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ESPORTS pàg 28

El futbol plora la mort del 
jove de 12 anys Àlex Parera, 
del planter de l’EC Granollers

GRANOLLERS pàg 10

El cantautor Pau Vallvé,
un dels reclams de la nova
temporada de la Nau B1

“Tot era fum negre”
4Una veïna del bloc incendiat de la Llagosta
explica a Línia Vallès com ho va viure des de dins

4“La meva filla va començar a plorar i a dir que 
no volia morir: jo em vaig empassar la por” pàg 3
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“Estàvem a punt de dinar quan
la meva filla de 12 anys va dir que
al menjador feia olor de petard.
El meu marit va comprovar que
tot era correcte a casa nostra i
després va obrir la porta d’accés
al domicili. En uns segons es va
omplir tot el pis de fum negre i
feia moltíssima calor”.

És el testimoni a Línia Vallès
de Ruth Guerrero, que viu al
novè tercera del bloc de pisos de
la plaça Catalunya número 5 de la
Llagosta que es va incendiar dis-
sabte passat i que va causar la
mort d’una veïna de 67 anys. Ja
han passat sis dies del foc i les fei-
nes de restauració de l’edifici
avancen a bon ritme, però els fets

han quedat gravats en la memò-
ria de totes les víctimes. Algunes
d’elles ja han pogut tornar a casa
seva, però altres segueixen des de
dissabte dormint en diferents ho-
tels de municipis propers al poble.

És el cas de Guerrero, que re-
corda perfectament el que esta-
va fent dissabte a dos quarts de
tres, l’hora en la qual va comen-
çar l’incendi. En aquell moment,
la família va decidir sortir al bal-
có per poder respirar aire fresc i
van veure que estava sortint fum
de l’edifici gràcies a l’ombra que
es projectava en els pisos situats
davant de casa seva. 

“La meva filla va començar a
plorar i a dir que no volia morir.
Jo vaig haver d’empassar-me la
meva por i li vaig assegurar que
aviat arribarien els Bombers i tot
se solucionaria. No sabria dir-te
si li deia a ella o m’intentava con-

vèncer a mi mateixa”, afegeix.
Quan els Bombers van accedir a
l’edifici, van localitzar sense vida
una dona de 67 anys a l’escala,
entre la sisena i la setena plan-
ta, que hauria mort per inhala-
ció de fum. “Tots els veïns estem
consternats amb la notícia, era
una persona molt estimada a la
comunitat”, concreta. L’incendi
també va ser motiu d’assistència
mèdica per a un dels veïns del
bloc de pisos i un Policia Local.

SUPORT INSTITUCIONAL
Segons relata Guerrero, els Bom-
bers van fer una actuació “genial”
i assegura que els estaran “sem-
pre agraïts”. La veïna també
destaca el suport que van rebre
tots els afectats per part de l’al-
calde, Óscar Sierra. “Des del
primer moment es va mobilitzar
per trobar allotjament per a tots

nosaltres i la primera nit l’Ajun-
tament es va fer càrrec de la nos-
tra estança a diferents hotels de
la zona”, detalla. 

Però la veïna apunta que la
implicació de Sierra va anar més
enllà, ja que va crear un grup de
WhatsApp amb totes les perso-
nes implicades. “Ens va infor-
mant de les novetats sobre l’es-
tat de les nostres cases i està dis-
ponible tant al grup com per mis-
satge privat per resoldre qual-
sevol dubte que tinguem”.

A més, l’Ajuntament ha posat
a disposició dels afectats els Ser-
veis Socials municipals i els ha
facilitat l’entrada gratuïta a les
instal·lacions del CEM El Turó
perquè s’hi puguin dutxar i tam-
bé perquè puguin gaudir de la
resta de serveis que ofereix l’e-
quipament. I en el cas de les fa-
mílies amb fills petits, el consis-

tori ha posat a la seva disposició
l’espai Divertiland, ubicat a la
plaça d’Europa.

RETORN A CASA
Pel que fa a l’estat de l’edifici, no-
més es va cremar totalment el
cinquè pis, on es va originar
l’incendi. Tot i això, l’estructura
i les instal·lacions bàsiques d’ai-
gua, gas i llum van quedar afec-
tades. Dimarts van poder tornar
a casa els veïns que tenen el seu
domicili a les primeres plantes.
En canvi, els que viuen entre la
cinquena i la novena planta hau-
ran d’esperar com a mínim dues
setmanes més per fer-ho. Aquest
és el que cas de Guerrero, la qual
afirma que la situació és dura
perquè “com a casa no estàs en-
lloc, però la bona organització ha
estat clau per fer més suportable
tot el que ha passat”.

Sis dies després
» Tornen a casa els primers veïns del bloc de pisos que es va incendiar dissabte a la Llagosta

» Una de les víctimes relata a Línia Vallès que “es va omplir tot el pis de fum negre i feia molta calor”

Sònia Garcia
LA LLAGOSTA

L’incendi va causar la mort d’una veïna de 67 anys per inhalació de fum. Fotos: Ajuntament de la Llagosta i cedida

En Portada
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Els semàforsLa lupa

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El 1985, una comitiva de miners arribats
d'arreu del Regne Unit va encapçalar la
desfilada del Dia de l'Orgull Gai a Londres
al crit de "sabem que hi ha més proble-
mes fora de la mina". Aquest va ser el no-
ble gest que la Unió Nacional va voler re-
tre a la Lliga de lesbianes i gais, molt as-
setjats per la Dama de Ferro, la qual va
jugar la basa del VIH per acabar amb un
problema que alterava el silenci. La
LGTBI anglesa va ser el grup social que
més suport va donar a les necessitats dels
vaguistes durant el temps que va durar
la lluita més llarga de la his-
tòria anglesa, condemnant
milers de famílies a l'atur, l'a-
ïllament, la indiferència. A
morts i detencions.

De la dècada dels 80 al
nostre país s'extreuen im-
portants ensenyaments, com
aquella unió que protagonitzaven dife-
rents col·lectius a favor de la defensa dels
interessos comuns, dels drets humans,
de la protecció als més febles. Ja feia anys
que la sociocràcia, ciència que vol dir go-
vern de socis, enaltia les relacions hu-
manes correctes davant de la situació de-
predadora de certs partits que pateix la
nostra societat (cert alcalde de Barcelo-
na es va passar un temps vivint a les ca-
ses dels líders veïnals). En la tradició pe-
dagògica no podia faltar aquesta in-
quietud per crear correlacions humanes
que generin intercanvis mútuament
beneficiosos, de talent i experiència

pràctica. Traços gairebé invisibles re-
cuperant senders que no surten als ma-
pes després de tanta autopista abusiva.
L'aprenentatge solidari va ser una pro-
posta que va commoure l'alumnat d'un
institut d’FP de Badalona que va mun-
tar un projecte al costat d'una associa-
ció de protesta contra els desnona-
ments; ambdues parts van aprendre
(molta gent que ara són líders socials han
viscut aquestes experiències). S'imagi-
nen estudiants col·laborant en aturar un
desnonament? A la tele local no li va in-

teressar la notícia. Els drapaires d'Emaus
són persones marginades que conviuen
amb la premissa que s'han d’ajudar. Van
unir esforços davant la injustícia tot do-
nant motius a qui no tenia una raó per
viure (aquesta dinàmica no té res a
veure amb el sopar de Nadal per als po-
bres, o el repartiment d'aliments en
llargues cues benèfiques...).

Els partits conservadors amplien els
seus èxits en proporció a la inhibició dels
sectors de l'esquerra quan preval l'indi-
vidualisme i es busca l'exclusivitat i l'a-
bandó d'allò comunitari. Per prevenir l'a-
bús de poder, la sociocràcia va proposar

el principi del consentiment, una cosa
semblant al què Camus va demanar a la
seva generació: un activisme que atén la
diversitat de pensament, una militància
activa en la pregunta i la resposta, en la
negació a exercir cap tipus de domini des-
pòtic contra ningú. Una cançó sense lle-
tra que només calia taral·larejar.

S'imaginen una unió d'éssers sen-
sibles en un rescat d’utopies? Que
algú posi en contacte les Kellys amb la
Xarxa Ibèrica d’Ecoaldees per recupe-
rar pobles morts que habiten els terri-

toris? Què passaria si joves
republicans poguessin tre-
ballar colze a colze amb xa-
vals de centres de menors
per trobar solucions quan
han d'abandonar-los als 18
anys? La gent sense llar
donaria un cop de mà a les

minses dotacions de bombers a canvi
que els facilitessin informació sobre pi-
sos buits; els conductors d’ambulàncies
podrien rebre molta més ajuda d’ho-
micides del trànsit, els infermers i les
treballadores del sexe planificarien al
costat de psiquiatres la salut emocio-
nal i prevenció d’ansietats per reduir
aquest infart de l'ànima que causa
tanta destrossa en les famílies. La
LGTBI sortiria amb taxistes i els d’U-
ber de la mà en una desfilada que re-
partís paquets de carbó en alguns ra-
cons dels barris alts amb una nota: no
hi ha tants enemics.

per Francesc Reina

Sociocràcia

Els conservadors amplien els seus èxits
en proporció a la inhibició dels sectors 

de l’esquerra quan preval l’individualisme

Així funcionen les fake
news. Un mitjà de co-

municació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un eco-
nomista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari la-
mentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un

vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la va-
lentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderito.

@PeppeQuare

Lo que vamos a com-
probar es si en 40 años

nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nue-
vo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.

Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupos-

tos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, re-
cordeu allò del SMI si no hi havia pres-
supostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per insti-
tucions centrals) a Catalunya.

@gebelque@apuente@eduardvoltas

Óscar Sierra
Les víctimes de l’incendi que va afectar

dissabte el bloc de pisos de la plaça 
Catalunya de la Llagosta es mostren
agraïts per l’ajuda que han rebut per

part de l’Ajuntament i, en concret, per la
implicació de l’alcalde, Óscar Sierra. 

pàgina 3

Abelló Linde
Els treballadors d’Abelló Linde, amb

seu a Parets, han convocat vagues par-
cials en contra del pla de reestructura-

ció presentat per la directiva, que afecta
una setantena de persones dels centres

de treball de Rubí, Barcelona i Parets. 
pàgina 18

Aj. de Mollet
L’inici de les obres d’enderrocament del
Tabaran de Mollet han reobert el debat

sobre la destrucció d’un dels edificis
més emblemàtics de la ciutat. Per la

seva part, la CUP ha presentat un miler
de signatures en contra d’aquesta acció. 

pàgina 14
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Safata d’entrada

Costa molt resumir en poques pa-
raules una història d’una nació
que es va quedar sense estat al se-
gle XVIII i que ha estat sistemàti-
cament reprimida per un estat
que secularment l’ha intentat des-
nacionalitzar. Em proposo fer-ho,
a partir d’un conjunt de dades bio-
gràfiques: la dels presidents del
Govern de Catalunya contempo-
ranis, a partir de la restauració
d’un govern autònom el 1931,
quan es va establir la República
(gràcies en bona mesura al nacio-
nalisme català, un dels grans res-
ponsables de derrocar la monar-
quia borbònica) fins a l’actualitat.

Dels nou darrers presidents,
des d’aquesta data fins a l’actuali-
tat, cinc han passat llargues tem-
porades a l’exili, dos han patit
presó per les seves idees demo-
cràtiques, vuit han estat objecte
de repressió administrativa, un,
després d’haver estat lliurat per
la Gestapo a Franco, a la França
ocupada, fou afusellat (per cert,
que l’estat sempre s’ha resistit a
demanar perdó o anul·lar un pro-
cés plegat d’irregularitats). No-
més un, José Montilla (2006-
2010), únic que ha actuat d’acord
amb les instruccions de Madrid,
ha restat indemne... de moment.

La repressió als presidents no
deixa de ser la repressió sistemà-
tica, per delegació, als set milions
i mig de catalans, pel fet de ser-ho.
Espanya no ha canviat tant des
de l’època del Duc d’Alba.  

Repressió
per Xavier Diez

Paraules i fets a Catalunya
per Manuel Pérez

Entre l’1 d’octubre de 2017 i avui,
rere un referèndum per la inde-
pendència de Catalunya sufocat
amb brutalitat per l’Estat espa-
nyol, el conflicte entre Catalunya
i Espanya ha viscut una constant
de repressió i desencontres. Re-
pressió en la detenció dels líders
del moviment sobiranista en pre-
só preventives que s’allarguen
més d’un any mentre es busca el
delicte i les proves de què acusar-
los, amb multes, reclusions i
amenaces per part de l’Estat es-
panyol a qualsevol guspira de re-
bel·lia i amb paraules que, en nom
del diàleg i el sentit comú, només
amagaven la mà de ferro dels go-
vernants espanyols envers les
aspiracions catalanes. En aquest
període, el 21 de desembre de
2017, se celebraven unes eleccions
autonòmiques imposades des
del govern espanyol, que van
donar de nou el triomf a les for-
ces independentistes.

I justament el 21 de desembre
de 2018 el govern espanyol de-
cidia celebrar un Consell de Mi-
nistres a Barcelona, la capital de
Catalunya. Per poder-se reunir,
el govern espanyol va necessitar
ser envoltat de 9.000 policies,
amb una part important de la ciu-
tat presa, literalment, per les for-
ces de seguretat. Aquest aniver-
sari representa, no només unes
eleccions imposades sota un es-
tat d’excepció, sinó, a més, la vio-
lació dels resultats electorals en
no permetre la investidura de tres

dels candidats escollits pels ciu-
tadans en unes condicions tan
dures. Era un nou capítol de la re-
lació de sotmetiment que l’Estat
espanyol aplica a Catalunya. 

Entre les decisions del con-
testat Consell de Ministres, en
fets mesurables, es troba la pro-
mesa de la inversió de 112 mi-
lions d’euros en infraestructures
a Catalunya.

Els que patim dia sí, dia tam-
bé, la càrrega de l’Estat espany-
ol damunt nostre sabem, per
experiència, que és propaganda
falsa davant la resposta dels ca-
talans a la presència a la capital
de Catalunya, Barcelona, del go-
vern espanyol.

Al llarg del que portem del se-
gle XXI, el dèficit entre el que els
catalans paguen en impostos i el
que hipotèticament reben en in-
versions manté un dèficit d’entre
el 8 i el 10 per cent del seu PIB, en
funció del mètode emprat per cal-
cular-lo. Un mínim de 9.000
milions d’euros (M€) anuals.
Ara bé, el càlcul es fa sobre el pa-
per, sense tenir en compte l’exe-
cució posterior, que en el cas ca-
talà no arriba al 50% de mitjana.
A la pràctica, dels promesos
112M€ s’invertiran entre 55 i
60M€. Només el desplegament
de les forces repressores l’1 d’oc-
tubre de 2017 va tenir un cost de
87M€ segons fonts del govern es-
panyol. Posades una al costat de
l’altra reflecteixen la relació co-
lonial que pateix Catalunya.

@albertjordan234: No hi ha color. L’e-
quip del Cholo és el pitjor rival. Molt com-
petitiu i bastant fiable. El Reial Madrid és
un equip en fase terminal.

@JordiMonros: Quan un llegeix les pro-
postes de VOX per a Andalusia, al cap em
venen les següents paraules: INDIGNA-
CIÓ, PREOCUPACIÓ i MAMA, QUINA POR!

#AixòÉsVOX

@AliceTapiol: El tema del dron de Heath-
row #dónaperpeliosèrie. El millor? A hores
d'ara podria ser tant una comèdia absurda
com un thriller trepidant.

#ElMisteriDelDron #CrisiALaLliga

11 de gener del 2019
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Les millors
perles

Vist a les xarxes

La PAH de Mollet qüestiona la gestió 
de l’habitatge del consistori1

2
La carretera de la Roca és 
de les més perilloses de Catalunya

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

Jordi Turull abandona la vaga 
de fam després de 20 dies

El Ple de Mollet reafirma la divisió 
entre els membres de Canviem

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

El líder de Ciutadans Albert Rivera i la seva parella, Beatriz Tajue-
lo, han trencat la seva relació després de quatre anys junts. Se-
gons el portal de notícies The Luxonomist, la parella va partir

peres el passat mes de novembre. Rivera i Tajuelo es van traslladar a
viure l’any passat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

Rahaf Mohammed al-Qunun, la jove saudita que havia de-
manat asil des de Bangkok per evitar haver de tornar a l’A-
ràbia Saudita després d’haver renunciat a l’Islam, ha acon-

seguit que Austràlia gestioni el seu visat d’acollida. La noia ha-
via alertat que, si tornava al seu país, la seva vida corria perill.

El xef gallec amb Estrella Michelin Pepe Solla ha vist com una
gran quantitat d’usuaris de Twitter i Instagram esclataven con-
tra ell després que compartís un missatge a Instagram amb la

frase “Espai lliure de violència de gènere i de Vox”, fent referència al
seu restaurant. Solla també ha estat defensat per molts usuaris.

L’exboxejador professional francès Christophe Dettinger
ha estat el gran protagonista d’una de les protestes re-
cents dels armilles grogues de França. En un vídeo que

s’ha fet viral, es veu a Dettinger enfrontant-se a un policia a
cops de puny. Posteriorment es va entregar a la policia.

Un equip d’investigadors de la universitat britànica de Dur-
ham acaba de descobrir que el Gran Núvol de Magallanes,
una galàxia satèl·lit de la Terra, xocarà contra la Via Làctia en

algun moment dels pròxims 2.000 anys. El xoc, quan es produeixi,
provocarà l’expulsió del Sistema Solar de la nostra galàxia.
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PROTESTA4La vaga que van
convocar per avui els treballa-
dors de Talher, l’empresa que
s’encarrega del servei d’escom-
braries i neteja viària a la ciutat,
penja d’un fil.  De fet, la planti-
lla ja havia arribat a un acord
amb l’empresa dimecres però
ahir estaven a l’espera que l’A-
juntament donés el seu visti-
plau com a part adjudicatària del
servei. Finalment, la reunió es va
allargar fins a la nit i en el mo-
ment del tancament d’aquesta
edició encara no s’havia pres
una decisió en ferm.

Tot i això, el president del co-
mitè d’empresa, Antonio Tejeo,
va afirmar a Línia Vallès que a
última hora d’ahir les negocia-
cions amb l’Ajuntament anaven
“molt bé” i que tot apuntava
que es desconvocaria la vaga
prevista per avui a les sis de la
matinada.

En aquest sentit, Tejeo es va
mostrar satisfet per l’acord al

qual havien arribat amb Tal-
her, ja que s’estableixen incre-
ments salarials de fins al 3%
per als pròxims tres anys. Aques-
ta mesura té especial importàn-
cia si es té en compte que la plan-
tilla tenia els sous congelats des
del 2012. “La mobilitat ha sigut
un altre punt important, ja que

hem aconseguit limitar el trasllat
dels treballadors a altres ciutats”,
afegeix el president del comitè
d’empresa. 

D’altra banda, l’acord també
determina que s’han d’acumular
dues sancions, en lloc d’una com
passava fins ara, per justificar un
acomiadament.

Una de les zones d’escombraries de la ciutat. Foto: Facebook

A un pas de desconvocar la vaga
d’escombraries i neteja viària

» A última hora d’ahir encara no s’havia pres una decisió en ferm
» Segons el comitè d’empresa, tot apunta que avui no es farà vaga

Reforma de la plaça entre els
carrers Josep Pinyol i Llevant
URBANISME4Tret de sortida a
les obres que remodelaran la pla-
ça ubicada entre els carrers Lle-
vant i Josep Pinyol. L’empresa
Señales Girod ha començat
aquesta setmana les primeres ac-
tuacions que s’allargaran du-
rant tres mesos.

El projecte preveu un nou
disseny per a la plaça amb la
substitució de tot el paviment i
la incorporació d’un pas en dia-
gonal des del carrer Josep Pin-
yol fins al carrer Llevant. A cada

costat d’aquest nou tram s’ins-
tal·laran espais de repòs que
comptaran amb jardineres,
bancs i fanals.

A més, s’ampliaran els es-
cocells dels arbres existents i
se’n plantaran tres de nous. Pel
que fa a la vorera, s’eixamplarà
la zona on hi havia els antics ci-
nemes Oscar i es crearà un es-
pai d’esbarjo. Finalment, es mi-
llorarà l’eficiència energètica
canviant les làmpades actuals
per unes de led.

MEDI AMBIENT4Granollers
aposta per incrementar la bio-
diversitat dels seus espais verds
amb diferents actuacions com la
instal·lació de 68 caixes-niu per
a ratpenats i ocells a diferents
parcs de la ciutat, així com dues
rampes en basses per facilitar el
cicle biològic dels amfibis.

Aquesta iniciativa vol reduir
l’ús d’elements químics per aca-
bar amb les plagues d’insectes i
afavorir la presència de depre-
dadors naturals d’aquests ani-

mals. En aquest sentit, es va
detectar que els ocells i els rat-
penats necessiten unes condi-
cions per niar i trobar refugi
que moltes vegades no tenen a la
ciutat. Per aquest motiu, es va
optar per col·locar gairebé una
setantena de caixes-niu.

Pel que fa als ratpenats, aju-
den a lluitar contra la presència
de mosquits i altres insectes
perniciosos com les arnes vola-
dores. Com a curiositat, se sap
que un sol ratpenat pot menjar

més de tres mil insectes i, ma-
joritàriament fa les seves captu-
res en les dues primeres hores de
la nit.

D’altra banda, la instal·lació
de caixes-niu per a ocells s’ha fet
per oferir refugi a la mallerenga,
una devorada implacable d’in-
sectes com la processionària del
pi. Aquest ocell alimenta massi-
vament les seves cries, ja que es
calcula que una niuada d’entre
cinc i nou ous consumeix uns 10
quilos d’erugues.

Plànol de com quedarà la plaça després de la reforma. Foto: Ajuntament

A favor de la biodiversitat

Mobilitat | Tall de trànsit a partir de dilluns vinent
La cruïlla del carrer Girona amb Francesc Ribas estarà tallada al trànsit durant

cinc dies a partir d’aquest dilluns. El motiu és la necessitat de fer passar els ser-
veis subterranis de les obres d’urbanització del tram nord del carrer de Girona.
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Roca Umbert busca joves
talents i empreses culturals

CULTURA4Fins al 18 de gener es
poden presentar projectes i sol·li-
cituds per optar a una residèn-
cia o un viver del Centre Audio-
visual de Roca Umbert. La con-
vocatòria s’adreça prioritària-
ment a les empreses vinculades
a la indústria cultural creativa
com el món audiovisual, les arts
escèniques, la literatura o la
música.

El Centre Audiovisual és l’e-
quipament de Roca Umbert que
acull la prestació de serveis a em-
preses i, molt especialment, a
emprenedors. L’espai compta
amb residències per a les em-
preses consolidades que volen
ampliar les seves línies de pro-
ducció, però també té un espai
amb vivers dedicat a negocis de
nova creació i joves amb talent
que volen iniciar una activitat.

En la convocatòria s’oferei-
xen diverses tipologies de mò-
duls, espais de coworking, resi-
dències associades i magatzems.
D’altra banda, el centre posa a
l’abast dels membres una altra
opció de participació que con-
sisteix a ocupar el viver d’em-
preses, el qual ofereix diverses lí-
nies de suport per a projectes es-
tratègics, per a línies de forma-
ció i per a l’inici d’activitats em-
presarials.

¿COM FER LA INSCRIPCIÓ?
Les persones interessades a for-
mar part de la convocatòria, es
poden inscriure a través de la pà-
gina web de Roca Umbert fins al
18 de gener. Està previst que els
finalistes puguin posar-se a tre-
ballar en els nous espais a par-
tir de febrer de 2019.

CULTURA4Ja es poden com-
prar les entrades per a la nova
temporada de concerts que aco-
llirà la Sala Nau B1 de febrer a
maig. Alguns dels artistes con-
vidats més destacats són Sense
Sal, Soziedad Alkohólika, Duble
Buble o Pau Vallvé.

La primera proposta arriba-
rà l’1 de febrer de la mà de Gui-
llamino i el seu espectacle Fra
Júpiter, que comptarà amb la
participació del cor Petits Can-
tors dels Amics de la Unió de
Granollers. Després de quatre
anys sense publicar cap disc,
l’autor es va tancar una setmana
en una cel·la del monestir de Po-
blet per donar forma a una sèrie
de cançons místiques que es po-
dran escoltar a la Nau B1.

La programació continuarà el
9 de febrer amb el concert del
grup Sense Sal, que omplirà l’es-
cenari amb el seu pop folk festiu
i els seus tocs de música elec-
trònica. El col·lectiu Entre Ma-
res organitzarà aquesta cita amb
l’objectiu de recollir fons per
destinar a la investigació del
càncer infantil a l’Hospital de
Sant Joan de Déu. 

El mes de febrer es tancarà el
dia 16 amb Soziedad Alkohólica,
més coneguts com a SA, una de
les bandes més populars de l’es-

cena metal i hardcore. Aquesta
serà la primera actuació que fa-
ran a Granollers coincidint amb
la celebració dels seus 30 anys de
trajectòria musical.

ALTRES PROPOSTES
Un altre dels concerts més des-
tacats arribarà el 27 d’abril de la
mà de Duble Buble, un grup
pioner del pop-rock en català que
tornen als escenaris després de
22 anys amb la mateixa energia
de sempre i amb la col·laboració
especial de Joan Crosas, com-
ponent dels Esquirols.

Pau Vallvé també protago-
nitzarà una altra de les cites
més esperades dins de la nova
temporada de la Nau B1. En
aquest cas, el cantautor actuarà
el 23 de març amb l’objectiu de
presentar el seu nou disc Life
vest under your seat. 

Tot i que les cançons del seu
nou àlbum tindran un espai im-
portant dins del seu repertori,
l’artista recordarà vells temps
amb la interpretació dels temes
més destacats de la seva disco-
grafia com Diguem blat!, Amic
dels cirerers o Per sempre.

El cantautor Pau Vallvé actuarà el 23 de març. Foto: Twitter

A la venda les entrades de la
nova temporada de la Nau B1
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OCUPACIÓ4Mollet és la ciutat
del Vallès Oriental on més ha
disminuït l’atur al llarg del 2018.
Així ho demostra l’estudi que va
presentar la UGT la setmana
passada, on es determina que
durant l’any passat hi van haver
231 persones aturades menys
al municipi en comparació amb
el 2017. Tot i això, el sindicat
apunta que aquestes xifres no
mostren una recuperació eco-
nòmica real perquè “el mercat de
treball encara és més precari”.

Després de Mollet, la llista de
municipis on s’ha aconseguit
una major reducció de l’atur
continua amb Granollers, Ca-
novelles, Parets, Lliçà d’Amunt
i Montmeló. En canvi, les ciutats
on s’ha registrat un augment de
persones aturades són Campins,
Santa Maria de Martorelles,
Martorelles, Sant Feliu de Codi-
nes, Vallgorguina i Vilanova.

Malgrat la reducció d’un 5%
de l’atur en termes generals a

tota la comarca durant el 2018,
des de la UGT no valoren posi-
tivament les dades perquè asse-
guren que “aquesta situació té un
preu  massa car: la precarització
del mercat de treball, la qual es
tradueix en llocs de treball amb
més temporalitat i més parciali-
tat, contractes de més curta du-

rada i salaris més baixos”. En
aquest sentit, el sindicat propo-
sa revertir el panorama laboral
“impulsant la contractació in-
definida i la jornada completa,
així com fent efectiu el control
d’horaris per evitar les jornades
extenses i les hores extraordi-
nàries no compensades”.

Mollet va registrar 231 persones aturades menys el 2018. Foto: Ajuntament

» La llista continua amb altres ciutats com Granollers o Canovelles
» La UGT recorda que els llocs de treball segueixen sent precaris

El PP acusa el portaveu de Cs
de falsificar el seu currículum
POLÈMICA4La portaveu del PP
de Mollet, Susana Calvo, va de-
manar dilluns la “dimissió im-
mediata” del portaveu de Ciuta-
dans a l’Ajuntament, Francisco
Muñoz, per suposadament haver
falsificat el seu currículum.

“Muñoz indica que compta
amb un màster en prevenció de
riscos laborals quan en realitat la
titulació correspon a un cicle
formatiu”. D’aquesta manera va
argumentar Calvo la demanda
de dimissió per part del seu

grup polític, ja que “a l’octubre,
l’Ajuntament va aprovar una
moció en la qual s’acordava pu-
blicar el currículum i els títols
dels regidors i, si algú mentia, su-
posaria la seva dimissió”. 

Per la seva part, Muñoz va dir
que no dimitiria perquè en cap
cas havia mentit. “Es tracta d’un
títol d’una entitat privada, l’Ins-
titut Gaudí de la Construcció,
que s’anomena màster però no és
universitari, és un nivell de tèc-
nic intermedi”, va argumentar.

ESPECTACLE4Dues hores per
somniar i riure en família.
Aquesta és la carta de presenta-
ció del nou espectacle d’Il Circo
Italiano, que s’instal·larà aquest
cap de setmana a l’Estrada de
Mollet per representar la funció
Somnis.

La primera sessió es podrà
veure avui a les set de la tarda, i
després es repetirà demà i diu-
menge en diferents horaris. Els
espectadors podran veure en
acció a artistes de diferents dis-

ciplines com ballarins sobre pa-
tins, un malabarista, vuit acrò-
bates o un equilibrista. A més, la
representació comptarà amb la
conducció de dos presentadors
d’excepció, com són els pallassos
Paute i Capitano que aportaran
un toc d’humor a la funció amb
les seves bromes. 

L’essència d’Il Circo Italiano
recau en l’execució de coreo-
grafies sorprenents que combi-
nen  el món del circ i el de la dan-
sa amb l’objectiu de deixar bo-

cabadats els espectadors, ja si-
guin grans o petits.

Una altra de les caracterís-
tiques més destacades de la
companyia artística és l’explosió
de colors de la seva escenografia.
En aquest cas, l’escenari s’om-
plirà de tonalitats variades per
acompanyar els diferents nú-
meros que es podran veure dins
de l’espectacle Somnis. El fil
conductor d’aquest show serà la
imaginació d’una nena molt so-
miadora i atrevida.

Francisco Muñoz en un acte solidari el passat 27 de desembre. Foto: Twitter

Il Circo Italiano arriba a Mollet

Transport | Es congelen les tarifes del bus urbà
L’Ajuntament va anunciar dimecres que les tarifes del bus urbà de la ciu-

tat es mantindran iguals respecte a l’any passat. D’aquesta manera, el preu
del bitllet senzill continuarà sent 2,20 euros i la T-10 costarà 8,25 euros.

Mollet és el municipi del Vallès
on ha baixat més l’atur el 2018
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Campanya sobre el dret a vot
dels residents estrangers

POLÍTICA4Mollet en Comú ha
engegat aquesta setmana una
campanya informativa amb l’ob-
jectiu que les persones estran-
geres residents a la ciutat puguin
exercir el seu dret a vot a les elec-
cions europees i municipals.

“Volem que a Mollet tots i to-
tes ens sentim ciutadans i ciu-
tadanes de primera, amb els
mateixos drets i les mateixes
obligacions”. D’aquesta manera
argumenten des de Mollet en
Comú la iniciativa que dona in-
formació pràctica al veïnat es-
tranger sobre com votar el prò-
xim 26 de maig dins de les elec-
cions municipals i europees. 

REQUISITS I TERMINIS
En aquest sentit, des del partit
recalquen que les persones in-
teressades han de tramitar la

seva inscripció al cens electoral
i complir una sèrie de requisits.

En el cas de les persones
que vénen de fora de la Unió Eu-
ropea, han de tenir més de 18
anys, haver residit legalment a
l’estat espanyol durant cinc anys,
no estar privades del dret de su-
fragi actiu, disposar de l’auto-
rització de residència i estar ins-
crites al padró municipal. El
termini d’inscripció al cens elec-
toral finalitzarà el 15 de gener.

Els requisits per als resi-
dents procedents de països que
formen part de la Unió Europea
són molt similars però aquests
poden formalitzar els tràmits
fins al 30 de gener.

En els dos casos, la inscrip-
ció al cens electoral s’ha de fer a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament.

CAMPANYA4Les obres prèvies
a l’enderrocament del Tabaran,
com la delimitació del perímetre
que es veurà afectat per la des-
trucció de l’edifici, van començar
dimecres. Per aquest motiu, la
CUP va tornar a criticar aques-
ta actuació i va anunciar que ha
recollit més d’un miler de sig-
natures, tant en paper com en
format digital, per evitar fer
efectiva la desaparició d’aquest
emblemàtic edifici.

En aquest sentit, el partit va
qüestionar la decisió del govern
municipal d’enderrocar el Ta-
baran al·legant que “tal com re-
cull l’informe tècnic, no es pateix
una situació de ruïna tècnica”.
Segons la CUP, aquest argu-
ment hauria de ser suficient per
aturar les obres fins que el go-
vern municipal que sorgeixi de
les eleccions del mes de maig,
“pugui revisar de forma partici-
pada i consensuada un nou pro-
jecte de futur”. 

D’altra banda, el partit va
opinar que la posada en marxa
de l’enderrocament és “una greu
irresponsabilitat i un autèntic
atemptat contra el dret dels mo-
lletans i molletanes a preservar
i gaudir del seu patrimoni his-
tòric i de la memòria sentimen-
tal de generacions senceres”.

En aquest sentit, el portaveu
de la CUP, Marc Compte, va
denunciar “l’actitud de tanca-
ment al diàleg del govern muni-
cipal i la seva negativa a obrir un
procés participatiu per a buscar
una solució consensuada sobre
el futur d’aquest emblemàtic es-
pai que garanteixi la seva pre-
servació”. Per a Compte, el Ta-
baran s’ha convertit en “una
mostra d’un dels distintius del
projecte de ciutat de l’actual go-
vern, que ha deixat part del nos-
tre patrimoni i dels nostres sig-
nes d’identitat entre l’oblit i el

menysteniment, fora de les seves
grans prioritats”.

UN PROJECTE POLÈMIC
Cal recordar que la decisió d’en-
derrocar del Tabaran, construït
l’any 1919, ja va ocasionar a l’es-
tiu una allau de crítiques entre la
major part dels grups de l’opo-
sició. Aquest va ser el cas d’ERC
que va lamentar que Mollet per-
di “un espai d’alt valor senti-
mental i patrimonial”. Canviem
Mollet també va demanar que
“es valorin alternatives per evi-
tar l’enderroc de l’edifici”.

Imatge de la campanya de la CUP ‘Salvem El Tabaran’. Foto: CUP

Comencen les obres prèvies 
a l’enderrocament del Tabaran
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Parets

Els treballadors de l’empresa
Abelló Linde es planten

OCUPACIÓ4Els treballadors de
l’empresa Abelló Linde, amb
seu al poble, han convocat du-
rant aquesta setmana la prime-
ra vaga parcial en contra del
pla de reestructuració presentat
per la directiva, que afecta una
setantena de persones dels cen-
tres de treball de Rubí, Barcelo-
na i Parets.

La primera aturada es va fer
dimarts durant una hora i va
consistir en una concentració
davant les portes de cadascuna
de les seus de l’empresa. Es pre-
veu que les accions reivindicati-

ves es repeteixin avui, així com
dimarts i divendres de la set-
mana que ve. 

Segons Comissions Obreres
d’Indústria, l’objectiu d’aquestes
protestes és exigir a l’empresa la
retirada del pla de reestructura-
ció que posa en perill l’ocupació
d’una setantena de treballadors
i negociar amb la directiva un pla
industrial que garanteixi tots
els llocs de treball. 

Abelló Linde és una empre-
sa dedicada a la fabricació i dis-
tribució de gasos per a ús in-
dustrial i alimentari.

POLÍTICA4Fomentar el pacte i
el respecte per barrar el pas de
l’extrema dreta als governs lo-
cals. Aquest és l’objectiu de la
moció que va presentar diven-
dres l’alcalde de Parets, Francesc
Juzgado, dins del Pacte per la
Convivència que les forces so-
cialistes estan impulsant a dife-
rents ciutats i pobles.

Tot i que la mesura no fa re-
ferència directa a cap formació
política, la proposta cita els re-
sultats de les eleccions a Anda-
lusia, marcades per l’auge de
VOX.  En aquest sentit, la moció
convida a tots els partits a “ba-
rrar el pas a les institucions a les
forces d’extrema dreta, establint
un cordó sanitari perquè no
arribin al poder”. En concret, el PSC es dirigeix

a Ciutadans i el PP amb la in-
tenció de demanar que “recu-
perin l’esperit constitucional i els
valors europeistes per rebutjar
qualsevol tipus d’aliança amb
formacions d’extrema dreta”.
D’altra banda, la mesura insta “a
les formacions independentistes
a separar-se del discurs de la

confrontació i la violència”. Fi-
nalment, els socialistes fan una
crida al conjunt de la societat a
sumar-se a “aquesta defensa
dels nostres drets i llibertats per
impedir democràticament que
grups i representants d’extrema
dreta participin o condicionin la
vida diària de  tots els nostres
col·lectius democràtics”. 

El PSC va presentar la moció divendres. Foto: Ajuntament

El PSC presenta una moció per
“barrar el pas a l’extrema dreta”

Seguretat | Tornen les classes de mobilitat a les escoles
La Policia Local tornarà a impartir durant aquest mes de gener classes de mobilitat

segura als centres educatius del poble. L’objectiu d’aquesta activitat és conscien-
ciar els infants i joves dels perills que es poden trobar diàriament com a vianants.

Els socialistes demanen
la col·laboració de tots
els partits de cara a les
pròximes eleccions
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Detinguts per robar un banc 
i envestir dos cotxes policials
SANT FOST4Els Mossos van
detenir dimecres 2 de gener tres
de les quatre persones que van
robar a l’entitat CaixaBank, ubi-
cada al carrer Sant Jeroni de
Sant Fost. Els delinqüents van
fugir en direcció a Santa Coloma
i, durant la persecució, van en-
vestir dos cotxes policials.

Els fets es remunten a la
matinada del 2 de gener, quan
l’alarma de la sucursal bancària
es va activar després que uns ho-
mes forcessin la porta i l’expe-
nedor de bitllets. Quan els agents
van arribar al lloc del succés, els

lladres havien fugit, però gràcies
a les imatges de la càmera de se-
guretat van esbrinar que havien
marxat en direcció a Santa Co-
loma. Ràpidament es va orga-
nitzar un dispositiu de recerca
que va localitzar el vehicle dels
autors del robatori. Quan
aquests es van adonar que els
perseguien, van començar a fer
maniobres perilloses fins que
van envestir dos cotxes poli-
cials. Després de l’accident, els
quatre homes van escapar a peu
i, finalment, els agents en van en-
xampar tres d’ells.

POLÈMICA4El Bisbat de Te-
rrassa va anunciar aquesta set-
mana que l’excapellà de Marto-
relles i Santa Maria de Marto-
relles, Esteve Sanz, està sent in-
vestigat per un presumpte de-
licte d’abusos sexuals. Els fets
s’haurien comès a la ciutat fran-
cesa de Beauvais entre els anys
1974 i 1977.

La diòcesi de Terrassa està
coordinant actualment la inves-
tigació per aclarir “la versem-
blança dels fets, l’edat de la pre-
sumpta víctima, l’existència en el
seu cas d’altres víctimes i la im-
putabilitat de l’acusat”. Segons
va publicar dilluns El País, la su-
posada víctima va explicar que
“el mossèn va aprofitar que en
aquella època tenia una gran
influència” sobre ell per sotme-
tre’l “a abusos sexuals”.

D’altra banda, el bisbat de
Terrassa va manifestar a través
d’un comunicat la seva “més
ferma condemna a tot abús se-
xual, particularment quan és
comès per un clergue”. A més, va
afegir que fan seu “el patiment

de qui se sent víctima”, li dema-
nen “d’entrada perdó” i li ofe-
reixen “la pregària i l’afecte ma-
ternal de l’Església”. 

30 ANYS DE SERVEI AL VALLÈS
Sanz va exercir com a capellà a
les parròquies de Martorelles i
Santa Maria de Martorelles du-
rant 30 anys fins al passat mes

de juliol. En aquest sentit, no
queda clar si la seva jubilació als
81 anys ja estava relacionada
amb la investigació del cas. 

Tot i això, en el moment del
seu comiat es va organitzar una
festa en la qual van participar les
autoritats i les entitats cíviques
de Martorelles i Santa Maria de
Martorelles. 

L’excapellà de Martorelles, Esteve Sanz. Foto: Joventut Sardanista

Investiguen l’excapellà de
Martorelles per abusos sexuals

Sant Fost | Última funció del Pessebre Vivent
La 52a edició del Pessebre Vivent de Sant Fost, el més antic del Va-
llès Oriental, oferirà aquest diumenge la seva última representació.

La cita serà a dos quarts de set de la tarda al Turó de Can Teià. 
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Montmeló

TECNOLOGIA4El veïnat ja pot
gaudir de connexió a internet
gratuïta des de la plaça de la Vila
fins a la plaça Gran. Aquest nou
servei, que ofereix l’operadora
Netllar en col·laboració amb l’A-
juntament, va entrar en funcio-
nament a principis d’any.

Les persones que necessitin
accedir a internet en aquesta
zona del centre del poble només
han de buscar la wifi de Netllar
i facilitar una adreça de correu

electrònic. La duració del servei
és de tres hores però es pot rei-
niciar en el cas de necessitar
allargar la connexió.

La bona acollida d’aquesta
proposta entre els veïns i veïnes
ha fet que el consistori ja es
plantegi habilitar pròximament
una segona zona de wifi gra-
tuïta que comprendria el tram
que va des de la plaça de la
Quintana fins a completar tot el
carrer Major. 

SOCIETAT4A partir de les con-
clusions extretes al Fòrum jove
i a les diferents entrevistes a
veïns del poble, l’Ajuntament
està elaborant les bases del nou
pla de Joventut. Segons fonts
municipals, l’objectiu és tenir re-
dactat i definit el document al
mes de març, moment en què es
presentarà a la ciutadania.

Durant les activitats partici-
patives que s’han fet aquestes
setmanes, s’han determinat  les
principals preocupacions dels
joves menors de 35 anys i les àre-
es de millora al poble que són
primordials per aquest col·lectiu.
En aquest sentit, algunes de les
propostes més destacades són
l’ampliació del complex esportiu
municipal o l’augment de les
polítiques d’ocupació.

La majoria d’aquestes apor-
tacions es van debatre al Fòrum
Jove que es va celebrar a finals
del mes de desembre passat.
L’Estació Jove va ser el punt de

trobada per als joves de 12 a 35
anys que van plantejar les seves
propostes per millorar la seva
qualitat de vida al poble. A més,

els assistents van participar en el
sorteig d’un smartphone.

Segons va apuntar l’Ajun-
tament, aquesta iniciativa i les
entrevistes personals que va
realitzar el consistori a joves de
diferents edats, tenen un ob-
jectiu comú: aconseguir la mà-
xima participació ciutadana
per tal que el pla de Joventut re-
flecteixi la realitat social d’a-
quest col·lectiu.

El consistori té previst presentar el pla a la ciutadania. Foto: Ajuntament

Montmeló tindrà un nou 
pla local de Joventut al març

El centre del poble ja disposa
de zona wifi d’accés gratuït

URBANISME4Ja hi ha data de
finalització de les obres que fa-
ran realitat el nou Teatre muni-
cipal. Segons va publicar Vallès
Visió aquesta setmana, els tre-
balls de construcció de l’equi-
pament estaran enllestits aquest
Sant Jordi.

D’aquesta manera, el 23 d’a-
bril el poble tornarà a tenir un Te-
atre que reactivarà la programa-
ció cultural i d’oci municipal. Cal
recordar que les obres es van re-
prendre a finals del passat mes
d’abril després de replantejar el
projecte com a conseqüència
d’uns problemes estructurals. 

Pel que fa a l’aforament de
l’espai, el soterrani podrà acollir
unes 500 persones i funcionarà

com una sala polivalent. L’e-
quipament també constarà d’u-
na planta baixa que tindrà un es-
cenari, la zona de camerinos i el
pati de butaques.

De manera paral·lela a les
obres que faran realitat aquest
nou espai cultural al poble, l’A-

juntament ha licitat la remode-
lació de l’entorn del nou Teatre
per uns 335.000 euros. L’objec-
tiu és construir una nova entra-
da a la zona de la plaça Marga-
rida Xirgu, així com altres mo-
dificacions que afectaran el mo-
biliari urbà i l’enllumenat.

Les obres estaran enllestides aquest Sant Jordi. Foto: Google Maps

Montornès estrenarà el nou
Teatre municipal per Sant Jordi

Montornès

Activitat | Taller de cuina d’aprofitament a la Torreta
El Centre Cultural La Torreta tancarà dimarts vinent el cicle de cuina de Nadal
amb un taller per reutilitzar tots aquells productes que han sobrat de les festes

nadalenques. La sessió començarà a les sis de la tarda i s’allargarà fins a les vuit.

Oci | Més de 4.000 persones visiten els Parcs de Nadal
El Parc de Nadal Infantil i el Parc Nadal Jove van registrar un rècord d’assistèn-
cia durant els últims dies de l’any amb més de 4.000 visitants que van gaudir de
jocs, inflables, espectacles i tallers al Pavelló Municipal i la carpa El Sorralet.

EDUCACIÓ4Pares i alumnes
van celebrar dimecres l’obertu-
ra de portes de la nova escola Pa-
lau d’Ametlla, a la que assistiran
més de 200 nens i nenes que ac-
tualment feien classes en un es-
pai cedit per l’Ajuntament a l’es-
pera de poder inaugurar el nou
equipament escolar.

La persona encarregada de
donar les claus del centre al di-
rector de l’escola, Adrià Martí-
nez, va ser un patge dels Reis
Mags que va amenitzar la jor-
nada d’obertura de portes.

D’aquesta manera, es va do-
nar el tret de sortida al funcio-
nament del nou equipament
educatiu que substituirà les ins-
tal·lacions que s’havien habili-
tat de manera temporal al carrer
Isidre. La construcció d’aquest
espai era una de les demandes
més reclamades per part de la
comunitat educativa i dels pa-
res dels alumnes. En total, uns
249 nens i nenes assistiran dià-
riament a la nova escola Palau
d’Ametlla, que s’ubica al barri
de Can Parera. 

L’escola Palau d’Ametlla torna
a obrir les seves portes

La construcció d’aquest
espai reactivarà la
programació cultural 
i d’oci municipal

L’Ajuntament tindrà en
compte els temes que
es van posar sobre la
taula al Fòrum Jove
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La Llagosta

LLEURE4A finals del mes pas-
sat, l’Ajuntament va anunciar
que HPC Ibérica serà l’encarre-
gada de renovar els espais de jocs
infantils del poble. Aquesta em-
presa va rebre l’adjudicació del
contracte, que té un valor d’uns
363.000 euros (subvencionats
per la Diputació) i està previst
que comenci a treballar durant
aquest les pròximes setmanes.

Els primers espais que veu-
ran com aquests espais lúdics es

reformen són el Parc Popular i a
les places de l’Alcalde Francisco
Javier Serrano, de la Sardana,
d’Anne Frank i de Cinto Pagès.
Un cop hagin començat, cadas-
cuna d’aquestes obres haurien
d’estar completades en un pe-
ríode màxim de 10 setmanes.

L’alcalde Óscar Sierra va re-
cordar que el projecte és “molt
esperat” i també va comprome-
tre’s a millorar, en el futur, la res-
ta de zones lúdiques del poble.

URBANISME4L’empresa Fer-
kuma Maquinaria serà l’enca-
rregada de fer les obres de re-
forma i millora de la plaça de Ca-
talunya. El dijous de la setmana
passada, la Junta de Govern Lo-
cal de l’Ajuntament va anunciar
l’adjudicació dels treballs de re-
modelació d’aquest espai, que
està previst que comencin du-
rant aquest mes i que s’allarguin,
aproximadament, uns tres me-
sos. El pressupost de l’obra és de
200.000 euros.

El projecte contempla una re-
forma integral d’aquest punt del

poble; està previst que s’asfalti la
calçada i que es facin reparacions

a algunes de les cobertures de les
clavegueres. La reforma també
contempla instal·lar elements
de cautxú a les dues àrees de joc
infantil i que es facin obres a la
zona on hi ha el transformador
elèctric.

També està previst que es fa-

ciliti la mobilitat dels vianants
entre l’illa central amb la place-
ta de l’avinguda del Primer de
Maig o el passeig del Pintor
Sert. L’objectiu, expliquen, és
aconseguir una millora de la
connexió entre la plaça i tots els
carrers del seu entorn.

Es millorarà la connexió de tota la plaça. Foto: Google Maps

Adjudiquen les obres de
reforma de la plaça Catalunya

HPC Ibérica s’encarregarà 
de renovar les zones de joc

PATRIMONI4La Junta de Go-
vern Local va aprovar de forma
provisional, el passat 18 de de-
sembre, el projecte de rehabili-
tació de la nau alta del Vapor
Aranyó. En total, l’import que es
destinarà al conjunt d’obres d’a-
questa part del complex supera
els 2,3 milions d’euros, subven-
cionats pels fons FEDER de la
Unió Europea.

El projecte, segons va anun-
ciar l’Ajuntament, contempla
garantir la conservació, preser-
vació, protecció, rehabilitació i
reutilització d’aquesta nau per
als seus futurs usos. “La finalitat
és garantir la conservació, en ter-

mes físics, de la nau alta del Va-
por, com a testimoni històric i de

memòria col·lectiva, alhora que
posar-la de nou en ús al servei
dels veïns, destinant-la a ús cul-
tural i d’equipament públic”, va
explicar la directora de Territo-
ri, Sostenibilitat i Comunicació,
Teresa Mira.

El projecte està en període
d’exposició pública durant tren-
ta dies, de manera que si no hi ha

al·legacions, les obres es po-
drien licitar el mes que ve.

PATRIMONI DEL SEGLE XIX
L’edifici de la nau alta del Vapor
data de l’any 1872 i és un edifi-
ci de dues plantes que, en un fu-
tur, acollirà el futur museu mu-
nicipal i una sala polivalent amb
capacitat per a 450 persones.

Les obres es podran fer gràcies als fons FEDER. Foto: Ajuntament

Llum verda al projecte per
renovar la nau alta del Vapor

Santa Perpètua

Seguretat | Llancen sal als carrers perquè no es formi gel
Les baixes temperatures que està patint la vila aquests dies va fer que dimarts passat

operaris municipals llancessin sal a alguns dels carrers perquè no es formi gel. De fet,
el consistori ha anunciat que no descarta tornar a fer-ho durant aquests pròxims dies.

Serveis | Les aules d’estudi nocturn obren fins dijous
Des de dimarts passat i fins al dijous de la setmana que ve, la Biblioteca Josep Jardí
torna a habilitar aules d’estudi nocturn per als estudiants que necessitin un espai 
per preparar els exàmens. Aquests espais es posen en marxa a les vuit del vespre.

COMERÇ4L’associació Els Co-
merciants ha mostrat la seva
satisfacció per la gran afluència
de veïns que van viatjar al Tren
de Nadal, una de les activitats es-
trella que els botiguers van pre-
parar de cara a les festes que han
acabat fa tot just uns dies. Aquest
vehicle, que volia donar a co-
nèixer els associats de l’associa-
ció, va estar circulant pel poble
entre els dies 22 i 24 del passat
mes de desembre.

De fet, Manel Alcaraz, presi-
dent de l’entitat, va assegurar a

l’Informatiu que tenien dades
que deien que més de 1.600
veïns  havien fet, com a mínim,
un viatge. “Sabíem que era una
proposta que podia agradar,
però no ens esperàvem aquesta
quantitat. Vam haver d’allargar
l'horari d'un dels torns i també
vam haver de tancar cues en al-
guna ocasió”, va explicar, ad-
metent que han rebut moltes fe-
licitacions per haver parit aques-
ta iniciativa. Alcaraz també va dir
que esperen poder repetir-la
l’any que ve.

Èxit de convocatòria del Tren
de Nadal dels comerciants

Els treballs han de
començar aquest 
mes i està previst que 
durin uns tres mesos

Està previst invertir
més de 2,3 milions
d’euros en les reformes
d’aquest edifici
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Trobades quinzenals de
suport a la lactància materna
LLIÇÀ DE VALL4L’associació
Mares d’Orient va presentar
aquesta setmana l’inici de les se-
ves trobades quinzenals amb
l’objectiu de donar suport a les
mares que vulguin optar per la
lactància materna.

La primera reunió se cele-
brarà dimecres vinent de cinc a
les set de la tarda a Can Maga-
rola de Lliçà de Vall. Segons les
organitzadores, aquesta activitat
vol convertir-se en “un espai de
trobada on totes les dones que
vulguin conèixer de prop els
avantatges i beneficis de la lac-

tància materna puguin compar-
tir les seves experiències, les se-
ves inquietuds i preguntar els
seus dubtes”. Les sessions són
gratuïtes i compten amb l’as-
sessorament de diferents pro-
fessionals especialitzats en lac-
tància materna.

De manera paral·lela a
aquesta activitat, els veïns i veï-
nes podran assistir a una altra
proposta el mateix dimecres 16
de gener. En aquest cas, es trac-
ta d’un taller de cuina adreçat als
joves que es farà a partir de les
sis de la tarda a l’Ajuntament.

GUARDÓ4La Generalitat i l’A-
juntament de Lliçà d’Amunt van
homenatjar la veïna del poble
Flora Veniel  durant aquestes va-
cances nadalenques amb motiu
del seu aniversari centenari.

L’alcalde del poble, Ignasi
Simón, i el regidor d’Acció Social,
Fran Sánchez, van felicitar la veï-
na distingida i li van fer el lliu-
rament de la medalla centenària
Cent Anys de Vida de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

A més, el guardó estava
acompanyat d’un breu escrit de
la conselleria de Benestar i Fa-
mília i d’un ram de flors de l’A-
juntament.

L’acte d’entrega de la distin-
ció es va fer al domicili de la veï-
na de 100 anys, ubicat a Ca l’Ar-
tigues. Flora va rebre amb mol-

ta emoció i orgull la medalla i el
ram de flors, així com el seu únic
fill que no es va voler perdre
aquest moment.

La Flora Veniel va néixer a
Bicorb, un municipi del País
Valencià. És la sisena de set
germans i tant ella com la seva
cinquena germana, que té 106
anys, encara són vives. La veïna

centenària va arribar a Cata-
lunya als 28 anys i resideix a Lli-
çà d’Amunt des de fa 52 anys. 

Durant l’homenatge, Flora va
agrair l’entrega de la medalla i
del ram de flors. A més, va as-
segurar que li agrada molt viu-
re al poble i va afegir que sovint
participa en les activitats del
Casal de la Gent Gran.

Un moment durant l’homenatge a la veïna Flora Veniel. Foto: Ajuntament

Medalla centenària per a 
una veïna de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt | Primer concurs d’arbres de Nadal
Èxit de participació en el primer concurs d’arbres de Nadal que va organit-

zar l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt durant les festes nadalenques. Els guan-
yadors d’aquesta edició van ser Cristina Pérez, Sonia Lopez i Max Olivan.

La veïna Flora Veniel 
va rebre la distinció
‘Cent Anys de Vida’
de la Generalitat
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La Garriga | L’Ametlla

LA GARRIGA4Dimarts passat
l’Ajuntament va anunciar que el
termini per inscriure’s a la Mos-
tra d’Art del Dia de les Dones,
que se celebrarà per novena ve-
gada el pròxim 8 de març, enca-
ra els seus últims dies.

De fet, en el mateix text el
consistori ha anunciat que les ar-
tistes que s’hagin inscrit partici-
pin en un taller de preparació que
es farà el dissabte de la setmana
que ve, entre les 11 del matí i les

sis de la tarda, a la Torre del Fa-
nal, que servirà perquè aquestes
dones coneguin l’obra de Mireia
Sallarès, l’artista a qui enguany
es dedica la Mostra. Durant
aquesta sessió també es parlarà
sobre la relació entre el feminis-
me i l’art i les aportacions de les
dones a l’art en general.

La Mostra, que també es farà
a la Torre del Fanal, es podrà vi-
sitar durant entre setmana cada
tarda entre els dies 8 i 29 de març.

L’AMETLLA4Aquesta tarda, a
partir de dos quarts de sis, la Casa
dels Mestres acollirà una nova
jornada (la segona) de participa-
ció veïnal per decidir quins són els
futurs usos de l’antiga fàbrica
Feliubadaló. La primera d’a-
questes reunions es va celebrar el
23 de novembre de l’any passat,
de manera que els veïns que no

van tenir la possibilitat de parti-
cipar en la primera trobada o tots
els que segueixin interessats en el
seu futur tindran una nova opor-
tunitat per donar la seva opinió.

L’objectiu de tot aquest pro-
cés, expliquen des del consistori,
és “construir un centre cívic de di-

namització cultural i associativa
per a tota la ciutadania, un equi-
pament que pugui respondre a les
necessitats actuals però també als
reptes de futur de la cultura i un
espai on es pugui aprendre, cre-
ar i relacionar-se”.  L’Ajunta-
ment ha explicat que les refle-
xions sorgides d’aquestes jorna-
des es consideraran, juntament
amb les opinions d’una enques-
ta online que posarà en marxa

pròximament, per decidir en què
es transforma l’edifici.

PATRIMONI DE LA VILA
A principis de setembre de l’any
passat, el govern va anunciar
que havia adquirit aquesta anti-
ga fàbrica. L’alcalde, Andreu
Gonzàlez, va dir després de la
compra que la seva reconversió
serà “un dels projectes més im-
portants dels pròxims anys”.

La Casa dels Mestres serà l’escenari de la jornada. Foto: Aj. de l’Ametlla

Els futurs usos de l’antiga
fàbrica Feliubadaló, a debat

Últims dies per apuntar-se a
la Mostra d’Art del 8 de març

REFORMA4“Al març els 5.279
metres quadrats de l’Espai Can
Prat (abans Centre Cultural de
Corró d’Avall) estaran a punt per
encabir les diverses activitats
projectades”. Aquesta és la vo-
luntat de l’Ajuntament de les
Franqueses, que ahir va anunciar
que les obres a l’interior del re-
cinte ja estan força avançades i
que ja s’han posat en marxa els
treballs a les zones exteriors.

D’aquesta manera, una ve-
gada que les obres s’hagin com-
pletat, Can Prat acollirà tres
equipaments: un pavelló po-

liesportiu, una biblioteca i un
centre d’atenció primària.

L’espai esportiu tindrà una
pista multiusos amb graderies,

vestidors i un magatzem. Esta-
rà a la planta baixa, i tindrà la
seva entrada al carrer Verge de
Montserrat.

A la planta superior, en can-
vi, hi haurà la biblioteca, que tin-
drà un espai polivalent i dues sa-
les de lectura, una infantil i una
altra per a adults, i altres espais,
com zones per poder treballar.

Per últim, el CAP es conver-
tirà en el punt sanitari del barri
de Corró d’Avall i tindrà l’accés
des de l’esplanada oest, pel pas-
seig de Tagamanent.

Si es compleixen els terminis,
les obres hauran durant aproxi-
madament un any i s’haurà in-
vertir més de 4,5 milions d’euros
per dur-les a terme.

L’espai on hi haurà el futur CAP. Foto: Aj. de les Franqueses

Les Franqueses vol enllestir 
les obres de Can Prat al març

Canovelles | Les FranquesesLes Franqueses | Senyera arrencada
La senyera que acompanya el monòlit commemoratiu
de la Diada que hi ha al passeig de Tagamanent ha estat
arrencada per segona vegada en menys d’un mes.

SUCCESSOS4La Policia Local
de Canovelles va detenir un veí
de Granollers quan intentava
vendre droga al poble. Els fets
van passar dijous passat, quan
els agents van trobar l’home,
de 40 anys, en una de les rondes
que la Policia fa habitualment
per evitar el tràfic d’aquestes
substàncies a la vila.

La patrulla va detenir l’indi-
vidu a la cruïlla dels carrers
Molí de la Sal i Pi, al sud-est del
terme municipal, i després de
l’escorcoll van trobar 23 bosses

de cocaïna de 0,65 grams ca-
dascuna, cinc bosses de cocaïna
d’un gram cadascuna, tres ous de
haixix de 10 grams cadascú, una
peça de haixix de 4,60 grams,
una peça de haixix de 2,26 grams
i 380 euros en metàl·lic.

Dimarts passat, en una nota
emesa, el consistori va assegurar
que, en el moment de ser detin-
gut, l’home va mostrar resis-
tència a les autoritats i “una for-
ta agressivitat”, causant “lesions
de caràcter poc greu” als dos
agents de la Policia Local.

Un detingut per tràfic
de drogues a Canovelles

El 23 de novembre ja
s’havia fet la primera
presa de contacte amb
els veïns del poble

Les obres, que hauran
durat un any, tenen un
pressupost superior 
als 4,5 milions d’euros

L’Ametlla | Tot llest per instal·lar la caldera de biomassa
A principis d’aquesta setmana, l’Ajuntament va confirmar que durant el passat
desembre es va dur a terme l’enderrocament de les cases de Can Muntanyola i

que, per tant, ja hi ha l’espai habilitat per instal·lar la futura caldera de biomassa.
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Comarca

LLINARS4L’home rus de 55 anys
desaparegut a Llinars des del 29
de novembre va ser trobat mort fa
pocs dies al pantà de Darnius-Bo-
adella (Alt Empordà).

El cadàver de l’home el van
trobar dos pescadors, que de se-
guida van alertar la policia. El cos
tenia dues pedres lligades per tal
que s’enfonsés al pantà. L’au-
tòpsia ha confirmat que l’home
havia mort assassinat, segura-
ment per una pallissa.

L’home rus que va
desaparèixer al
poble, trobat mort

PALAUTORDERA4La Policia Lo-
cal de Santa Maria de Palautor-
dera i els Mossos d’Esquadra
van detenir dimarts dos homes i
una dona mentre intentaven ro-
bar en una casa de la urbanitza-
ció Can Bosc.

La policia va rebre l’avís d’u-
na veïna que va veure com les
tres persones intentaven entrar
a la casa. Els agents van muntar
un dispositiu que va permetre
detenir els lladres.

Tres detinguts
per intentar 
robar en una casa

LA ROCA4La companyia Value
Retail, propietària del centre
comercial La Roca Village, ha
anunciat que invertirà 50 mi-
lions d’euros per remodelar l’es-
pai. Gran part de la reforma
servirà per millorar l’accés al
centre comercial, ja que es cons-
truirà un aparcament subterra-
ni amb gairebé 1.000 places.
També s’ampliarà en 2.400 me-
tres quadrats la zona de vendes.

50 milions d’euros
per millorar 
La Roca Village

CALDES DE MONTBUÍ4L’Ajun-
tament ha anunciat que els pro-
pietaris dels gossos que encara no
tenen el registre d’ADN poden fer-
lo fins al pròxim 28 de febrer.

Aquest registre és obligatori
després que al febrer de l’any
passat el consistori canviés  l’Or-
denança municipal de control i
tinença d’animals per “garantir
una convivència més cívica en-
tre la ciutadania i els animals de
companyia”.

Ampliat el termini
per registrar
l’ADN dels gossos

SANT CELONI4L’Escola bressol
municipal El Blauet va obrir fa 10
anys. Per celebrar aquest aniver-
sari demà organitza una festa
oberta a tothom, especialment a
la comunitat educativa i a les fa-
mílies que al llarg del temps han
passat pel centre. La celebració co-
mençarà a dos quarts d’onze del
matí  i tindrà com a protagonis-
tes el Combo Experience i el
Combo Black de l'Escola Munici-
pal de Música i el Circ Los.

L’Escola bressol
El Blauet celebra
el 10è aniversari

ST. ANTONI DE VILAMAJOR4L’A-
juntament de Sant Antoni de Vi-
lamajor ha donat el tret de sorti-
da a la confecció dels nous pres-
supostos participatius del poble.

Dimecres es farà la presenta-
ció pública i entre el 21 i el 31 de ge-
ner les entitats i els veïns  podran
presentar  propostes, que s’han
d’emmarcar en canvis a l’espai pú-
blic i als equipaments o el finan-
çament d’activitats o serveis.

Arrenquen 
els pressupostos
participatius

NADAL4La tarda-vespre del
dia 5 de gener és un dels mo-
ments més especials de l’any per
als més petits i també per a les
seves famílies. Dissabte passat
va tornar a quedar demostrat
arreu de la comarca amb les di-
ferents  cavalcades dels Reis
Mags d’Orient, que van anar
passant per tots els pobles per
repartir il·lusió.

Una de les cavalcades que va
reunir més gent va ser la de Pa-
rets. Les carrosses reials van
arrencar el seu recorregut des de
Can Vila per recórrer els carrers
del poble. Un any més els més
petits van poder saludar i foto-
grafiar-se amb els Reis i recollir
els caramels que es van tirar
des de les carrosses. La cavalca-
da va acabar el seu recorregut a
la plaça de la Vila, on es va fer la
recepció oficial i l’entrega de la
clau màgica per part de l’alcalde.
Per últim, es va fer la recollida de
cartes. En paral·lel, els veïns
també van poder gaudir, a la ma-
teixa plaça de la Vila, d’una can-
tada de Nadales a càrrec de Ne-
rea Roblas i Nerea González,

participants en la Voz Kids 2014
i 2018 respectivament.

MÉS DE 300 PERSONES
Una altra de les cavalcades més
destacades va ser la de Mollet,
que va estar formada per més de
300 persones. La cavalcada va
estar formada per les carrosses
de l’Estrella, del Patge Xumet,
amb efectes de llum, so i fum, del
Carter Reial, dels tres Reis i el ca-

mió Carboner. Durant la desfi-
lada les carrosses van estar
acompanyades  pels tambors
del Centre Aragonès, del Centre
Cultural Andalús i l’Associació
Musical Pau Casals.

Per últim, un altre municipi
on la cavalcada va fer goig va ser
a Granollers. Va arrencar de
Roca Umbert i va fer un reco-
rregut d’unes dues hores i mitja
fins a arribar a la Porxada. 

Els Reis d’Orient, a Parets. Foto: Aj. Parets (Laia Sánchez)

La comarca s’omple d’il·lusió
gràcies als Reis d’Orient

El desdoblament de l’R3 entre
Parets i la Garriga, més a prop
INFRAESTRUCTURES4El Mi-
nisteri de Foment ha licitat re-
centment el desdoblament de
les vies de l’R3 entre les esta-
cions de Parets i la Garriga, un
tram que també inclou les es-
tacions de Granollers-Canove-
lles i les Franqueses.

Així doncs, Adif contempla
una inversió de més de 15 mi-
lions d’euros per a la millora d’a-
questes instal·lacions. El projecte
també permetrà que les quatre

estacions d’aquest tram tinguin
millor senyalització i comunica-
cions i s’instal·laran nous circuits
de via i de seguretat. La inte-
gració dels nous sistemes amb
els centres de control de les es-
tacions de França i Sants, a Bar-
celona, serà una altra novetat.

Dels 15,3 milions d’euros que
es destinaran al projecte, gaire-
bé 13 corresponen a la redacció
dels projectes i a les obres i la res-
ta al seu manteniment.

Seguretat viària | Reducció de velocitat a la C-35 i la C-59
La decisió del govern espanyol de reduir la velocitat de 100 quilòmetres per hora a 90 a les

carreteres secundàries afectarà els trams de la C-35 i la C-59 on ara es pot circular a 100
quilòmetres per hora. La C-17, en canvi, no es veurà afectada perquè és una via desdoblada.  
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Diumenge passat, a les nou del
matí, l’EC Granollers va fer pú-
blica la notícia que ningú voldria
haver de llegir: el jove Àlex Pa-
rera, futbolista i capità de l’in-
fantil B del club, havia mort la nit
anterior. El noi es va desmaiar el
passat dia 1 i va ser hospitalitzat
i en coma induït, però desgra-
ciadament els metges no van
poder salvar-li la vida.

I és que aquests cinc dies de
l’any es van fer eterns; cada mi-
nut, cada hora que passava, to-
thom esperava poder rebre bones
notícies, mentre, a la xarxa, no pa-
raven d’arribar mostres d’afecte
cap a Parera, la seva família i l’en-
titat. Des de jugadors del primer
equip, com Ricky Alcántara, fins
a entitats de la comarca, com l’FC
Cardedeu (un altre dels equips on
Parera havia jugat), la Penya
Blanc-i-blava de la Roca o el CE

Llerona, i de la resta del país, com
el CE l’Hospitalet o el CE Mata-
ró, van enviar ànims fent servir
l’etiqueta #ÀnimsCampió.

Des de diumenge al matí,
però, aquests bons desitjos van
convertir-se en missatges de con-

dol, que van arribar des de la Fe-
deració Catalana, de la Lliga de
Futbol Professional, del Conse-
jo Superior de Deportes, de clubs
catalans com el Balonmano Gra-
nollers, el Barça, l’Espanyol, el
Nàstic de Tarragona, el Llagos-
tera, el CF Badalona, la UE Cor-
nellà o l’Industrias Santa Coloma,
i de l’estat espanyol, com el Cá-
diz, el València o la Cultural Le-
onesa, i de futbolistes com Aday
Benítez, actualment al Girona,

que va recordar els sis anys que
va passar pel planter del club, o
d’Oriol Molins, actual jugador de
l’entitat granollerina.

UN TRIOM DEDICAT AL CEL
Aquesta mala notícia es va co-
nèixer poques hores després que
el primer equip de l’ECG jugués
el primer partit de l’any. El par-
tit, dissabte passat al migdia
contra l’Ascó, va acabar sense
gols, tot i que en la prèvia el club
ja havia fet pública la seva in-
tenció de guanyar per regalar un
triomf a Parera.

Així, doncs, el conjunt de
Jose Solivelles ha treballat durant
aquests dies amb la mateixa vo-
luntat de regalar una victòria al
jove capità, tot i que en aquesta
ocasió, el triomf s’haurà de de-
dicar al cel. Els granollerins vi-
sitaran el camp de la Pobla de
Mafumet demà passat a les 12 del
migdia. Una victòria serviria per-
què l’equip tornés a mirar cap a
la zona alta i també seria l’últim
(i el millor) homenatge a l’Àlex.

El jove futbolista, amb la samarreta blanca granollerina. Foto: ECG

El futbol plora la mort d’Àlex
Parera, de la base del Granollers
  » Clubs i entitats van enviar el seu suport a la família i al seu equip 
» El primer equip granollerí vol dedicar-li la seva pròxima victòria

El CD la Concòrdia enceta
l’any rebent la visita del cuer

El sènior femení del
CD la Concòrdia ju-
garà el primer partit
de l’any contra el

cuer, l’Avenida Alagón de Sara-
gossa, demà a dos quarts de sis
de la tarda al Turó. 

El conjunt de Dani Mosteiro,
que va perdre la seva condició de
líder en l’última jornada del 2018
després de perdre per 3-1 a la pis-
ta de l’Hispànic de Torrent (va
ser la segona derrota del conjunt
de la Llagosta en la temporada,
ambdues a domicili), voldrà re-
cuperar-la i, per això, ha de

guanyar contra les aragoneses,
que només han sumat cinc punts
gràcies a una victòria i dos em-
pats, i esperar que el Xaloc Ala-
cant no guanyi en el millor par-
tit d’aquesta catorzena jornada,
el que les enfrontarà contra el ter-
cer, el CFS Eixample.

La darrera jornada d’aques-
ta primera volta, el dissabte de la
setmana que ve, farà que l’equip
llagostenc viatgi a Barcelona per
jugar contra el CFS Eixample, l’e-
quip de la zona alta que, a hores
d’ara, presenta la millor ratxa de
partits sense perdre. 

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Ensurt de Sergi Mingote
mentre escalava a França

PARETS4Sergi Mingote ha vist
com el 2019 comença amb un pe-
tit sobresalt. L’escalador va patir
un accident la setmana passada
(li va caure una pedra a la cara),
durant els primers dies de l’any,
mentre escalava el Pic du Taillon,
un cim dels Pirineus de poc més
de 3.100 metres situat a la fron-
tera entre el departament francès
dels Alts Pirineus i el nord de la
província d’Osca.

De fet, Mingote va tranquil·lit-
zar tothom mentre estava a l’hos-
pital. En una publicació a Face-
book, l’esportista va explicar que

estava “ingressat però bé”, que li
van donar “10 punts al front i un
parell de petits ossos de la cara i
el nas trencats” i va fer broma
dient que els Reis no li havien por-
tat carbó però sí “un piedrón”.

VISITA A CERDANYOLA
Per altra banda, Mingote té pre-
vist visitar l’Ateneu de Cerdanyola
aquesta tarda, on es farà la pro-
jecció del documental K2 +
Broad Peak + Manaslu. 72 dies
al límit, que explica la primera
part del projecte solidari que re-
prendrà durant la primavera.

El capità de l’infantil B
de l’Esport Club
Granollers també havia
jugat a l’FC Cardedeu
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Esports Atletisme | El quilòmetre 13 de la Mitja, dedicat a José Manuel Rodríguez
Un homenatge a un dels clàssics de l’atletisme de la comarca. Fa uns dies, els responsables de la Mitja van

anunciar que dedicaran el quilòmetre 13 del recorregut al canovellí José Manuel Rodríguez, una figura
molt vinculada a la prova i que, des de fa anys, forma part del cos tècnic del club d’atletisme del seu poble.
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El partit més atractiu
de la dotzena jornada
de la Lliga Iberdrola el
jugarà el Balonmano

Granollers. L’equip de Robert
Cuesta viatjarà fins a Pontevedra
per enfrontar-se, demà a les vuit
del vespre, al segon classificat, el
Mecalia Atlético Guardés.

Vallesanes i gallegues estan
separades per un sol punt a la
classificació, de manera que un
triomf a A Guarda serviria perquè
el Granollers avanci el Guardés i,
en funció del que faci el líder, el
Gran Canaria, que afronta un
matx exigent contra l’Aula de
Valladolid, per retallar-li punts.

RETORN DEL SÈNIOR MASCULÍ
Per la seva banda, el retorn a les
pistes del primer equip masculí
cada cop és més a prop. Tot i que
alguns dels homes d’Antonio
Rama estan jugant el Mundial (va
començar ahir i s’acabarà el dia 27
d’aquest mes), els no internacio-

nals afrontaran, dimarts que ve,
un partit amistós contra l’Hand-
bol Bordils, un equip que juga a
la Divisió de Plata, en aquesta lo-
calitat de la comarca del Gironès.
La lliga ASOBAL està aturada fins
a principis de febrer.

PER UNA BONA CAUSA
Paral·lelament, abans-d’ahir el
club va fer la presentació de la jor-

nada solidària Somriures que
curen, organitzada en col·labo-
ració amb La Mútua de Grano-
llers i la Federació Catalana
d’Handbol.

Així, el diumenge de la set-
mana que ve els dos equips sè-
niors del BMG jugaran amistosos
contra les seleccions absolutes i el
que es recapti es lliurarà a la
Fundació Pasqual Maragall.

Un moment de la darrera victòria de les blanques. Foto: Xavier Solanas / BMG

Partidàs a Pontevedra: el BMG
visita el Mecalia Atlético Guardés

El CH Caldes tancarà 
la primera volta a Riazor

La Corunya serà l’últi-
ma estació de la pri-
mera volta. El CH Cal-
des estrenarà l’any na-

tural i posarà el punt final a
aquesta primera meitat del curs
demà a les vuit del vespre a Ria-
zor, la pista del Liceo.

El conjunt d’Eduard Canda-
mi depèn de si mateix per ser un
dels caps de sèrie en la Copa del
Rei; en tenen prou amb obtenir
un punt per certificar la quarta
posició per activa, però podria ar-
ribar per passiva, sempre i quan
el Lleida no guanyés el seu par-
tit contra el Vendrell. L’equip
també voldrà obtenir un bon re-
sultat per trencar la mala dinà-
mica de la recta final del 2018.

Al davant, els arlequinats tro-
baran un dels conjunts més forts
de la competició, el segon classi-
ficat i principal perseguidor de
l’intractable Barça i que té un ar-
senal ofensiu espectacular, amb
figures com el francès Carlo di Be-
nedetto (màxim golejador de la
lliga amb 20 dianes), o els cata-
lans Edu Lamas i Sergi Miras. 

Tots els partits d’aquesta
quinzena jornada de l’OK Lliga es
jugaran el mateix dia a la matei-
xa hora, ja que encara hi ha qua-
tre equips (Voltregà, Calafell,
Lloret i Alcobendas) que encara
tenen opcions d’obtenir l’últim
dels vuit bitllets per a la Copa que
es jugarà a Reus entre els dies 21
i 24 de febrer.

Lucas Cruz busca conquerir
el seu tercer Rally Dakar

CALDES42010, 2018 i... 2019? El
calderí Lucas Cruz busca, des de
dilluns passat, guanyar el Rally
Dakar (una de les proves auto-
mobilístiques més prestigioses
del planeta) per tercera vegada
com a copilot de Carlos Sainz.

La parella formada pel valle-
sà i el madrileny, però, enguany
afronta la prova amb un petit
hàndicap: el canvi de cotxe, des-
prés de deixar Peugeot (que ja no
competeix a la prova) i forma
part de l’equip Mini. Després de
l’etapa d’abans-d’ahir, les op-
cions de victòria de Sainz i Cruz
són força remotes.

La caravana arriba avui a
Arequipa (el ral·li es disputa ín-

tegrament en territori peruà) i
demà hi haurà la jornada de des-
cans després de les primeres cinc
etapes. Demà passat tornarà a po-
sar-se en marxa la competició,
que s’allargarà fins al dijous que
ve, quan s’arribarà a Lima.

NOVÈ DAKAR
La d’enguany és la novena edició
que disputa Cruz, que va estre-
nar-se l’any 2007 acompanyant
Nani Roma, quan la competició
encara acabava a la capital del Se-
negal. El 2010 i el 2011 ja havia
estat el copilot de Sainz, mentre
que entre 2012 i 2014 havia for-
mat equip amb el pilot qatarià
Nasser Al-Attiyah.

» Els jugadors del primer equip masculí jugaran un amistós dimarts
» Presentada la jornada d’handbol solidari ‘Somriures que curen’

Estrena exigent del 2019 
per al CB Mollet a Badalona 

Un desplaçament
exigent per estre-
nar l’any i per tan-
car la primera vol-

ta. El CB Mollet de Josep Maria
Marsà visitarà, demà a les sis de
la tarda, el Club Bàsquet Sant Jo-
sep de Badalona. 

El Mollet presenta un ba-
lanç de nou victòries i tres der-
rotes (el mateix que té l’UBSA,
amb qui comparteix la segona
posició), de manera que a banda
dels seus resultats, ha d’estar
sempre mirant de reüll el que fa
el conjunt de Sant Adrià.

El conjunt negre ha aprofitat
les festes per carregar piles i
descansar, tot i que el dimecres
de la setmana passada ja va ju-
gar (i guanyar) un amistós a la
pista del Mataró (83-89).

RUZAFA JUGARÀ L’ALL-STAR
Pel que fa a l’actualitat del filial,
Pau Ruzafa serà l’encarregat de
representar el Mollet en l’All-
Star de la Copa Catalunya que es
jugarà al Nou Congost el pròxim
dissabte 26. L’exmolletà Ramon
Espuña, ara al CB Lliçà d’Amunt,
també serà en aquesta jornada.

Foto: Twitter (@LucasCruz74)
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Llibres Teatre

Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogrà-
fica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consoli-
dació després d’anys de feina. Ende-
rrock va avançar fa dies el single del te-
rrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Música Pelis i sèries

Flors mentre visqui
Lildami

R O S A L Í AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una de les cantants del moment
‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

Famosos

Actuarà al festival Coachella 
La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia

Els fans celebren el seu nou èxit 
Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,
que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arriba-
da de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions
de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimo-
nis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco

Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís
Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.  

La Xuela és una dona fidel als seus prin-
cipis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonis-
ta d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el poste-
rior abandonament per part del pare. 

El llibre sortirà al febrer.

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Ci-
vil que es dirigien cap a Morelia, a Mè-
xic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la 

factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.

Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà 
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire, 
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure 
amb el malvat Comte Olaf.

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld

La projecció internacional de Rosalía no para de créi-
xer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que

es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb can-
tants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut

compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al
Coachella serà la segona que protagonitzarà una ar-
tista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les per-
sones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir
en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de

maig a l’1 de juny a Barcelona.   

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa



DIMARTS 15 DE GENER
19:00 Una cambra pròpia, de Virginia Woolf, serà

el títol seleccionat per a la primera sessió del
cicle de lectura Descobrim els clàssics. / Bi-
blioteca Roca Umbert.

AVUI 11 DE GENER
17:30 De cara a aquest segon divendres de l’any,

l’Ajuntament ha preparat la primera sessió de
l’Endrapallibres reload, el club de lectura per
a nois i noies que tinguin entre 8 i 13 anys.
/ Biblioteca Can Mulà.

DIMARTS 15 DE GENER
17:00 L’Associació de Veïns del barri de Plana Lle-

dó ha preparat una tarda divertida en la qual
la música serà la gran protagonista amb l’ac-
tuació del grup de playback de l’associació.
/ Mercat Vell.

DIUMENGE 13 DE GENER
SANT FOSTDarrera representació del pessebre

vivent de Sant Fost, una de les grans tradi-
cions del Nadal. L’obra, enguany, s’escenifi-
ca per 52è any consecutiu (18:30). / Entorn
de Can Teià.

DIJOUS 17 DE GENER
SANTA PERPÈTUA L'OMIC es desplaça al poble

per atendre els usuaris i escoltar les seves quei-
xes. Com és habitual, en aquest tercer dijous
del mes, s’instal·laran a Can Folguera (09:30).
/ Centre Cívic Can Folguera.

DIMARTS 15 DE GENER
L’AMETLLA L’Ateneu Cingles de Bertí ha preparat,

de cara al dimarts de la setmana que ve, un
taller d’escriptura pensat per a potencials es-
criptors de tots els gèneres (17:00). / Aula TIC
de l’Ametlla.

DIMECRES 16 DE GENER
LA LLAGOSTA La reina Victoria y Abdul, d'Ste-

phen Frears, serà el primer títol seleccionat
per al Videofòrum d’aquest mes (16:00). / Cen-
tre Cultural i Juvenil Can Pelegrí.

DIUMENGE 13 DE GENER
MOLLET Partit de bàsquet corresponent a la dis-

setena jornada del grup 2 de la Segona Ca-
talana entre el CF Mollet i el Premià CE
(12:00). / Municipal Germans Gonzalvo.
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P R O P O S T E S
Granollers Cultura EsportsComarcaMollet

PARETS Un cop més, el Servei de Jo-
ventut local ha preparat una nova
sessió del seu taller de DJ. / Casal de
joves Cal Jardiner.

Un curs de DJ organitzat
pel Servei de Joventut

Dilluns 14 de gener a les 18:00

Ara que l’entitat celebra els seus tres
quarts de segles de vida, es farà la pre-
sentació del llibre del 75è aniversari del
Club Muntanyenc Mollet. / Centre
Cultural La Marineta.

El llibre del 75è aniversari del
CM Mollet es presenta demà

Demà 12 de gener a les 19:00

Dijous que ve es farà la inauguració de
la mostra Jocs i joguines a l’antiguitat,
que es podrà visitar fins a la tercera set-
mana del mes de març. / Museu de
Granollers.

S’inaugura la mostra ‘Jocs
i joguines a l’antiguitat’
Dijous 17 de gener a les 20:00

LA LLAGOSTA Partit de futbol sala co-
rresponent a la catorzena jornada de
Segona entre el CD la Concòrdia i l’A-
lagón. / CEM El Turó.

El CD la Concòrdia enceta el
2019 rebent l’Avenida Alagón

Demà 12 de gener a les 16:00
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