partidos que las encuestas dicen que
podrán gobernar.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Del passat i del present.
A banda de militar a la

franquista F/N, Bou va
participar fa 1 any al congrés de l’orga-
nització ultradretana Somatemps i ha ci-
tat recurrentment una màxima de José
Antonio Primo de Rivera. Ara digues: si
el passat és passat, per què nega haver-
hi militat?

@jordiborras

Des de Madrid estan
generant un clima que

fins i tot les llibertats i els
drets més bàsics poden qüestionar-se.
Allò de “vigileu el que feu”. Penso que no
hem d’acceptar aquest xantatge. Però
tampoc perdre de vista que el preu el pa-
garem nosaltres, el Govern no ens do-
narà suport.

Laura Luemo fue agre-
dida sexualmente y ase-

sinada, pero también tor-
turada, aparte de la tortura de la agresión.
Estar retenida dos o tres días sabiendo
que muy probablemente te van a matar
es tortura. No omitamos ni una de las vio-
lencias a las que sometieron a esta chica. 
#NiUnaMenos.

@17m@PilarCarracelas@apuente

Cinema Edison
El cinema Edison de Granollers va

obrir les seves portes dimecres amb la
projecció de Cinema Paradiso. El nai-
xement d’aquesta sala suposa la fi d’u-
na reivindicació ciutadana que dema-
nava un cinema al centre de la ciutat.

pàgina 10

Sergi Mingote
El paretà és un dels 30 finalistes al pre-

mi que la revista Fosbury concedirà al
millor esportista de l’any dels Països Ca-

talans. Mingote espera rebre els vots
dels lectors, però competirà contra figu-

res com Rafa Nadal o Marc Márquez. 
pàgina 29

Canviem Mollet
Un gir d’última hora en les votacions del

Ple de Mollet va reafirmar les desavi-
nences en el si de Canviem. En concret,

els regidors de Podem i d’ICV-EUiA van
defensar postures diferenciades en l’a-

provació dels pressupostos municipals. 
pàgina 12
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Safata d’entrada

Els independentistes fa molts
anys que surten al carrer amb
les seves raons. Europa ho
deixa com un tema intern del
Reino de España i aquest in-
terpreta la llei sota consignes
molt obertes. 

El problema és que els par-
tits nacionalistes espanyols uti-
litzen el fet independentista
com una profecia d’hecatombe
per Espanya, mentre els par-
tits nacionalistes catalans se
senten amenaçats per les cau-
ses judicials. I aquí ningú no
sembla propiciar una millora
social per a tots els ibèrics. 

En fi, que resulta obvi que
tothom va a la seva i que la crisi
política no veurà una solució a
curt termini. És cert que VOX,
PP i Ciutadans estan crimina-
litzant les manifestacions so-
cials, incloses les independen-
tistes. Davant d’això sols hi ha
una revolució social viable per
a tots plegats: l’economia. 

Els diners són covards, i
quan aquests veuen atacada la
seva seguretat, els canvis so-
cials sorgeixen. Si la majoria de
la ciutadania contracta bancs,
llum, telefonia i gas a les em-
preses grans, aquestes donen
suport al Govern del Reino de
España. La prova són les portes
giratòries entre PSOE-PSC i
PP. Sols quan la població pren-
gui consciència de contractar
companyies que no donen su-
port a aquests partits, aleshores
poden tenir èxit les millores so-
cials que pregonen Podemos i
els independentistes. 

Les grans manifestacions
són aquelles que fan por a l’e-
conomia dels apoltronats.

21-D
per David Rabadà

TV3 ara no és notícia
per Jordi Lleal 

Un any més, TV3 i Catalunya
Ràdio aconsegueixen una ex-
traordinària recapta de quasi
onze milions d’euros amb uns
fantàstics programes de mol-
tes hores i la col·laboració de
centenars de milers de ciuta-
dans organitzant actes per re-
collir diners, aquest any per a
la investigació del càncer. Però,
sempre hi ha un però, als ma-
teixos mitjans informatius (sic)
espanyols que contínuament
prediquen que la societat ca-
talana està fracturada i que els
catalans som uns garrepes, la
notícia de la Marató ha estat en
un racó dels diaris i programes
de TV i ràdio, perquè no en-
caixa amb el seu relat. Esgar-
rifa i fa mal d’ulls, veure Arri-
madas i Carrizosa amb el te-
lèfon a la mà per rebre dona-
tius i fer-se la foto. Dos perso-
natges que no paren de recla-
mar que es tanqui TV3. El
nostre relat és, que els diners

són per a investigar la malal-
tia del càncer, per veure com es
pot diagnosticar i poder pre-
venir-la, per intervenir amb
mitjans i mètodes més mo-
derns, etcètera. Hem d’expli-
car que qui vingui als nostres
hospitals per ser atès, dia-
gnosticat o intervingut, si és el
cas, que sàpiguen que no se’ls
preguntarà si se senten espa-
nyols o no, a qui han votat o
quines preferències tenen en
altres coses. Són uns pacients
que necessiten ser atesos i
se’ls atendrà el millor que es
pugui. Els equips de recerca
d’oncologia catalans, són dels
millors del món: Hospital Clí-
nic, Germans Trias, Vall d’He-
bron, Sant Pau, Sant Joan de
Déu per a la infància i d’altres.
Ens fan sentir orgullosos de te-
nir-los a casa nostra i estan al
servei de tothom siguin d’on si-
guin, vinguin d’on vinguin.

Gràcies TV3!      

Les millors
perles

Un home de 53 anys va ser detingut per la Policia Nacional per
haver-se quedat amb 222 llibres d’una biblioteca municipal.
El detingut hauria fotocopiat els codis de barres dels llibres

per passar-los per la màquina de devolució automàtica i fer-los pas-
sar com a retornats. Està acusat d’estafa i falsedat documental.

El director nord-americà Quentin Tarantino va viure la set-
mana passada una escena que semblava treta d’una de les
seves pel·lícules. Un parell de lladres van entrar a casa seva

quan ell dormia, però el director va enfrontar-se als delinqüents
i van acabar marxant ràpidament. Potser no havien vist Kill Bill...

Facebook torna a ser en el punt de la mira. The New York Times
ha destapat aquesta setmana que la venda de dades personals
sense el consentiment dels usuaris de la xarxa social supera el

que es coneixia fins ara. Empreses com Netflix, Spotify o Amazon
haurien tingut accés fins i tot als missatges privats dels usuaris.

Un jutge de Missouri (Estats Units) ha considerat que la
millor rehabilitació per a un caçador furtiu era obligar-lo
a veure la pel·lícula Bambi. David Berry, acusat d’haver

matat a centeners de cérvols, haurà de veure el film com a mí-
nim un cop al mes durant la seva estada d’un any a la presó.

James Bond, el famós agent 007, té un problema greu amb labeguda. Aquesta ha estat la conclusió d’un estudi de la Universi-
tat d’Otago (Nova Zelanda), que ha revelat que l’espia beu 109

cops en cadascuna de les 24 pel·lícules de la saga, és a dir 4,5 begu-
des a cada film. Quantes baralles haurà guanyat estant borratxo?

Vist a les xarxes

@jmangues: Societat Civil Catalana des-
titueix el seu president, José Rosiñol, i tres
membres més de la direcció, per irregula-
ritats administratives.

@albertmartinez: Aquests són els que ens
apallissen i sancionen per manifestar-nos.
Traieu-ne les vostres pròpies conclusions.
Quins interessos tenen i qui els monitoritza?

#MosSOS

@omnium: Lamentem la mort de Joana
Biarnés, referent i pionera del fotoperio-
disme català amb més de 30 anys d’in-
tensa trajectòria.

#JoanaBiarnésDEP #JoséRosiñol

La Copa ASOBAL, l’últim repte 
del 2018 del BM Granollers1

2 Geologia de la resistència

Protesta al Ple de Parets per no atorgar 
la Medalla de la Vila a Turull

Meritxell Budó, al Consell 
per la República de Puigdemont

Mollet surt al carrer per una sanitat digna:
“Les llistes d’espera maten!”

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5
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No era prou catalana? O potser
li faltaven títols universitaris?
Són algunes de les preguntes que
va formular l’activista Gabriela
Serra dimarts a la plaça de la
Porxada per demanar que s’es-
clareixi el cas de Vianca, la veï-
na de Granollers apareguda sen-
se vida al riu fa cinc mesos.

Una cinquantena de perso-
nes es van concentrar dimarts a
la Porxada per donar el seu su-
port a la família de Vianca, que
fa temps que denuncia manca de
suport institucional i d’infor-
mació per part dels cossos poli-
cials. “Els Mossos tenen una
unitat especial per atendre les fa-
mílies de persones desaparegu-
des i no entenem com no han
parlat ni un cop amb la família
de la Vianca, ni tampoc perquè

no es van fer batudes quan es va
denunciar la seva desaparició”,
va dir Serra. “I com és que l’al-
calde no s’ha preocupat per fer
justícia?”, seguia l’activista entre
crits de “dimissió!” per part d’al-
guns assistents. 

Per acabar, Serra va exigir “la
dosis de dignitat i acompanya-

ment que mereix la família per-
què penseu que això li hauria po-
gut passar a la vostra filla o a la
vostra mare”. En aquest context
i visiblement emocionada, la
mare de Vianca va demanar als
veïns “que almenys vosaltres
m’ajudeu a fer justícia per acon-
seguir que trobin els culpables”.

Un moment de la concentració de dimarts a la Porxada. Foto: Línia Vallès

Nou clam veïnal per demanar
“justícia i dignitat” per a Vianca

» Unes 50 persones es van concentrar dimarts a la Porxada
» Denuncien que no es va fer cap batuda per trobar la víctima

Més espai per a vianants i bicis
a l’entrada oest de la ciutat

URBANISME4Donar prioritat
als vianants i a les bicicletes.
Aquest serà l’objectiu del pro-
jecte que ha redactat la Diputa-
ció per modificar l’entrada de
Granollers per la BV-1432, entre
la C-17 i l’estació de Renfe.

La iniciativa respon a la ne-
cessitat de pacificar el trànsit a
la zona, ja que s’ha detectat una
tendència a superar el límit de 50
quilòmetres per hora de veloci-
tat en aquesta zona. A més, se-
gons l’Ajuntament, existeix una

parada d’autobús que té les con-
dicions d’accessibilitat suficients
per creuar la calçada de mane-
ra segura.

Amb la idea de solucionar
aquestes problemàtiques, les
principals actuacions que es fa-
ran a finals de l’any que ve se-
ran la urbanització de la carre-
tera per reduir la calçada per als
vehicles, la construcció d’una
rotonda i la instal·lació d’un
nou pas de vianants per con-
nectar les parades de bus.

GUARDÓ4El Teatre Auditori
es va omplir divendres passat per
celebrar l’acte de lliurament de
les Medalles de la Ciutat 2018,
un reconeixement a la implica-
ció de persones físiques o jurí-
diques en el desenvolupament i
la projecció del municipi.

Els reconeixements van dis-
tingir la tasca de dues de les as-
sociacions de veïns i veïnes
més destacades del municipi,
com són les de Can Bassa i
Congost. La societat coopera-

tiva La Gralla també va rebre el
seu guardó per ser un establi-
ment de referència del sector lli-
breter a Catalunya i promotor
de diverses activitats culturals
a la ciutat. Finalment, l’acte
també va servir per entregar les
Medalles de la Ciutat a títol pòs-
tum al rapsode del Vallès, Josep
Bover i al metge epidemiòleg
Xavier Castellsagué. 

En el primer cas, el premi va
servir per remarcar el compro-
mís cívic de Bover amb Grano-

llers, que es traduïa en la seva
participació desinteressada en
diferents entitats socials i cul-
turals de la ciutat com per
exemple els Pastorets, la ca-
valcada de Reis, el Carnaval o la
passada de l'Ascensió. 

L’altre guardó va distingir la
feina de Castellsagué, qui va
fer una destacada contribució a
l’oncologia i a la salut pública
per haver vinculat el virus del
papil·loma humà amb el càncer
de coll de matriu.

Sònia Garcia
GRANOLLERS

Una imatge virtual de com quedarà la zona. Foto: Ajuntament

Premis a la implicació local

Sorteig | Granollers ven el primer premi de la Lotería 
El número 25.609, dotat dissabte amb el primer premi de la Lotería Nacional, es va

vendre a l’administració 1 de Granollers i a l’administració 2 de Llinars, entre d’altres.
En concret, es van repartir 60.000 euros per cada dècim amb el número premiat.
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Dani Mateo i Ciutadans,
nominats a Home dels Nassos
VOTACIÓ4L’humor i la ironia
tornen un any més a la ciutat de
la mà de la Colla dels Blaus
amb la presentació dels nomi-
nats a Home dels Nassos 2018.
Entre els candidats, destaquen
l’humorista Dani Mateo, Ciuta-
dans Granollers, Roca Umbert
o la plataforma Integració Ron-
da Sud. 

Segons els organitzadors d’a-
questa iniciativa, que se celebra
al municipi des del 2005, l’ob-
jectiu és “premiar persones o
grups que han tingut els sants
nassos de fer-la o dir-la ben
grossa, per bé o per mal”. L’ac-
te de proclamació des guanya-
dors es farà el 30 de desembre a
les set de la tarda a la Troca. 

Les persones interessades a
formar part de la votació poden
participar a través del web de la

Colla dels Blaus. Allí es poden
consultar els candidats d’aquest
any, entre els quals hi ha l’Ate-
neu Popular La Malgirbada per
ser un exemple de “la prolifera-
ció d’Ateneus Populars a la ciu-
tat”. Un altre dels nominats és el
granollerí Dani Mateo, del que
diuen que “utilitzar el nas per fer
humor és un dels recursos més
intel·ligents que coneixem”, en
relació a la polèmica per mocar-
se amb la bandera espanyola. 

Ciutadans també forma part
de la llista per rebutjar la con-
cessió de la Medalla de la Vila a
la llibreria La Gralla, entre altres
motius. Finalment, els últims
nominats a Home dels Nassos
2018 són Integració Ronda Sud,
el cinema Edison, el Roca Um-
bert, els pressupostos partici-
patius i el gerent del BMG.

CULTURA4El cinema Edison
va obrir les seves portes dime-
cres amb una doble sessió in-
augural a les set de la tarda i a
les deu de la nit. La primera pro-
jecció d’aquest nou espai au-
diovisual, ubicat al centre de la
ciutat, va ser la pel·lícula Cine-
ma Paradiso de Giuseppe Tor-
natore, triada a través de vota-
ció popular.

El públic que va fer cua di-
mecres per estrenar l’equipa-
ment no va saber quina pel·lícula
veuria fins al mateix moment de
l’estrena. Les altres opcions que
formaven part de la votació eren
Indiana Jones y el arca perdida
d'Steven Spielberg, Big Fish de
Tim Burton i La La Landde Da-
mien Chazelle.

Després de donar el tret de
sortida a la programació de la
sala amb aquesta projecció, l’e-
quipament cultural continuarà
oferint una cartellera variada al
veïnat els dies festius i els caps
de setmana, així com alguns
dijous. 

Les pel·lícules més destaca-
des que es podran veure durant
les festes nadalenques seran
Sweet Country de Warwick
Thornton, Campeonesde Javier
Fesser, El amor menos pensa-
do de Juan Vera, Wonder de

Stephen Chbosky o The Wife de
Björn Runge. Els horaris i la res-
ta de films disponibles es poden
consultar a la web www.cine-
maedison.cat

12 ANYS SENSE CINEMA
El cinema Edison, ubicat al Cen-
tre Cultural de Granollers, està
gestionat per la Fundació Pri-
vada Associació Cultural, que va
guanyar el concurs públic per a
l’execució d’un projecte de ci-
nema per a tots els públics al
municipi. L’objectiu que per-
segueix aquest nou espai és ofe-

rir als ciutadans diferents pro-
postes audiovisuals, formatives
i creatives en relació amb el
món del cinema i de la imatge.

El naixement d’aquest equi-
pament cultural suposa la fi d’u-
na reivindicació ciutadana que
reclamava la necessitat de tenir
un espai de cinema al centre de
la ciutat, després que tanques la
darrera sala fa 12 anys. 

El nom d’Edison vol ser un
homenatge a l’antiga Sala Edi-
son, la qual es va inaugurar el
1906 a l’actual carrer Thomas
Alva Edison.

La primera projecció es va fer dimecres. Foto: Twitter

El cinema Edison s’inaugura
amb el film ‘Cinema Paradiso’
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Un gir d’última hora en les vo-
tacions del Ple de dilluns va re-
afirmar les desavinences en el si
de Canviem Mollet. En concret,
els regidors de Podem i ICV-
EUiA van defensar postures di-
ferenciades en l’aprovació dels
pressupostos per l’any que ve, un
fet que deixa penjant d’un fil la
coalició dels dos partits de cara
a les pròximes eleccions.

La proposta dels pressupos-
tos va començar amb mal peu en
una primera ronda d’interven-
cions que donava força a les
abstencions i els vots en contra
entre els grups de l’oposició.
Però quan va arribar el moment
de la votació, el PP, dos regidors
de Ciutadans i els tres de Podem
(que formen part de Canviem)
van decidir passar de l’abstenció
al vot a favor per facilitar l’a-
provació del punt presentat pel
govern municipal. Aquest canvi
de rumb va evidenciar la dife-
rència de postures entre els in-
tegrants de Canviem, ja que els
quatre regidors d’ICV-EUiA  van
mantenir el seu vot en contra. 

DIFERENTS PUNTS DE VISTA
Des de Podem van assegurar que
la seva decisió de facilitar l’apro-
vació dels pressupostos munici-
pals va ser “en benefici de l’inte-
rès general de la ciutadania i amb
la intenció d’emetre un vot res-
ponsable”, ja que si no s’aproven
els comptes “s’anul·larien les pu-
jades de sou dels treballadors
municipals pactades amb els sin-

dicats i també les subvencions so-
cials a la ciutat”. Per la seva part,
els ecosocialistes van deixar clar
que no entenien per què els regi-
dors de Podem “no van votar
des d'un principi a favor del pres-
supost, sinó que van passar de
l'abstenció al sí en una clara ma-
niobra política que neguen”. 

La regidora de Canviem per
ICV-EUiA, Marina Escribano, va
especificar a Línia Vallès que
després del Ple no van parlar
amb els regidors de Podem i va
opinar que “els que s’estan allun-
yant del projecte de Canviem
són clarament ells perquè no-
saltres no ens hem mogut ni un
centímetre”.

En aquesta clara divisió d’o-
pinions, Podem va anar més
enllà i va sentenciar que “fins ara
a Canviem sempre havíem estat
capaços d'adoptar posicions per
consens, tot i ser un grup integrat
per la coalició de tres formacions
polítiques. Avui és possible que
deixi de ser així”. De fet, el par-

tit va comunicar que celebrarà
una assemblea el 27 de desem-
bre per decidir si continuen  for-
mant part de Canviem.

CRÍTIQUES DEL PDeCAT
De manera paral·lela a aquesta
crisi en el si de Canviem, unes ho-
res abans de començar el Ple, el
PDeCAT va fer públic un estudi
on va comparar Mollet amb altres
municipis amb característiques
similars com Granollers, Cer-
danyola o Vic. Una de les con-
clusions que van extreure des
del PDeCAT a partir d’aquest in-
forme va ser que “malgrat que
Mollet és l’ajuntament amb més
superàvit i el que inverteix menys,
té més deute que ningú”.

Finalment, el partit va ma-
nifestar que “segons les dades,
les pràctiques incorrectes iden-
tificades en l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes respecte al
tancament de comptes de l’any
2015,  han sigut una pràctica ha-
bitual des de fa anys”.

El Ple municipal es va celebrar dilluns. Foto: PSC Mollet

El Ple reafirma la divisió entre
els membres de Canviem

» Podem vota a favor dels pressupostos amb PP, PSC i Ciutadans
» ICV-EUiA creu que es tracta “d’una clara maniobra política”

Gravats de Dalí, Guinovart 
i Delacroix, al Museu Abelló

CULTURA4El Museu Abelló
acull fins al pròxim 28 d’abril De
París a Nova York, una mostra
formada per gravats d’artistes re-
coneguts com Dalí, Delacroix o
Guinovart.

Coproduïda amb el Museu
Comarcal de Manresa i el Mu-
seu Abelló de Mollet, l’exposició
presenta una setantena de gra-
vats d’autors des de la segona
meitat del segle XIX fins a la se-
gona meitat del XX. Alguns
d’ells són Casas, Chagall, Dalí,
Delacroix, Guinovart, Le Cor-
busier, Lichtenstein, Maillol,

Matisse, Miró, Picasso, Ponç,
Ràfols Casamada, Renoir, Ro-
din, Smith, Tàpies, Tharrats,
Togores, Utrillo o Warhol.

L’exhibició incorpora la mi-
rada personal del col·leccionis-
ta Antoni Gelonch, que eviden-
cia com grans artistes, vinculats
principalment a la pintura, van
utilitzar també el gravat com a
via per difondre la seva obra. La
mostra també inclou elements
per fer més accessibles els seus
continguts a col·lectius amb di-
ficultats sensorials, en el marc
del programa La Mirada Tàctil.

Mollet potencia el reciclatge
durant les festes de Nadal

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
i l’entitat sense ànim de lucre
Ecovidrio han impulsat una
campanya per promoure el re-
ciclatge de vidre coincidint amb
el període nadalenc, durant el
qual augmenta el consum i la
generació de residus d’aquest
material.

Sota el lema Els Reis ho
veuen tot, recicla vidre!, la ini-
ciativa té com a objectiu incre-
mentar la taxa de reciclatge
d’envasos de vidre que arriben
als contenidors verds del muni-
cipi. D’aquesta manera, el 28 de

desembre s’instal·larà al Mercat
Municipal un contenidor deco-
rat amb motius nadalencs que
servirà de reclam visual de la
campanya. A més, hi hauran
dos informadors que sensibilit-
zaran els consumidors sobre la
necessitat de reciclar vidre. 

A partir d’aquí, les persones
que reciclin un mínim de tres
ampolles o pots de vidre rebran
un obsequi. De manera paral·lela,
entre els participants es farà un
sorteig de minicontenidors per
separar vidre a casa i de vals de
compra de 100 euros.

Sònia Garcia
MOLLET

Tecnologia | Més punts de wifi gratuït a la ciutat
La Unió Europea oferirà ajuts econòmics a Mollet per ampliar els punts

de wifi gratuït al municipi. Ara mateix, el veïnat pot trobar zones amb
connexió a internet lliure a la plaça de l’Ajuntament i a la Rambla Nova.
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L’Hospital de Mollet ampliarà
la zona d’urgències el 2019

OBRES4L’àrea d’urgències de
l’Hospital de Mollet guanyarà
300 metres quadrats amb l’ am-
pliació d’espai que es preveu co-
mençar a partir de l’any que ve i
que, si es compleixen els termi-
nis d’execució, es podria estrenar
el 2020. Així ho va comunicar di-
marts el director de la Fundació
Sanitària Mollet, Jaume Duran.

Aquesta novetat millorarà
l’atenció als pacients que s’ate-
nen en aquesta àrea de l’Hospi-
tal, ja que des de la seva cons-
trucció l’equipament presenta-
va una manca d’espai en aques-
ta zona. A més, el fet de comp-
tar amb més superfície, facilitarà
la seva tasca als treballadors i
treballadores del centre sanita-
ri. En total, l’ampliació es tra-
duirà en la instal·lació d’uns

vuit boxs nous que s’uniran als
30 que hi ha actualment.

DOBLE CELEBRACIÓ
D’altra banda, la Fundació Sa-
nitària Mollet va celebrar di-
mecres un acte de doble com-
memoració en relació amb els
25 anys d’atenció sociosanitària
al territori i els cinc anys de po-
sada en marxa de l’Hospital
Sociosanitari.

L’acte es va adreçar única-
ment als professionals del sec-
tor i va comptar amb la inter-
venció de diferents personali-
tats. Hi van ser el director exe-
cutiu del sector sanitari del Va-
llès Oriental, Joan Parellada;
el president del Patronat de la
Fundació, Andreu Llargués i la
regidora de Salut, Anna Díaz.

SOCIETAT4“Des de l’Ajunta-
ment es desinforma a una per-
sona que acabarà patint un des-
nonament”. Aquesta és una de
les crítiques que va fer pública di-
vendres la PAH de Mollet en re-
lació a la gestió municipal en te-
mes d’habitatge i, en concret, “en
casos de famílies que acabaran
patint un desnonament”.

Segons explica Ana Mejías,
integrant de la PAH de Mollet a
Línia Vallès, una de les queixes
principals de la plataforma és la
manca de comunicació amb l’A-
juntament. “No sabem quants
desnonaments hi ha a la ciutat,
vivim en una situació de desin-
formació constant que ocasiona
que no es mostri la magnitud
real d’aquesta problemàtica”,
assegura Mejías. En aquest sen-
tit, des de la PAH van anunciar
que ja han presentat una ins-
tància al consistori per demanar
xifres sobre els casos de possibles
desnonaments a Mollet i altres
dades relacionades amb aques-
ta situació. 

Mejías explica que el fet de no
fer pública aquesta informació
afavoreix que es tingui “una vi-
sió irreal del problema” i que no
es pugui fer pressió per donar su-
port a les persones afectades
abans d’acabar desnonades. “Des

dels serveis municipals es des-
informa a la gent que pot arribar
a patir un desnonament perquè
l’única resposta que reben és
que no els poden ajudar perquè
no hi ha pisos socials disponi-
bles”, comenta Mejías. 

D’altra banda, la PAH tam-
bé qüestiona el paper de les
formacions de l’oposició da-
vant d’aquesta situació, ja que
consideren que no donen el su-
port suficient a la causa. “No-
saltres tenim una força limita-
da però els partits polítics po-
drien pressionar molt més per

aconseguir canvis en aquesta
manera de funcionar”.

TAULA DE L’HABITATGE
Una altra de les situacions que
denuncien des de la plataforma
és la manca de compromís per
celebrar de manera regular la
Taula d’Habitatge. “Es va deter-
minar que es faria una trobada
cada dos mesos i l’última es va
fer abans de l’estiu”. Per aquest
motiu, una altra de les instàncies
que ha presentat la PAH a l’A-
juntament és fer una nova reu-
nió el 21 de gener.

La PAH de Mollet va fer una roda de premsa divendres. Foto: PAH Mollet

La PAH qüestiona la gestió 
de l’habitatge del consistori

Mollet
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Parets

L’esperit nadalenc segueix
amb diferents activitats

PROGRAMACIÓ4Després de
l’èxit de la Fira de Santa Llúcia
el cap de setmana passat, el po-
ble continuarà vivint la màgia
nadalenca fins a principis de
gener amb activitats per a tots els
públics.

La Biblioteca Can Butjosa es
va afegir a la programació ahir
amb una sessió especial de
l’Hora del Conte, que va comp-
tar amb cançons i històries ins-
pirades en el Nadal. Les pro-
postes continuaran aquesta nit
al Casal de Joves Cal Jardiner
amb el sopar popular de Nadal,

que es completarà amb les ac-
tuacions de Combo Llatí, Com-
bo Mediterrani i altres grups
musicals. De cara a la revetlla de
Cap d’Any, el poble s’omplirà de
festa amb un concert amenitzat
per Dj Hueso al Poliesportiu. Les
entrades, que costen 12 euros, ja
es poden adquirir de manera an-
ticipada a la piscina, al pavelló i
a Can Rajoler. 

Finalment, el 5 de gener els
més petits gaudiran d’una tarda
màgica amb l’arribada dels Reis
Mags, que sortiran a dos quarts
de sis de Can Vila.

POLÍTICA4Els presos polítics
en vaga de fam, Jordi Sànchez,
Joaquim Forn, Josep Rull i Jor-
di Turull, van anunciar ahir la
fi de la seva protesta. En el cas
del polític paretà, això va su-
posar que Turull posés fi a 20
dies sense menjar i haver d’in-
gressar a la infermeria de la pre-
só de Lledoners.

A través de Twitter, alguns
dels implicats es van mostrar sa-
tisfets amb l’efecte de la seva rei-
vindicació al·legant que “el Tri-
bunal Constitucional es mou i to-
thom és més conscient de la
manca d’imparcialitat amb què
serem jutjats”. 

En aquest sentit, els expre-
sidents de la Generalitat i del
Parlament de Catalunya havien
demanat dimecres als presos
polítics que aturessin la vaga
de fam “per salvaguardar el seu
dret a la vida i a la salut i garan-
tir la seva participació amb ple-
nes facultats en la imminent
fase de defensa”. 

Aquestes declaracions es van
plasmar en una carta conjunta

promoguda pel Síndic de Greu-
ges que va ser signada per Jor-
di Pujol, Pasqual Maragall, Ar-
tur Mas i Carles Puigdemont, en-
tre d’altres.

SUPORT A PARETS
Per la seva part, el poble no
deixa de mostrar el seu suport
als presos polítics i, en especial,
a Turull amb concentracions

diàries a la plaça de la Vila. De
fet, el mateix Turull va escriure
una carta a El Nacional on ex-
plicava que dissabte, tot i trobar-
se a la infermeria, va reunir for-
ces per trobar-se amb repre-
sentants de Parets que “no paren
de mobilitzar-se” per tots els
presos polítics. Turull va expli-
car que tenia la necessitat de do-
nar-los les gràcies directament.

Una de les últimes concentracions a la plaça de la Vila. Foto: Twitter

Jordi Turull abandona la vaga 
de fam després de 20 dies

Economia | Ajuts per al pagament de l’IBI
L’Ajuntament ja ha obert el termini per a la presentació de
sol·licituds dels ajuts socials de 100 euros per al pagament

d’impostos per a persones amb escassa capacitat econòmica.
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Martorelles | Sant Fost

Polèmica al Ple per la neteja
de pintades independentistes
SANT FOST4L’últim Ple mu-
nicipal de Sant Fost va ser una
mica més mogut de l’habitual. El
motiu va ser l’acusació d’ERC a
l’Ajuntament en relació amb la
suposada neteja selectiva de les
pintades als carrers del poble. En
concret, el partit va defensar
que només s’esborren les que fan
referència a la demanda de lli-
bertat dels presos polítics i a les
consignes independentistes.

Per la seva part, la resposta
del govern municipal va ser cla-
ra, ja que va assegurar que es
tractava d’una “informació falsa”

i va incidir en què des de l’A-
juntament es fomenta la neteja
dels carrers de manera indiscri-
minada. Tot i això, Carles Mi-
quel, regidor d’ERC, va mostrar
diferents fotografies on es veien
pintades sense cap missatge in-
dependentista que no havien
sigut eliminades pels serveis de
neteja. Des del PSC van dir que
aquesta situació era molt simi-
lar a la que ells van patir el 2012
amb uns cartells sobre una con-
ferència dels socialistes que el
consistori hauria demanat que
fossin retirats.

MARTORELLES4Ha sigut un
dels escenaris principals de la
Festa Major de Martorelles i l’e-
picentre de la programació cul-
tural del poble durant 40 anys,
però dissabte va tocar acomia-
dar-se de l’Envelat. I és que
l’’Ajuntament va començar a
desmuntar  aquest espai sota la
mirada nostàlgica d’alguns
veïns i veïnes amb l’objectiu
de poder fer un pas més en la
futura construcció del nou Cen-
tre Polivalent de Carrencà.

Concretament, dissabte es
va retirar la característica lona
que feia de teulada d’aquest
espai i, durant aquesta setma-
na, s’han anat enllestint la res-
ta d’actuacions. Segons va avan-
çar l’Ajuntament, es preveu que
els primers moviments de terra
per a la nova construcció co-
mencin a partir del pròxim mes
de gener. 

El futur Centre Polivalent de
Carrencà suposarà per a Mar-
torelles l’arribada d’un equipa-
ment necessari després de la
pèrdua als anys setanta de l’es-

pai del Cafè, punt neuràlgic de
la vida sociocultural al poble.

DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI
El nou equipament constarà
d’una planta baixa on s’ins-
tal·larà la sala polivalent amb un
espai per a un escenari, una pla-
tea, lavabos i altres serveis com

un bar o un magatzem. D’altra
banda, la primera planta fun-
cionarà com a hotel d’entitats
amb tres sales i lavabos. 

Fonts municipals van con-
cretar que el cost total de les
obres del Centre Polivalent de
Carrencà superen el milió i
mig d’euros.

L’Envelat sense la seva característica teulada de lona. Foto: Ajuntament

Últim adeu a l’Envelat, un espai
cultural amb 40 anys d’història

Educació | Amazon fomenta la lectura infantil
El gegant del comerç electrònic Amazon, amb seu a Martorelles, va

entregar la setmana passada un total de 12 dispositius kindle i un xec
per a comprar llibres digitals a l’escola Simeó Rabasa de Martorelles.



19 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 21 de desembre del 2018



| 20

21 de desembre del 2018líniavallès.cat

Montmeló

SOCIETAT4Els joves del poble es
van reunir ahir a la tarda per de-
batre les problemàtiques que
els afecten i les iniciatives que es
poden portar a terme dins del fu-
tur Pla de Joventut.

L’Estació Jove va ser el punt
de trobada dels assistents a la
reunió, que sota el nom de Fò-
rum Jove va obrir les seves por-
tes a tots els veïns i veïnes de 12
a 35 anys. Des de l’Ajuntament
es va assegurar que l’objectiu de

la jornada va ser aconseguir la
màxima participació ciutadana
per tal que el Pla de Joventut re-
flecteixi la realitat social d’a-
quest col·lectiu. En aquest sen-
tit, abans de la celebració de la
trobada, el consistori va pro-
mocionar un concurs d’Insta-
gram on es demanava als usua-
ris i usuàries mostrar la seva vi-
sió del poble. Entre els partici-
pants i els assistents al Fòrum
Jove, se sortejarà un mòbil.

URBANISME4El nou espai ur-
banitzat sobre la llosa del sote-
rrament del tren, entre l’avingu-
da de Pompeu Fabra i el carrer de
Lluís Companys, es va inaugurar
dissabte amb una festa amb ac-
tivitats per a tots els públics.

L’obertura d’aquest espai,
que ha permès connectar les
zones que abans estaven dividi-
des per la via del tren, suposa un
pas endavant en una de les de-
mandes històriques al poble. 

Els fets es remunten al 1998,
quan el Ministeri de Foment va
aprovar que les vies de l’AVE
passarien per Montmeló. Aquest
va ser el punt de partida d’una
llarga trajectòria de reivindica-
cions i negociacions amb l’ob-
jectiu de soterrar les vies del tren
al seu pas pel poble.

Dissabte, 20 anys després, es
va inaugurar l’espai central ur-
banitzat sobre la llosa del sote-
rrament amb una festa oberta a
tot el veïnat. Es van fer activitats

per als més petits, com ara ta-
llers de manualitats, espectacles
teatrals i jocs gegants. A més, es
van instal·lar parades d’arte-
sania, d’articles de Nadal i d’a-
limentació procedents de les
botigues locals. La música tam-
bé va estar present a la cita
amb concerts de swing, de rock
i de gòspel. Finalment, l’acte es
va tancar amb un espectacle

pirotècnic a càrrec de la Colla de
Diables de Montmeló.

Durant la festa, l’alcalde,
Pere Rodríguez, va anunciar al
veïnat que les següents fases de
les obres d’urbanització conti-
nuaran a la part nord a partir de
l’any que ve  i que, més endavant,
es plantejarà la tercera fase del
procés que se centrarà en la
zona sud del poble.

El nou espai urbà torna a connectar el poble. Foto: Twitter (@jpgovi)

El veïnat recupera l’espai urbà
de la llosa de la via del tren

Taula rodona  per definir 
el futur Pla de Joventut

ECONOMIA4Una quarentena
d’empreses del poble es van do-
nar cita dimarts a l’Ajuntament
en el marc de la primera sessió
de treball del Consell d’Empre-
ses de Montornès. Alguns dels
participants més destacats van
ser els representants de Henkel
Ibérica, Repsol, El Corte Inglés
i Lucta, entre d’altres.

Una de les idees que es va pla-
nejar durant la trobada va ser la
inversió en formació dels treba-
lladors i treballadores amb l’ob-
jectiu de fomentar el desenvolu-
pament econòmic del poble i la
millora de l’ocupació. Un altre
tema que es va posar sobre la tau-
la amb la mateixa finalitat va ser
la promoció de l’economia social. 

A més, la trobada va servir
per concretar el compromís per-
millorar la seguretat i sosteni-
bilitat dels polígons industrials,
on hi ha una gran part de les em-
preses que formen part del Con-
sell. L’acte va comptar amb la in-
tervenció de l’alcalde, José A.

Montero i el regidor d’Ocupació
Econòmica i Comerç, Jordi Del-
gado. El punt final el van posar
les empreses locals eMobike i
Zago Automotive, que van ex-
posar l’activitat que desenvolu-
pen relacionada amb innovació
i mobilitat sostenible.

La reunió es va celebrar dimarts a l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

Primera sessió de treball 
del Consell d’Empreses

Montornès

Comerç | Les botigues celebren el Nadal amb sortejos
La Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló organitza diferents sortejos amb un va-

lor total de 2.000 euros en vals de compra. Les persones interessades a participar han
d’omplir una butlleta que trobaran a les botigues que formen part de la campanya.

Cultura | La Remençada 2019 escalfa motors
La Remençada va convocar dimarts un càsting per decidir els papers
principals, secundaris i figurants de cara a la pròxima edició. L’espec-
tacle rememora la revolta de la pagesia remença contra el poder feudal.

IGUALTAT4Coincidint amb la
campanya comercial de Nadal,
diversos comerços locals s’han
unit al programa La igualtat, el
millor regal, una iniciativa a
favor de l'ús no sexista dels jocs
i les joguines.

La campanya, promoguda
pel departament de Polítiques
d'Igualtat amb la col·laboració de
la Unió de Botiguers i la Taula
per la Igualtat, es va presentar a
finals de novembre però s’ha
intensificat aquests dies. Les
botigues participants disposen

d'informació, cartells i etiquetes
amb el lema La igualtat, el mi-
llor regal. Els adhesius són un
disseny de Feminista Il·lustrada.

La iniciativa pretén sensibi-
litzar sobre la necessitat que els
infants puguin escollir lliure-
ment els jocs i joguines de ma-
nera que no se’ls limiti cap rol pel
fet d’haver nascut nens o nenes.
Tot i això, des de l’Ajuntament
van concretar que aquesta re-
flexió es pot fer extensiva als ob-
sequis que es compraran a per-
sones de totes les edats.

Les botigues s’impliquen en
l’ús no sexista de les joguines

Durant la trobada es va
acordar promocionar
l’economia social i
potenciar la formació
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La Llagosta

Santa PerpètuaSeguretat | Més vigilància policial als eixos comercials
L’Ajuntament ha anunciat que els agents de la Policia Local, en col·laboració amb els
Mossos, han desplegat el dispositiu Grèvol. Així, els agents faran patrulles en els eixos
comercials de la ciutat mentre durin les festes, fins al pròxim diumenge 13 de gener.

OCUPACIÓ4La darrera edició
de l’Engega’t, que es va posar en
marxa durant el mes de desem-
bre de l’any passat, i que s’aca-
ba durant aquest mes, ha acon-
seguit que més de la meitat dels
seus participants hagin trobat
feina. 

Aquest Engega’t es va posar
en marxa amb una quarantena
de participants inscrits (tots
veïns menors de 30 anys), dels
quals 22 han signat un contrac-
te laboral, una vintena han acon-
seguit començar algun tipus de

formació i, per últim, s’han sig-
nat 11 convenis amb empreses
per fer pràctiques. 

Les dades d’aquest projecte,
emmarcat en el programa Treball

als Barris i subvencionat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), es van anunciar divendres
passat, durant l’acte d’entrega de
diplomes als participants. Durant
aquesta trobada, l’alcaldessa Isa-
bel García va destacar que “la for-
mació relacionada amb el món
del treball és molt important en
l'actual situació de crisi, preca-
rietat laboral i taxes d’atur” i va
destacar que tothom que no tin-

gui feina ha de considerar as-
pectes com “el reciclatge laboral,
la formació i l’adquisició de no-
ves habilitat i de més idiomes,
com l’anglès”.

La batllessa també va dir
que, gràcies a iniciatives com
aquesta, els joves tornen a con-
fiar en ells mateixos i que això els
dona eines per encarar amb més
possibilitats la seva vida profes-
sional i també personal.

Alguns dels participants de l’edició actual del projecte. Foto: Ajuntament

Més de la meitat dels usuaris 
de l’Engega’t han trobat feina

SOLIDARITAT4L’activista i pre-
sident de Justícia i Pau, Arcadi
Oliveres, va ser l’encarregat de
tancar el cicle Santa Perpètua,
històries de cooperacióamb una
conferència que es va celebrar
durant la tarda de dimarts pas-
sat a la biblioteca Josep Jardí.

La migració i la globalització,
dos temes de rabiosa actualitat,
van ser els grans assumptes so-
bre els quals Oliveres va vertebrar
la seva intervenció. L’activista
va criticar “la hipocresia de la so-
cietat i dels governants” ara que

estem celebrant el 70è aniversa-
ri de la declaració dels Drets Hu-
mans. I és que aquesta declara-
ció defensa que tothom pot cir-
cular lliurement però “cada cop
es posen més fronteres i traves
per evitar la circulació migratò-
ria”, va dir Oliveres.

En la mateixa línia, l’activis-
ta va criticar que, quan arriben a
Europa, “se'ls interna en cen-
tres d'estrangers com si fossin de-
linqüents” i que la globalització fa
que les diferències entre rics i po-
bres s’accentuïn cada cop més.

Arcadi Oliveres tanca el cicle
‘Històries de cooperació’

L’alcaldessa, Isabel
García, va dir que el
reciclatge i la formació
són clau per trobar feina

TRADICIONS4Aquest any s’ha
arribat a la 35a edició del Pesse-
bre Vivent, que ha tornat a tenir
com a escenari el Parc Popular per
representar, amb una seixantena
de veïns i veïnes, aquesta cele-
bració nadalenca que, aquest any,
va presentar noves escenes. A
més, tots els infants que hi van
anar van poder entregar les seves
cartes als Reis d’Orient.

Tere Rubio, responsable del
Pessebre Vivent, valora molt

positivament l’activitat, que es va
fer durant el diumenge passat i
que s’emmarca dins la progra-
mació de les diferents activitats
que s’organitzen per Nadal i
Reis al poble.

A banda, el mateix diumen-
ge i també al Parc Popular, la
Murga va organitzar una boti-
farrada benèfica. Durant la ce-
lebració de l’àpat popular, l’en-
titat va recaptar 178,51 euros per
a la investigació sobre l’ELA.

ECONOMIA4La rehabilitació
de la masia de Can Baqué, la
construcció d’un nou quiosc-bar
al Parc Popular, les millores i la
compra de maquinària pel CEM
el Turó i l’asfaltat i la senyalit-
zació viària de les vies públiques
de la ciutat seran les principals
inversions que es podran fi-
nançar gràcies al crèdit que va
firmar l’alcalde Óscar Sierra
amb la Diputació de Barcelona
el dilluns passat.

Així doncs, l’Ajuntament re-
brà més de 690.000 euros de
l’administració supramunicipal
que li permetran finançar algu-
nes de les inversions que ja es-
taven previstes al pressupost
d’aquest any 2018.

Segons Sierra, “per millorar
el poble” s’ha d’aconseguir “fi-
nançament extern i subven-
cions” i aquest préstec de la Di-
putació és “una molt bona opor-
tunitat per finançar projectes
sense pagar interessos”.

En aquest sentit, l’alcalde
assegura que “moltes inversions
i programes municipals es fan
gràcies a subvencions” que no te-
nen “cap cost per als veïns i veï-
nes de la ciutat”.

MÉS AJUDES A LA COMARCA
El crèdit, que serà d’un import
de gairebé 691.000 euros, for-
ma part del Programa de Crèdit
Local de la Diputació de Barce-

lona, que té l’objectiu de reduir
els costos financers de les cor-
poracions locals.

A banda de La Llagosta, altres
municipis de la comarca també
han rebut un crèdit de la Dipu-
tació. El mateix dilluns també van
firmar un préstec Jordi Solé, al-
calde de Caldes de Montbui;
Emiliano Cordero, alcalde de Ca-
novelles; i José Antonio Monte-
ro, alcalde de Montornès.

El crèdit permetrà afrontar inversions previstes en el pressupost. Foto: Arxiu

Crèdit de 690.000 euros 
de la Diputació al municipi

El Parc Popular acull
el 35è Pessebre Vivent

Ocupació | L’Ajuntament contractarà sis persones
El consistori incorporarà sis treballadors a la seva plantilla gràcies a un nou pla

d’ocupació finançat per la Generalitat. L’objectiu del programa és donar feina 
i formació a persones que estiguin a l’atur, preferentment majors de 45 anys.
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

L’oci i la cultura, prioritats 
per als joves de Lliçà de Vall

SOCIETAT4El jovent de Lliçà
de Vall va decidir com invertir el
pressupost de l’Àrea de Joventut
en una assemblea que es va ce-
lebrar el mes passat. Durant
l’acte, es van presentar un total
de 15 propostes que abasten di-
ferents àmbits com l’oci o la
cultura.

A través d’una votació, els as-
sistents van concretar 13 idees fi-
nalistes que s’aniran fent en
funció del pressupost previst
per l’any que ve. El projecte que
va obtenir més suport per part
del jovent va ser la celebració de

la festa d’aniversari de l’esplai
GEP que compleix 60 anys. La
segona proposta que va aconse-
guir un gran nombre de vots du-
rant la trobada va ser l’organit-
zació de la festa de presentació
del grup feminista T.E.T.A.S. a la
plaça de la Vila. 

Finalment, es va donar su-
port a altres idees com fer una
caminada solidària, un concurs
de bandes musicals, una jorna-
da sobre arts escèniques adre-
çada als pares i els infants, un
torneig de videojocs o un taller
de teles acrobàtiques.

TRADICIÓ4L’esperit nadalenc
va envair el poble aquest cap de
setmana amb la celebració  de la
19a edició de la Fira de Nadal, or-
ganitzada per l’Ajuntament amb
la col·laboració de la Diputació
de Barcelona. 

La principal novetat d’aquest
any ha sigut el canvi d’ubicació
de les activitats, que es van tras-
lladar a l’aparcament del carrer
de l’Aliança. Tot i això, el veïnat
va respondre de manera positi-
va a la iniciativa i desenes de per-
sones es van passejar per la
quarantena de parades que es
van instal·lar en aquesta zona. 

La major part de les botigues
participants van posar a la ven-
da productes artesans relacio-
nats amb les festes nadalenques però també es van poder com-

prar altres articles. De manera
paral·lela, la Fira de Nadal va or-
ganitzar un programa lúdic amb
propostes per a tots els públics.
Alguns dels actes amb més èxit
de participació van ser la xoco-
latada popular i la Fira de l’Es-
cudella, que van ajudar als as-
sistents a reposar forces.

A més, els assistents van fer
cua per veure de prop un tió de
Nadal de grans dimensions da-
vant del qual es van organitzar
diferents jocs. Finalment, la mú-
sica va estar present a la Fira de
Nadal amb un concert d’or-
questres, una cantada de nada-
les i l’actuació de l’Escola de
Música de la Vall del Tenes.

Una de les activitats adreçades als més petits. Foto: Ajuntament

Èxit de participació en la 19a
Fira de Nadal de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt | Homenatge a la gent gran
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va organitzar la setmana pas-

sada un homenatge als veïns i veïnes que han fet 90 anys
aquest any, els quals van rebre una placa commemorativa.

L’oferta de les 40
parades participants 
es va completar amb
activitats culturals
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La Garriga | L’Ametlla

L’AMETLLA4El carrer Major, la
via principal del centre del poble,
té un nou aspecte. I és que fa uns
dies que es van acabar les obres
de reurbanització del tram d’a-
quest carrer comprès entre la
plaça de l’Església i el carrer
Antoni Gaudí. Segons van ex-
plicar des de l’Ajuntament, el
motiu de les obres era “pacificar
la zona per tal de millorar la con-
vivència entre vehicles i veïns”.

Les obres es van posar en
marxa a mitjans del mes passat
i, en poc més de dues setmanes,

es van acabar. Durant aquests
dies, es van fer talls de trànsit,
que es van allargar durant apro-

ximadament dues setmanes,
fins que es van enllestir les re-
formes. Un cop es va aplicar la
nova pavimentació, es va pintar
la nova senyalització i es va
tornar a permetre la circulació
de vehicles. 

OBRES AL CAMP DE FUTBOL
Paral·lelament, s’estan fent di-
ferents millores al camp de fut-

bol Josep Costa. El consistori va
anunciar ahir que ja s’ha ins-
tal·lat el nou marcador digital.

Ara se substituiran part dels
bancs vells dels vestidors i s’ha-
bilitaran porteries mòbils per
als entrenaments i un inflador de
pilotes i, de cara a l’any que ve,
està previst que es faci una re-
habilitació de les graderies del re-
cinte i que es canviïn les cadires.

Un tram del carrer, ja reformat. Foto: Aj. de l’Ametlla

Acaben les obres de millora 
de la mobilitat al carrer Major

Canovelles | Les FranquesesLes Franqueses | Un dia sense aigua a Bellavista
Durant gairebé tot el dilluns , molts veïns del barri de Bellavista van
veure com una fuita els deixava sense aigua corrent. Els operaris de 
Sorea van aconseguir resoldre aquesta incidència cap a la mitjanit.

SOCIETAT4La Garriga és el mu-
nicipi de la comarca amb el vo-
lum de joves (veïns que tinguin
entre 12 i 29 anys) més alt de la
comarca: en total representen
un 13,9% de la població. Així ho
va anunciar la regidoria de Jo-
ventut dimarts passat.

Aquestes dades també diuen
que, durant l’any passat, van
augmentar les matriculacions en
els diferents estudis (Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Cicles

Formatius de Gran Mitjà) que es
fan al poble. En aquest sentit, el
nombre d’aprovats a quart d’ESO
als centres de la Garriga està en
nivells lleugerament superiors
que a la comarca i a Catalunya,
amb un 84% d’alumnes.

Aquestes, entre moltres altres
dades, sorgeixen dels estudis que
durant aquest any ha fet la regi-
doria de Joventut, i que han de
servir per dibuixar el Pla de Jo-
ventut dels pròxims anys.

La Garriga és el poble 
amb més joves de la comarca

L’Ametlla |Avança la construcció del gimnàs a l’escola Bertí
L’Ajuntament va anunciar dilluns passat que les obres de construcció del gimnàs a 
l’escola Bertí continua a bon ritme i, de fet, ja es pot veure l’estructura. Els treballs  

s’estan duent a terme afectant el mínim possible les zones de joc dels alumnes.

LES FRANQUESES4L’Adminis-
trador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif) ha donat llum
verda a la construcció d’un pas
soterrat que servirà per unir el
barri amb la zona esportiva de
Corró d’Avall (i amb la resta
d’aquest altre barri). Aquesta
connexió es farà per sota de les

vies del tren, en l’espai que està
comprès entre els carrers de
Francesc Gimeno i d’Aragó. 

L’anunci arriba després que a
finals de novembre, el Delegat Te-
rritorial de la Generalitat, Juli
Fernàndez, visités el poble i anun-
ciés que estava treballant amb
Adif perquè els treballs arren-
quessin com més aviat millor.

Així, les previsions contem-

plen que, un cop es posin en
marxa, les obres estiguin en-
llestides en uns cinc mesos. En
total, està previst que la inversió
per construir el pas soterrat si-
gui d’1,1 milions d’euros, una
part dels quals seran finançats
pel Pla de Barris, que la setma-
na passada es va anunciar que
s’allargava fins al 2030.

A banda d’aquest pas, el pro-
jecte (que va ser adjudicat al
Grup Mas Constructors durant
el passat estiu) contempla tam-
bé habilitar millores en l’acces-
sibilitat amb baranes i rampes,
la instal·lació d’elements de mo-
biliari urbà, millores en il·lu-
minació i la planta d’arbres i al-
tra vegetació.

El pas es construirà per sota de les vies. Foto: Google Maps

Anuncien la construcció 
d’un pas soterrat a Bellavista

ATENCIÓ SOCIAL4Dimarts pas-
sat, l’Ajuntament va anunciar
que reforça l’atenció primària a
Canovelles. I és que recentment,
s’ha anunciat la contractació de
dues persones, que s’afegeixen al
Departament de Serveis Socials
(que passa a tenir sis treballa-
dors, tres per atenció primària,
una especialitzada en habitatge,
una altra centrada en el servei
d’atenció domiciliària (SAD) i
una dedicada a dependència).
Aquestes incorporacions per-
metran reduir el temps d’espe-

ra per ser atès per aquests pro-
fessionals.

A aquestes sis persones, cal
afegir tres educadores socials
més (dues d’elles centrades en
l'atenció primària i una darrera
que està especialitzada en pro-
grames comunitaris i projectes
d'atenció a la infància).

L’alcalde, Emilio Cordero,
va felicitar-se per aquestes in-
corporacions als serveis socials
i va assegurar que està conven-
çut que, a partir d’ara, aquests
seran “més eficients”.

Canovelles anuncia reforços
als serveis socials del pobleLes obres per construir

aquesta infraestructura
tindran una inversió 
d’1,13 milions d’euros

El consistori ha canviat
el paviment del tram 
i s’han tornat a pintar
els senyals a terra
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Comarca

RECONEIXEMENT4La Genera-
litat ha reconegut amb la placa
Francesc Macià al treball la Xar-
xa LismiVO, la plataforma que,
des de fa una dècada, treballa per
potenciar la integració laboral
dels col·lectius en risc d’exclusió
social i, en especial, de les per-
sones en situació de discapacitat.
Actualment, la Xarxa la formen
la Diputació i tots els agents de
la comarca implicats en la in-
serció laboral de discapacitats.

La Xarxa LismiVO
rep la placa al
treball del Govern

BIGUES I RIELLS4El pavelló mu-
nicipal de Bigues i Riells torna-
rà a acollir, el 28 i 29 de desem-
bre, la 19a edició del Saló de la
Infància, un espai pensat per a
joves i infants. Tots aquells que
passin per l’espai trobaran, to-
talment de franc, una gran va-
rietat de tallers, inflables i acti-
vitats com un circuit de patinets
elèctrics i de karts, tir amb arc,
exhibicions de ball i competi-
cions de Play4 i de futbolí.

Arriba el Saló
de la Infància
a Can Badell

CARDEDEU4La Comissió d’Ur-
banisme de la Generalitat ha
aprovat el projecte de rehabili-
tació de la Tèxtil Rase de Car-
dedeu per convertir l’antiga fà-
brica en un equipament social i
cultural, com ja es fa en una part
de les naus des de fa deu anys.
Aquest pas permetrà renovar
la coberta de la nau oest, ja que
l’estructura està en risc perquè
el formigó està en mal estat.

Llum verda
al projecte 
de la Tèxtil Rase

VILAMAJOR4El camí que res-
segueix la riera per unir Sant
Pere i Sant Antoni de Vilamajor
ja està enllestit. El projecte va ser
la proposta guanyadora dels
pressupostos participatius del
2017. El passeig fluvial, senya-
litzat com a Sender de la Riera de
Vilamajor, té un recorregut d’uns
dos quilòmetres i connecta els
dos municipis amb un trajecte
d’aproximadament 20 minuts,
tot resseguint la riera.

S’inaugura 
el passeig fluvial 
de Vilamajor

CALDES4La Sala Noble de Can
Rius és l’escenari escollit per fer
la presentació oficial de l’Or-
questra Municipal, dirigida per
Miquel Massana i formada per
una vintena de músics. El con-
cert de presentació es farà demà,
a les sis de la tarda, i els músics
escollits tocaran un repertori
format, bàsicament, per bandes
sonores de pel·lícules, música
americana i de banda com la
Marxa Radetzky de Strauss.

Presentació de
l’Orquestra amb
un concert

LA ROCA4L’Ajuntament de la
Roca s’ha sumat a la campanya
#TrenquemEstereotips, impul-
sada per l’Institut Català de les
Dones. Aquest projecte promou
els valors i els comportaments en
relació amb la igualtat de gène-
re, per facilitar que els infants
desenvolupin tot el seu potencial
en qualsevol àmbit de la vida,
respectin les diferències i no
discriminin per raó de gènere.

Campanya contra
els estereotips
de les joguines

TRÀNSIT4El tram de la BV-
5001 entre Martorelles i Vila-
nova del Vallès, coneguda com la
carretera de la Roca, és la sego-
na amb més risc d’accidents a
Catalunya. Així ho van assegurar
fonts de la Diputació a partir de
l’estudi d’avaluació de carreteres
Eurorap, que va avaluar la si-
tuació viària a Catalunya entre
2014 i 2016.

Durant la presentació de l’in-
forme, que es va fer la setmana
passada, es van fer públiques di-
ferents dades com que les mo-
tocicletes estan involucrades en
el 42% dels accidents en carre-
tera i que la seva sinistralitat ha
augmentat un 36% des del 2013.

Pel que fa als trams de més
risc d’accidents, la carretera de
la Roca es posiciona en segon lloc
per darrere de la BP-1417, que
comença a Barcelona i arriba fins
a Sant Cugat. La llista continua
amb altres carreteres com la C-
37 d’Alcover a Valls o la BP-2121
de Vilafranca del Penedès a Sant
Martí de Sarroca.

En aquest sentit, es va con-
cretar que l’informe Eurorap as-

senyala que a l’hora de presen-
tar els trams de més risc s’han
tingut en compte aquells que te-
nen un índex de mobilitat diària
superior a 5.000 vehicles al dia,
en aquells on hi ha hagut un ac-
cident amb morts o ferits greus
en els últims dos anys i els que la
seva longitud és superior a cinc
quilòmetres.

Amb l’objectiu de reduir la si-
nistralitat en aquests punts ne-

gres de la xarxa viària catalana,
des de la Diputació van explicar
els diferents projectes que s’es-
tan portant a terme per millorar
la seguretat a les carreteres. 

En concret, el diputat Jordi
Fàbrega va especificar que en el
cas del tram de la BV-5001, que
va des de Martorelles fins a Vi-
lanova del Vallès, s’han fet obres
durant aquest any per valor d’un
milió d’euros.

Un tram de la BV-5001 al seu pas per Montornès. Foto: Google Maps

La carretera de la Roca, una de
les més perilloses de Catalunya

Cau una banda que robava
gent gran ‘abraçant-los’

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut 15 persones
per haver comès una vintena de
furts i robatoris violents a per-
sones d’edat avançada al Vallès
Oriental, entre altres comar-
ques. Segons els agents, els lla-
dres utilitzaven el mètode de
l’abraçada o la Mimosa, que
consisteix a buscar persones
grans que portin joies o rellotges
de valor i aprofitar el seu grau de
vulnerabilitat per robar-los.

Els delinqüents s’apropaven
a les víctimes per demanar-los
informació, encetaven una con-
versa i, quan aconseguien la
seva confiança, buscaven un
contacte físic per robar-los.

Els lladres, que canviaven
diàriament de zona per compli-
car la investigació policial, van
cometre alguns furts a la co-
marca. Després de detenir-los el
dia 12, el jutge va enviar tots els
arrestats a la presó.

Formació | Jornada sobre contractació electrònica
En col·laboració amb PIMEC Vallès Oriental, el Consell Comarcal va organitzar

dimecres una sessió per ensenyar a les petites i mitjanes empreses de la comarca
a participar en concursos de l’administració pública de manera electrònica.
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4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural,  la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la demarcació, mit-
jançant obres de consolidació, re-
forma i rehabilitació d’edificis mo-
numentals i jaciments arqueolò-
gics. Aquesta és la inversió més im-
portant feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).

Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una “apos-
ta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la de-
marcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arqui-
tectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.

A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà econo-
mies vinculades al turisme i “pro-
vocarà un benefici col·lateral ex-
traordinari” pel fet que “molts d’a-
quests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni” i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia “per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, do-
nant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la per-
vivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poder-
lo usar o millorar-ne l’ús actual.

Pel que fa als edificis o edifica-
cions d’interès històric, cultural, ar-

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Di-
putació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, mi-
llorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, im-
plantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corpo-
ració han de formar part d’un pro-
jecte que tingui per objectiu donar-
los valor i difondre’ls.

Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-
2019’, també ha comptat amb un re-
coneixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Cuidar els tresors patrimonials
» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

4El suport de la Diputació de Bar-
celona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’En-
ric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i ofe-
rir suport tècnic i científic als mu-
nicipis a l’hora de dur a terme ac-
tuacions en els seus monuments i
centres històrics.

Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conserva-
ció de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salva-
guarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’his-
tòria, l’SPAL s’ha convertit en un re-
ferent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avant-
guarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, ca-
talogació i restauració. 

Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Ber-
guedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).

Més d’un segle de protecció

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme

@diba

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

Les obres permetran
garantir la seguretat

dels edificis
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Totes les mirades tornen a apun-
tar a Liga Iberdrola. La compe-
tició es posa en marxa de nou
avui mateix, i el BM Granollers
de Robert Cuesta torna a la fei-
na amb el primer partit després
de més d’un mes d’aturada: el
viatge a Màlaga per jugar a la pis-
ta del Rincón Fertilidad, el sor-
prenent líder de la categoria.

Tot i això, la distància entre el
Granollers i les andaluses no-
més és de dos punts, de manera
que un triomf a la capital de la
Costa del Sol permetria que les de
Cuesta atrapessin les andaluses
i que comprimissin, encara més,
la zona alta de la classificació
quan s’ha jugat poc més d’un terç
de la competició.

Aquest, però, no serà l’últim
partit de les granollerines aquest

any: el dissabte de la setmana que
ve rebran la visita del Morvedre.

VACANCES I MUNDIAL
Pel que fa a l’actualitat del sènior
masculí, l’últim capítol d’aquest
2018 es va escriure contra el Bi-
dasoa, en la semifinal d’una Copa
ASOBAL que els homes d’Anto-
nio Rama, molt castigats física-
ment, no van poder superar. El

BMG va perdre al Barris Nord de
Lleida (30-25) tot i que durant
bona part del partit van portar la
iniciativa en el marcador.

Les competicions estatals
masculines s’aturen ara per la
disputa de la Copa del Món, que
se celebrarà entre el 10 i el 27 del
mes que ve. L’ASOBAL (i la res-
ta de lligues) es posaran en mar-
xa a principis de febrer.

El focus torna a posar-se sobre el sènior femení. Foto: Xavi Solanas / BMG

El BM Granollers torna a la lliga
visitant el Rincón de Màlaga

» El primer equip masculí perd a la semifinal de la Copa ASOBAL
» Les competicions masculines s’aturen per la disputa del Mundial

L’EC Granollers repla Grama
per tancar la primera volta

L’últim partit de l’any
de l’EC Granollers de
Jose Solivelles serà
demà passat a les 12

del migdia davant l’afició contra
la Fundació Esportiva Grama. El
conjunt blanc, que va trencar la
seva mala ratxa de quatre de-
rrotes consecutives diumenge
passat a Castelldefels (0-4) vol-
drà regalar-se tres punts més
abans de començar les vacances.
L’enfrontament contra el conjunt
colomenc, el dissetè de la taula,
serà l’últim de la primera volta.

Després d’aquest enfronta-
ment contra els de Santa Coloma,

la competició s’aturarà durant
uns dies, i els blancs es posaran
en marxa al gener per rebre, el
dissabte 5, la visita de l’Ascó.

1A NAMA CHAMPIONS CUP
Per altra banda, el club també va
organitzar la 1a edició de la
NAMA Champions Cup de futbol
base, en col·laboració amb aques-
ta empresa. La UE Cornellà va ser
el gran dominador de les dues ca-
tegories que es van disputar, in-
fantil i cadet. El torneig també va
tenir un marcat caràcter solidari,
col·laborant amb la fundació Con-
tigo contra el cáncer femenino.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Bàsquet | El CB Lliçà d’Amunt lidera la Copa Catalunya masculina
10 partits guanyats i només una derrota. El CB Lliçà d’Amunt posa el punt final a aquest 2018 en
una posició envejable: líder del grup 1 de la Copa Catalunya masculina. L’equip gaudeix ja d’uns

dies de vacances, fins al 12 de gener, quan jugarà contra el seu principal rival, els Lluïsos de Gràcia.

El CD la Concòrdia
depèn de si mateix
per acabar l’any co-
mandant la classifi-

cació. Les de Dani Mosteiro, que
ara tenen dos punts més que el
Xaloc Alacant (després de l’últi-
ma derrota d’aquestes) i quatre
més que el CFS Eixample, juga-
ran l’últim partit del 2018 al Pa-
bellón Anabel Medina contra
l’Hispànic de Torrent, un equip
que viu un bon moment de for-
ma després d’haver guanyat tres

dels darrers quatre partits (l’ú-
nica derrota ha estat contra el
CFS Eixample).

Les llagostenques acaben un
any en el qual, esportivament,
s’havien merescut l’ascens a la
primera divisió, tot i que la de-
cisió de la Federació espanyola
(RFEF) a finals del passat mes de
maig, amb una interpretació del
reglament que va beneficiar el
Viaxes Amarelle gallec, va evitar
que en aquesta segona meitat de
l’any l’equip es vegi les cares

contra conjunts com el Penya Es-
plugues, l’Atlético Féminas o el
Burela, entre altres.

LA DESENA, A CASTELLDEFELS
Les de Mosteiro viatjaran a Va-
lència amb bones sensacions
després d’haver aconseguit la
desena victòria de la temporada
a Castelldefels (4-2). Sònia An-
costa, Domi, Cris i Villa van ser les
golejadores de l’equip, que va
veure com les locals marcaven les
seves dues dianes en el tram final.

Objectiu: tancar l’any sent líders
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Un partit més abans
de gaudir d’unes va-
cances ben meres-
cudes. El primer
equip del CH Caldes

escriurà l’epíleg d’un 2018 me-
morable en clau arlequinada amb
un enfrontament, demà al vespre,
contra un dels clàssics de la lliga,
el Noia Freixenet.

El partit serà un regal nada-
lenc anticipat, ja que els calderins
continuen immersos en la bata-
lla per la segona posició (acu-
mulen 29 punts, els mateixos
que el Liceo i el Reus Deportiu, tot
i que el CHC té pitjor goal ave-
rageque aquests dos equips i per
això és quart), mentre que el
conjunt de Sant Sadurní ocupa la

setena plaça amb 22 punts. Mal-
grat aquesta diferència, el conjunt
de la capital de l’Anoia és un
dels rivals dels arlequinats per les
posicions europees.

Pol Galbas, que va rebre un

cop en la victòria per la mínima
contra l’Alcobendas de dissabte
passat, és l’únic dubte que Can-
dami tindrà de cara a aquest en-
frontament, mentre que Pere
Varias tindrà tota la plantilla a la
seva disposició. Els sadurninencs
estan havent de repartir les for-
ces, perquè aquesta temporada
també estan jugant l’Eurolliga,
competició en la qual compar-
teixen grup amb el Benfica, el
Monza i el Montreux.

REMUNTADA A LA TORRE ROJA
L’equip voldrà que l’últim capítol
del 2018 no sigui tan agònic com
el penúltim, tot i que signaria el

resultat. Va ser dissabte passat,
quan l’equip va derrotar un com-
batiu Alcobendas (3-2) amb re-
muntada inclosa.

El CHC es va veure sorprès
per l’arrencada dels visitants,
que van marcar els dos gols en
poc més de tres minuts. A partir
d’aleshores, amb l’alè de l’afició,
l’equip va començar a picar pedra
i va retallar la diferència amb un
gol, també matiner, d’Álvaro Gi-
ménez. L’ex del Breganze també
seria l’autor del gol de l’empat al
minut 38, mentre que la reacció
calderina va completar-se quan
només faltaven tres minuts per al
final de la mà de Xavi Rovira.

Els jugadors volen regalar una última victòria a l’afició. Foto: Marlon Càtedra

El CH Caldes s’acomiada d’un
any excel·lent contra el Noia

MONTMELÓ4El Circuit va tor-
nar a ser un dels epicentres de La
Marató de TV3. Diumenge pas-
sat, el traçat va ser l’escenari de
la vuitena edició de la cursa
10kmRACC, una prova atlètica
solidària coorganitzada amb el
Reial Automòbil Club de Cata-
lunya, que va servir per recaptar
fons que es donaran a la investi-
gació contra el càncer (un euro de
cadascuna de les inscripcions
més les donacions extres). Més
de 2.200 atletes van tornar a cor-
dar-se les sabatilles i a suar per
aquesta bona causa.

El marroquí Mohamed El
Ghozoumy i la santcugatenca
Elisa Melilli van coronar-se com
a vencedors d’aquesta vuitena
edició de la prova. L’atleta africà
va completar el recorregut (dues
voltes al traçat) en 30 minuts i 35
segons. El seu compatriota Bilal
Ziadi va ser segon, mentre que el
podi el va completar Daniel Cuar-
tero, del Ríos Running Mataró.

Melilli, per la seva banda, va
aturar el cronòmetre en 37 mi-
nuts i 30 segons. L’atleta va es-
tar acompanyada als calaixos
per Anna Rovira i Olga Alzina.

A banda d’aquesta, durant el
matí es va disputar una prova de
cinc quilòmetres i un total de tres
curses infantils.

Més de 2.200
atletes en la 8a
cursa 10kmRACC

Mingote opta 
al guardó a millor
esportista de l’any

PARETS4Sergi Mingote té pos-
sibilitats d’acabar l’any 2018 amb
un guardó. L’escalador és un
dels 30 nominats als Premis Fos-
bury 2018 en la categoria mas-
culina. Aquesta publicació des-
taca que “ha ascendit 3 cims de
més de 8.000 metres sense oxi-
gen artificial en 70 dies”, com-
pletant la meitat del seu repte so-
lidari 3x2x8000 que ha de com-
pletar durant l’any que ve.

El paretà, però, té una vinte-
na llarga de rivals duríssims.
Mingote competeix contra al-
tres figures com Saül Craviotto,
Kilian Jornet, Marc Márquez,
Rafa Nadal, Toni Bou o el palis-
ta Jordi Morales, entre molts al-
tres. Les votacions dels lectors per
escollir el guanyador del guardó
estan obertes fins a final de mes.
Abans que s’acabi l’any, la Fos-
bury anunciarà el vencedor.

29
punts són els que suma
l’equip, els mateixos
que han aconseguit el
Liceo i el Reus Deportiu
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El nou àlbum del grup familiar Mace-
dònia, Escandaliciós (Promo Arts Music,
2018), ja és al carrer. Després de quinze
anys del primer CD i de quatre genera-
cions de joves cantants, la formació se-
gueix produint temes nous per als
nens i nenes. Escandaliciós és el segon
disc de les cantants actuals i demostra
l’evolució de les seves integrants.

Música Pelis i sèries

Escandaliciós
Macedònia

Mario Casas està vivint un moment molt dolç en
l’àmbit professional. Després d’arrasar al cinema amb
El fotógrafo de Mauthausen i de confirmar la seva apa-
rició a la sèrie Instinto, l’actor gallec està rodant actual-
ment a Barcelona una nova pel·lícula per a Netflix. Es
tracta d’Hogar, un thriller que barreja temes com el
desig, l’ambició o la bogeria. La història explica com
un dels personatges fracassa a nivell laboral i, en un
intent per recuperar la seva vida passada, comença a
espiar la parella que viu al seu antic pis fins al punt
d’obsessionar-se amb ells. Tot i que l’actor assegura

estar satisfet amb el seu èxit laboral, el fet de posar-se
a la pell de personatges diferents li ha passat factura a

nivell físic. En concret, el gallec va haver de perdre
més de 20 quilos per interpretar el seu paper a El fotó-

grafo de Mauthausenperò recentment va publicar
una fotografia a les xarxes socials per mostrar que ja

havia aconseguit recuperar el seu pes habitual.

M A R I O  C A S A S

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors del moment 
Va ser el protagonista de ‘Tres metros sobre el cielo’

Famosos

Està rodant una pel·lícula a Barcelona 
Es tracta del film ‘Hogar’, que s’estrenarà Netflix

El gallec mostra el seu canvi físic
Casas ha recuperat més de 20 quilos en poc temps

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Velázquez, al CaixaForum
Una exposició al CaixaForum de Barcelona, que es pot visi-
tar fins al 3 de març, presenta diferents obres mestres del
pintor sevillà Velázquez (1599-1660) i d’altres pintors de la
seva època, com ara Tiziano, Rubens, Zurbarán o Murillo. La
mostra, batejada amb el nom de ‘Velázquez i el Segle d’Or’,
inclou set obres de l'artista sevillà. Algunes de les més des-
tacades són ‘Mart’, ‘Adoració dels Reis Mags’ i ‘Bufó amb lli-
bres’, cedides pel Museo del Prado. La tria de les obres s’ha
fet en funció d’un criteri expositiu temàtic que permet en-
tendre millor l'originalitat de Velázquez com a narrador.

La cinquena (i última) temporada d’a-
questa sèrie que explica els orígens de
Batman s’estrenarà el dia 3 de gener. El
jove Bruce Wayne continua fent pas-
ses cap a la seva conversió en la figura
del cavaller fosc. Tot i que ha fet des-
aparèixer l’amenaça de Ra's al Ghul,
veurà com apareixen nous villans que
tornaran a amenaçar la seva ciutat.

Gotham
Bruno Heller

| Dragon Quest Builders 2
La segona part d’aquest videojoc de rol és una de les últimes
novetats de l’any. Els personatges tornen al planeta Alefgard.

Al capdavant de la companyia Els Pira-
tes, Adrià Aubert s’encarrega de dirigir
aquesta comèdia del cèlebre autor an-
glès, la primera que va més enllà d’una
simple història d’embolics. Una història
amb regust agredolç que parla d’amor
i de bogeria i on l’engany forma part
de la vida quotidiana dels personatges.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Nit de reis (o el que vulgueu)
William Shakespeare

L’editorial barcelonesa Ediciones Sin
Fin publica una nova versió, revisada i
augmentada, del llibre amb el qual el
poeta peruà Tulio Mora va guanyar el
Premi Llatinoamericà de Poesia de
1989. Un poemari d’un dels personat-
ges més importants del moviment ar-
tístic Hora Zero, del Perú, però pràcti-
cament desconegut a Catalunya. 

Cementerio General
Tulio Mora

Viu en línia
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AVUI 21 DE DESEMBRE
16:00 Mercat nadalenc de propostes diferents

i innovadores, amb regals per a tota la família.
Moda, complements, decoració, gastronomia...
/ Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

DILLUNS 31 DE DESEMBRE
13:00 Les colles de Morats i Torrats tornaran a

portar, un any més, l’home que té tants nas-
sos com dies li queden a l’any, que arribarà
acompanyat d’en Faustí el Rondallaire i el seu
espectacle. / Casal Cultural.

DIJOUS 3 I 4 DE GENER
16:00 En el marc del cicle L'art és un joc al Mu-

seu Abelló es farà l’activitat anomenada Ta-
ller d'scrapbooking, una sessió per aprendre
a fer aquests quaderns de records. El preu és
de 6 euros. / Museu Abelló.

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE
L’AMETLLA Nova crida a la solidaritat dels

veïns del poble i de la rodalia. El Banc de Sang
i Teixits organitza una nova marató per recollir
donacions durant el matí del dia 30 (10:00 -
14:00). / Casal de la Gent Gran.

DES DEL 8 DE GENER
SANTA PERPÈTUAS’acosta la primera avalucació

per als universitaris i, per això, la Josep Jar-
dí habilitarà espais d’estudi amb horaris es-
pecials per les nits (Tarda - Nit). / Biblioteca
Josep Jardí.

DEMÀ 22 DE DESEMBRE
PARETS Nadal a les cultures del món serà un re-

cital poètic que inclourà una roda amb mi-
cròfon lliure per a poetes i rapsodes en dife-
rents idiomes (18:00). / Sala Basart.

DIVENDRES 4 DE GENER
LES FRANQUESES L’Associació de Veïns de Be-

llavista ha preparat, per a la tarda del primer
divendres del mes que ve, una sessió de ta-
ller de fanalets amb una xocolatada popular.
/ Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista.

DEMÀ 22 DE DESEMBRE
20:00 Partit d’hoquei patins de la catorzena jor-

nada de l’OK Lliga entre el Recam Làser CH
Caldes i el CE Noia Freixenet (20:00). / Pavelló
de la Torre Roja.

MARTORELLES En la sessió es co-
mentarà el llibre de relats negres i na-
dalencs Marley estaba muerto amb l’es-
criptor. / Biblioteca Montserrat Roig.

Carlos Zanón visita el Club 
de lectura de Martorelles
Avui 21 de desembre a les 18:30

El Cascanueces y los Cuatro Reinos serà
el títol de la darrera proposta d’aquest
any del cicle de pel·lícules sessions de
cinema per a tota la família. / Sala Fi-
veller.

‘El Cascanueces y los Cuatro 
Reinos’ arriba a la Sala Fiveller
Diumenge 23 de desembre a les 12:00

Els Amics dels Pastorets aposten per
una versió renovada més fresca, di-
nàmica i agosarada d’un dels grans
clàssics del Nadal. Un espectacle per
a tota la família. / Teatre Auditori.

Els Pastorets de Folch
i Torres al Teatre Auditori

26, 29 i 30 de desembre a les 19:00 

GRANOLLERS Partit de futbol de a la
vint-i-unena jornada de Tercera Divi-
sió entre l’EC Granollers i la Fundació
Grama. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers posa el punt
final a l’any rebent la Grama

Diumenge 23 de desembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

P R O P O S T E S
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