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Una munió de gent preparada
per entrar en uns grans magat-
zems just abans de la seva ober-
tura. Aquesta era la clàssica foto
que fins fa poc il·lustrava millor
l’inici de les rebaixes. La imatge,
però, ha perdut molta força en
els últims anys. 

El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu es-
quema clàssic de vendes s’ha
anat difuminant, principalment
la campanya de rebaixes. El pas-
sat 7 de gener va arrencar, teò-
ricament, una nova edició de
les rebaixes d’hivern. Teòrica-
ment perquè les rebaixes, ente-
ses com abans, ja no existeixen.
“Les rebaixes  com el període on

es feien descomptes per vendre
estoc acumulat pràcticament
han desaparegut. S’han conver-
tit en una campanya comercial
més”, explica Joan Carles Calbet,
president de RETAILcat, la Unió
d’Entitats de Retail de Catalun-
ya. Aquesta liberalització de les
rebaixes provoca que la gent
pugui trobar comerços que fan
descomptes durant la campan-
ya de Nadal. “El 27 de desembre
hi va haver comerços que van co-
mençar a fer rebaixes, i el 2 de
gener també”, afegeix Calbet.

EL COMERÇ VOL CONSENS
Per intentar recuperar l’impac-
te que abans tenia el tret de sor-
tida de les rebaixes, des del pe-
tit comerç demanen establir una
data de consens sobre l’inici d’a-
questa campanya. “Caldria que
des del sector comercial s’acor-

di el dia d’inici perquè ens be-
neficiaria a tots”, afirma Cal-
bet. El president de RETAILcat
remarca que el més important és
l’acord del sector i no el que mar-
ca la llei catalana del 2017, que
va flexibilitzar les dates tradi-
cionals per fer promocions: el 7
de gener i l’1 de juliol.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els co-
merciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de
les temperatures en comparació
al desembre. “Si es confirma la
baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil. Si no, pot es-
tar en la línia o ser una mica pit-
jor”, conclou Calbet.

BALANÇ4L’última campan-
ya de Nadal ha anat una mica
millor que la de l’any passat i
ha aconseguit un augment
de vendes del 2%, tal com ex-
pliquen des de RETAILcat.

“Aquest any el Black Fri-
day, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser
més fluixos”, explica Joan
Carles Calbet, president de
RETAILcat.

I és que no només les re-
baixes han patit canvis en
els últims anys. La campan-

ya de Nadal ha vist com la
irrupció del Black Friday
trencava el seu antic tret de
sortida, que era el pont de la
Puríssima. Aquesta nova si-
tuació, tal com explica Calbet,
fa que la campanya de Nadal
“s’allargui massa i les vendes
no augmenten, sinó que es
desplacen i s’avancen al mes
de novembre”.  

De fet, des de RETAILcat
ja fa temps que alerten que la
irrupció del Black Friday, tot
i tractar-se d’un tipus de cam-
panya que no els convenç,
obliga a una revisió del model
del petit comerç. 

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

Rebaixes rebaixades
El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans 

Albert Ribas
VALLÈS ORIENTAL

Reportatge
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Aquí es
piula

Valls necesita subrayar
que él no pactaría con

la extrema derecha por-
que solo con sus argumentos no que-
da claro que sea así. Obsesión securi-
taria, vincular manteros y delincuencia,
críticas al "buenismo con la inmigra-
ción", victimización de los castellano-
hablantes…

Detencions com les
dels alcaldes de Verges

i Celrà desarmen els que
pensem que un clima de distensió és
possible i ideal per avançar cap a una
solució política a través del diàleg. Els
aparells de l'estat són implacables.
Mai no fallen. Quin diàleg és possible
sota l'excepcionalitat permanent?

@carlesferreira

Històrica desfeta de
Theresa May. L’actual

Unió Europea necessita
la tradició democràtica del Regne
Unit. Les amenaces als valors fona-
mentals també ens vénen de dins i ens
cal reforçar la democràcia europea.
Amb el Regne Unit, la democràcia és
més forta.

Los presupuestos re-
presivos de Pedro

Sanchez: dos alcaldes
detenidos de madrugada, doce acti-
vistas durante el día y un fotoperio-
dista por la tarde. Todas las detencio-
nes, sin orden judicial. Prospección po-
licial. Cuéntalo en Europa. Mobilitza-
cions arreu.

@HiginiaRoig@KRLS@apuente
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Els semàfors

Aj. de Granollers
L’Ajuntament de Granollers ha presen-
tat la memòria del primer any de fun-
cionament del Punt G, una carpa que
informa els joves sobre temes impor-
tants com la prevenció de la violència

masclista o el consum de drogues. 
pàgina 9

Medasil
Unes 28 famílies d’un bloc de pisos de

protecció oficial de Santa Perpètua
s’han organitzat per mostrar el seu re-

buig contra la decisió de l’empresa Me-
dasil, la qual ha estipulat un augment 
de fins al 98% en el preu del lloguer. 

pàgina 20

Salvem Gallecs
La plataforma Salvem Gallecs segueix
demanant que es facin realitat les rei-

vindicacions històriques d’aquest espai
natural, com l’arribada de l’aigua pota-

ble. Amb aquest objectiu, dimarts va
presentar una queixa al Síndic. 

pàgina 14

La lupa

per Joan Daví (PDeCAT Mollet)

Llaços grocs alçats i ben amunt
De tornada dels dies festius de final i
principi d’any, m’arriba  la notícia que
l’Audiència de Navarra decideix man-
tenir a la Manada en llibertat. 

En José Ángel, l’Alfonso, en Jesús,
l’Ángel i l’Antonio Manuel han passat
doncs les festes amb la seva família.

Un 7 de juliol, en plenes festes de
San Fermín,  entre tots cinc van acor-
ralar una noia en un portal i van abu-
sar, agredir, violar, no entraré a quali-
ficar el delicte. El tribunal va dir que era
només un abús, donat que la noia no va
fer res per treure’s de sobre els cinc de-
linqüents. Tot i això, van ser condem-
nats a 9 anys de presó. 

Els condemnats van recórrer la
sentència i tenint en compte, segons el
tribunal, la seva situació familiar (la pa-
rella d’un d’ells esperava
un fill, entre altres circum-
stàncies dels altres quatre),
van quedar en llibertat.
Tots, excepte un d’ells, te-
nien antecedents penals.

Es va ordenar que no
podien sortir de l’estat es-
panyol i els hi van fer entregar el pas-
saport.

Una setmana després, l’Antonio
Manuel va intentar fer un duplicat del
seu passaport. L’Antonio Manuel és Gu-
àrdia Civil i, tot i tenir el rang d’auto-
ritat, en la sentència no es va conside-
rar que hi hagués un abús d’autoritat,
doncs estava fora de servei. Criteri
que no es va tenir en compte en la sen-
tència d’Alsasua, en què els joves con-
demnats se’ls hi va imposar l’agreujant
per atac a l’autoritat en considerar que
una de les víctimes, Guàrdia Civil fora
de servei, ho era les 24 hores del dia.

A l’Antonio Manuel, malgrat in-
tentar aprofitar-se de la seva condició
de Guàrdia Civil per treure’s un passa-
port d’amagat, se li va mantenir la lli-
bertat provisional en considerar que no

hi havia risc de fuga. Cal recordar que
l’Antonio Manuel és a més, qui va gu-
ardar la majoria dels vídeos i fotos de
la violació. 

Ell fou també qui va robar el mòbil
a la pobra noia per tal que no pogués
demanar ajuda. L’Antonio Manuel, el
violador, ha passat les festes de Nadal,
Cap d’Any i Reis amb la seva família o
amb qui ha volgut.

Des del 5 de desembre la sentència
ja és confirmada, però tampoc és fer-
ma perquè de nou l’han recorregut, ara
al Tribunal Suprem. Per tot plegat es va
haver de reunir un altre tribunal per de-
cidir si els mantenen en llibertat o ja in-
gressaven a la presó, decidint com he
dit al principi que tots cinc podien
continuar lliurement al carrer.

En José Angel, el líder de la Mana-
da, el que va tenir la idea de violar a la
noia, ja se l’havia condemnat per un ro-
batori amb força. En José Ángel,  el vio-
lador, ha passat les festes de Nadal, Cap
d’Any i Reis amb la seva família o amb
qui ha volgut.

L’Ángel també té una condemna
per robatori amb força,  amb antece-
dents a més per conducció sota els
efectes de l’alcohol i de les drogues, és
el que va aprofitar la llibertat provi-
sional per robar unes ulleres de sol un
cop ja havia estat condemnat, malgrat
la reincidència delictiva, els jutges no
han considerat que hagi d’ingressar a
la presó. 

L’Ángel,  el violador, ha passat les
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis amb
la seva família o amb qui ha volgut.

L’Alfonso Jesús, amb antecedents
per agressions físiques i per un delic-
te de lesions, és soldat, i abans de la
violació ja tenia antecedents per des-
ordres públics i avalots. Avalot és la
traducció al català d’una paraula que
el 20 de setembre del 2017 va sonar
amb força a Catalunya, els famosos tu-
multos, que van donar pas a l’acusa-
ció de sedició i rebel·lió. Sense aquests
tumultos l’acusació als presos polítics
catalans s’aguantaria amb pinces. Bé
doncs un dels membres de la Mana-
da, membre de l’exèrcit espanyol,
amb antecedents provats per tumul-
tos i desordres públics, condemnat a
9 anys de presó per sentència emesa
i ratificada en apel·lació, l’Alfonso,  el
violador, ha passat les festes de Nadal,

Cap d’Any i Reis amb la
seva família o amb qui ha
volgut.

En canvi hi ha un altre
grup: els  tres Jordis, en
Quim, en Josep, l’Oriol, la
Dolors, la Carme i en Raül,
que no tenen antecedents,

ni ús de força, no han violat, no han
duplicat el passaport, no han intentat
fugir i, fins i tot a en Quim la fiscalia
va demanar-ne la llibertat, però VOX,
la ultradreta espanyola reaccionària,
actuant com acusació particular va im-
pedir que sortís. 

Alguns d’ells van ser escollits dipu-
tats al Parlament de Catalunya, un
d’ells, en Jordi Turull, fins i tot va ar-
ribar a pronunciar un discurs per a ser
investit President de la Generalitat. 

Tots ells han passat les festes entre
reixes i sense les seves famílies, on hi ha
gent gran, joves i criatures que de ben
segur els han trobat a faltar. 

Davant de tanta injustícia, més tes-
timoniatge democràtic i encara més
groc als carrers i a les places que de ben
segur els portaran la llibertat.

Els tres Jordis, en Quim, en Josep, l’Oriol, 
la Dolors, la Carme i en Raül han passat les
festes entre reixes i sense les seves famílies 
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Les millors
perles

Vist a les xarxes

“Tot era fum negre”: parla una veïna 
del bloc incendiat de la Llagosta1

2
Investiguen l’excapellà de Martorelles 
per abusos sexuals

El futbol plora la mort d’Àlex Parera, 
de la base del Granollers

Detinguts per robar un banc i envestir
dos cotxes policials a Sant Fost

Els treballadors de l’empresa 
Abelló Linde es planten

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

Ramon Colillas, un jove de la localitat berguedana de Puig-
reig, ha guanyat 4,5 milions d’euros després de quedar el pri-
mer classificat d’un dels tornejos de pòquer més importants

del món, que es va disputar a les Bahames. Colillas ja s’havia pro-
clamat guanyador del Campionat d’Espanya de Pòquer 2018.

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha re-
vocat els drets sobre la marca ‘Big Mac’, registrada per la
multinacional McDonalds. La decisió arriba després que la

cadena irlandesa Supermac’s, amb seu a Irlanda, hagués denun-
ciat que la marca ‘Big Mac’ era seva i existia des de l’any 1996.

La Xina ha aconseguit fer brotar una llavor a la Lluna. Les imatges
enviades per la sonda Chang’e 4 mostren un brot de cotó que
hauria crescut amb èxit. L’objectiu de l’Administració Espacial

Nacional de la Xina era posar a prova la capacitat agrícola en un en-
torn extrem, crucial per a futures missions espacials a llarg termini.

Un venedor de loteria de Lugo es va fugar d’Espanya fa
uns dies amb la recaptació dels sortejos de Nadal i Reis.
Dues treballadores del negoci van alertar la policia des-

prés de veure que l’home no apareixia. Els agents van com-
provar que l’home va desaparèixer amb 120.000 euros.

L’exsecretari del narcotraficant mexicà El Chapo Guzmán ha as-
segurat, durant el judici que s’està celebrant a Nova York, que
Guzmán hauria donat 100 milions d’euros en suborns a l’expre-

sident mexicà Enrique Peña Nieto. L’exsecretari, però, ha dit que ell
no va ser testimoni dels fets, sinó que el mateix Guzmán li va explicar. 

@mariadolorsa: Alcaldes detinguts en
sortir de casa sense saber ni tan sols per
què. Per si algú havia oblidat en quina
mena d'estat vulnerador de drets vivim.

@LuciaMendezEM: En la investidura del
nuevo presidente andaluz ha quedado
claro que el discurso de Juanma Moreno
es más Núñez Feijóo que Génova, 13.

#CanviAAndalusia

@FilmBayona: Agresiones como esta es-
tán pasando cerca de tu casa, bajo ideas
que amenazan con entrar en nuestras ins-
tituciones.

#AgressióHomòfoba #CreixLaRepressió

Les claus

Si ens passegem pels centres edu-
catius catalans, ens trobarem amb
un percentatge molt elevat de do-
cents que són forans a aquesta co-
munitat. De valencians n’està ple,
sense oblidar a europeus i afri-
cans que han vingut a treballar
pel país tot i el desplaçament que
han hagut de fer. Malaurada-
ment, molts partits dretans espa-
nyolistes han atacat aquesta fita
que permet la immersió lingüís-
tica sota una convivència pacífica.
Per això resulta paradoxal quan
escoltes, entre alguns anticatala-
nistes, la crítica a aquest sistema.
És la cultura la que ens fa pacífics
o violents, però alguns anticatala-
nistes aposten per la confrontació.
A Catalunya, i donat el gran nom-
bre de nouvinguts interns i ex-
terns, no se la pot titllar de dividir
la població. En tot cas, ha volgut
integrar-la amb plena sobirania.
Convindrem que l’educació és la
millor manera de trencar les espi-
rals de la desigualtat. Una endevi-
nalla Sumèria deia: “entres a la
casa cec però en surts veient, ¿què
és? Una escola.” I Sòcrates afir-
mava que el més honrat i el més
senzill no és reprimir als altres
sinó preparar-se per a ser el millor
possible. Aleshores, per què al-
guns s’entesten que l’escola cata-
lana divideix i que cal imposar de
nou un 155? En aquest cas em
pregunto, què redimonis va estu-
diar Casado per a obtenir un Màs-
ter en contra l’educació catalana?
Com deia el difunt Xavier Melga-
rejo, les escoles que generin llaços
més intensos i propers entre les
persones són les que en sortiran
reforçades. La catalana n’és una.
Milers d’escoles són la vida, però
ben pocs ens fan cenyida.

155
per David Rabadà

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El millor per al nostre futur
per Antonio López  (EUiA Mollet i Mollet en Comú)

Mollet ha estat sempre  una ciu-
tat per a la convivència sense ex-
clusions i respectuosa amb les di-
verses visions de l'encaix de Ca-
talunya dins o fora de l'estat. Per-
sonalment, jo la vull en un estat
republicà federal/confederal de
lliure adhesió. Sempre amb res-
pecte a altres visions. 

A Mollet, segons les últimes
eleccions catalanes, hi ha tres ter-
ços aproximadament de votants
diferenciats respecte a l'encaix de
Catalunya. Per un costat, hi ha l'a-
nomenat pol unionista pur (on
estarien C’s, PP i Vox),  l'inde-
pendentisme (PDeCAT, ERC,
MES i la CUP) i la tercera via Fe-
deral/Confederal (Comuns, PSC
i Pacma).

Els extrems identitaris volen
fer creure a la ciutadania, per in-
teressos electoralistes, que els
comuns som, o bé independen-
tistes, o bé espanyolistes. Situa-
cions ambdues irreals.

Des del meu punt de vista, el
rovell de l'ou és quan parlem de
drets socials, treball digne, pen-
sions públiques, sanitat i educa-
ció pública de qualitat, respecte
als animals i el medi ambient, així
com un model de ciutat pensat en
les persones i no en la massifi-
cació i especulació immobiliària.
Dretes i esquerres, aquí és on hi
ha la veritable confrontació de
models socials diferents. Per ex-
emple, PDeCAT, PP, C’s i en
part el PSC, defensant políti-
ques neoliberals i privatitzadores.

En aquests temes, els blocs can-
vien. És aquí on vull posar l'èm-
fasi.

Les pròximes eleccions mu-
nicipals no s'han de centrar en si
som o no més o menys espany-
ols o catalans. Ara toca definir
quin projecte tenim per a la nos-
tra ciutat i el benestar de la seva
gent. Aquest ha de ser el debat.
Jo us asseguro que col·laboraré
perquè la immensa majoria de
molletans es puguin sentir or-
gullosos de la seva ciutat. Una ciu-
tat amable amb els discapacitats,
amb serveis públics de qualitat a
l'abast de tots i totes, que tingui
un creixement sostenible, que
cuidi les seves escoles públiques
de 0 anys fins a la universitat.

Vull una ciutat on la gent gran
pugui tenir accés a totes les acti-
vitats i serveis en funció dels
seus recursos, amb residències
públiques per a tothom. Una
ciutat segura per a les nenes, les
dones i la ciutadania en general.
Una ciutat atractiva amb noves
oportunitats per a les nostres jo-
ves. Una ciutat feminista, lliure de
violència masclista i defensora
dels drets del col·lectiu LGTBI.

És en els temes que preocu-
pen a la ciutadania on ens tro-
bareu, i no en el fang i el popu-
lisme clientelar que tant mal ha
fet a les institucions democràti-
ques i a la gent honesta que es de-
dica a treballar pel bé comú. Per
això, ara més que mai cal un can-
vi de debò a la nostra ciutat.
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JOVENTUT4El consum de dro-
gues, la violència masclista i l’o-
rientació sexual van ser els temes
més consultats pels 3.000 joves
que es van apropar durant l’any
passat al Punt G que l’Ajunta-
ment va instal·lar a diferents
esdeveniments festius com les
Barraques de l’Ascensió o els
concerts de Musik n Viu.

Aquestes xifres s’extreuen
de la memòria que va fer públi-
ca l’Ajuntament per tal de valo-
rar el primer any de funciona-
ment d’aquest dispositiu. En
concret, el Punt G s’instal·la a
prop d’activitats festives amb
especial presència de joves per
tal de reduir els riscos relacionats
amb el consum de drogues i
d’atendre les agressions mas-
clistes, entre altres objectius.

Així, durant les nits de Ba-
rraques de l'Ascensió i dels con-
certs de Musik n Viu, més de
3.000 persones, sobretot noies
de 18 a 25 anys, es van acostar al

dispositiu per fer-hi alguna con-
sulta o a buscar informació, ma-
joritàriament entre la una i dos
quarts de tres de la matinada. 

La carpa s’entén com un es-
pai obert i accessible, integrat per
professionals especialitzats en
drogues i agressions sexistes de
tarannà empàtic i proper. Allà els

joves troben informació sobre
drogues i violència, a més d'aigua
i fruita.

Des de l’Ajuntament van as-
segurar que aquest 2019 el Punt
G continuarà treballant per tal
de fomentar un oci nocturn
respectuós i saludable entre els
més joves.

El Gra disposa de plafons informatius sobre el Punt G. Foto: Ajuntament 

3.000 consultes en un any sobre
drogues i violència masclista

» Són xifres del primer any de funcionament del Punt G a la ciutat
» Les carpes informatives s’instal·len al voltant d’activitats festives

Nou punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics a la ciutat

MOBILITAT4Granollers ha in-
corporat aquesta setmana un
nou punt de recàrrega ràpida
municipal per a vehicles elèctrics
al carrer del Camp de les More-
res. Fins ara no n’hi havia un al-
tre davant de Can Muntanyola,
al polígon industrial Palou Nord.

En els dos casos, les recàrre-
gues són gratuïtes per tal de fo-
mentar l'ús del vehicle elèctric,
tal com preveu el Pla Estratègic
de Mobilitat Elèctrica de Gra-
nollers. Per utilitzar aquests dis-

positius, només cal descarre-
gar-se una aplicació al telèfon
mòbil: Wallbe, en el cas de Can
Muntanyola i EVCharge, en el
cas de l'estació del carrer del
Camp de les Moreres.

En el nou punt que s’acaba
d’instal·lar a la ciutat, la durada
estimada per a la recàrrega d’un
vehicle elèctric, amb autono-
mia d’uns 100 quilòmetres, és
d’uns 20 minuts.  Pel que fa a la
potència màxima, aquesta se si-
tua entre els 43 i els 50 kW.

MANIFESTACIÓ4Després de les
vacances de Nadal, la plataforma
Integració Ronda Sud reprendrà
la seva lluita amb els talls a la
Ronda Sud a partir de dilluns 21
de gener. També es tornaran a
programar altres activitats rei-
vindicatives com les bicicletades
a partir del mes que ve.

El nou calendari d’Integració
Ronda Sud preveu nous talls a la
Ronda Sud tots els dilluns de vuit
a nou del matí, així com els di-
jous de sis a set de la tarda. A

més, a partir del mes de febrer es
tornaran a convocar les bicicle-
tades reivindicatives. En aquest
cas, la cita serà els divendres de
cinc a set de la tarda.

L’objectiu que persegueixen
aquestes activitats és alçar la
veu per demanar la pacificació
de trànsit a la Ronda Sud, un
tram que utilitzen diàriament
desenes de cotxes i camions.
Com a conseqüència d’aquesta
situació, la plataforma veïnal
reclama que es prioritzi la pre-

sència dels vianants amb el so-
terrament de la via, entre altres
mesures. A més, el col·lectiu vol
que se solucionin els problemes
ambientals i de contaminació
acústica que provoca l’acumu-
lació de trànsit en aquesta zona.

Una altra de les seves de-
mandes és l’alliberament del
peatge de l’AP-7 de la Roca
perquè des de la plataforma
defensen la hipòtesi que molts
vehicles passen per la Ronda
Sud per evitar pagar. 

El nou punt s’ubica al carrer del Camp de les Moreres. Foto: Ajuntament

Més protestes a la Ronda Sud

Urbanisme | Comencen les obres al carrer del Sol
Les obres de renovació del clavegueram del carrer del Sol van començar di-

lluns amb afectacions al trànsit entre aquest tram i la zona de Torras i Bages.
Està previst que les restriccions es mantinguin durant unes tres setmanes. 
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Referents internacionals al
Festival de Jazz de Granollers
CULTURA4Granollers es con-
vertirà en l’epicentre del jazz
del 25 de gener al 5 d’abril. El
motiu serà la celebració del 29è
Festival de Jazz, que comptarà
amb l’actuació de referents in-
ternacionals dins d’aquest gè-
nere musical com són Django
Baes o Marco Mezquida.

El Casino Club de Ritme i els
restaurants Anònims i El Mira-
llet acolliran els 14 concerts que
conformaran la nova edició del
festival. El públic podrà gaudir
de l’actuació de grans figures del
jazz que s’alternaran amb joves
talents de la ciutat.

ELS PROTAGONISTES
El festival presentarà concerts
per a tots els gustos i de tots els
formats, que aniran del jazz més
clàssic amb formacions com

Carme Canela i Joan Monné o
Rita Payès i Toni Saigi fins al
blues d’Ignasi Zamora Blues
Reunion. 

També hi haurà espai per a la
fusió amb ritmes llatins que
proposa el grup d’Albert Mar-
què, el pop revisitat del Ramon
Prats Quartet i les experimen-
tacions amb gèneres com les
músiques del món, la clàssica i
fins i tot l’òpera de Carola Ortiz,
el Trio Barolo o la Història d’un
soldat del JazzGranollers En-
semble.

Però les actuacions més es-
perades d’aquesta nova edició se-
ran els solos que oferiran els ar-
tistes Marzo Mezquida i Vicenç
Solsona, així com el concert de
Django Bates Big Band, que
s’encarregarà de tancar la pro-
gramació del festival.

CULTURA4Cap de setmana gran
al Teatre Auditori amb dos es-
pectacles musicals que han acon-
seguit esgotar totes les entrades
disponibles. Es tracta de l’artis-
ta Joan Dausà, que actuarà avui,
i el compositor Ara Malikian
que presentarà el seu nou con-
cert diumenge.

La programació del Teatre
Auditori es vestirà de gala avui
per acollir el recital del cantau-
tor Joan Dausà, que torna als es-
cenaris catalans amb el seu ter-
cer disc Ara som gegants, que va
sortir a la venda el passat mes
d’abril. 

Segons l’artista, aquest pro-
jecte sorgeix després d’un temps
de reflexió i té la intenció de pro-
posar un viatge interior que
mantingui la connexió emocio-
nal amb el públic però que in-
trodueixi temàtiques socials
com la pèrdua dels records o la
superació personal. A més, el
disc compta amb la col·labora-
ció de Santi Balmes, líder de
Love of Lesbian, a la cançó
Caure no feia mal.

Les persones que assisteixin
avui a partir de les nou de la nit
a la sala gran del Teatre Audito-
ri, podran escoltar en directe
els temes que formen el nou
treball del cantautor català.

DANSA I MÚSICA
La música negra continuarà
amenitzant el cap de setmana
demà amb l’actuació dels Brodas
Bros i la seva última creació:
Black Party & James Brown
Tribute. Un total de cinc balla-
rins, sis músics i dos cantants pu-
jaran a l’escenari del Teatre Au-
ditori a les nou de la nit per
transmetre als espectadors l’e-
nergia del hip hop i l’harmonia
del soul a través d’un homenat-
ge a James Brown.

Finalment, el programa de
l’equipament oferirà un altre

dels concerts més esperats de la
temporada a càrrec del compo-
sitor Ara Malikian. La cita amb
el violinista libanès serà diu-
menge a les set de la tarda i les
entrades es van exhaurir poc
després de posar-se a la venda. 

En aquesta ocasió, el públic
podrà gaudir d’un recorregut
sonor pels estils més variats i
exòtics que han acompanyat al
músic durant tota la seva carre-
ra. El show vol transmetre l’es-
sència de la música a través d’un
viatge al voltant de la cultura de
diferents països.

Joan Dausà actuarà avui a les nou de la nit. Foto: TAG

Entrades exhaurides per veure
Joan Dausà i Ara Malikian
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POLÍTICA4Podem posa fi a la
seva coalició amb ICV i EUiA
dins de Canviem. Després de ce-
lebrar una assemblea, el partit ha
acordat per unanimitat aban-
donar Canviem i crear un grup
municipal propi de cara a les
pròximes eleccions.

Des de Podem van justificar
aquesta decisió fent referència
“als reiterats incompliments dels
acords subscrits per ICV i EUiA,
així com a la ruptura de la con-
fiança i la lleialtat del projecte po-
lític”, el qual compartien fins
ara els tres grups.

D’altra banda, els altres qua-
tre regidors de Canviem van
respondre que lamentaven la
notícia, però van apuntar “que
era esperable qualsevol cosa
perquè l’incompliment del codi
ètic per la seva part ja ve de lluny,
com negar l’assemblea de Can-
viem com a sobirana en la pre-
sa de decisions”. Finalment, van
insinuar que el PSC havia tingut

quelcom a veure en la marxa dels
tres regidors de Podem de Can-
viem.

Per la seva part, el PSC va ne-
gar que “hagués arribat a cap
acord de res amb ningú” i va afe-
gir que amb aquestes declara-
cions “els comuns deixen veure
que el seu únic motiu de ser és ser

anti PSC”. “Pensem que res bo es
crea amb aquesta manera de ser
tan destructiva”, van afegir. Res-
pecte a la decisió de Podem d’a-
bandonar Canviem, el PSC va as-
segurar que “coneixent el taran-
nà i la deriva independentista
dels quatre regidors dels co-
muns”, l’entenen “perfectament”.

Una de les darreres assembles de Podem Mollet. Foto: Twitter

Podem trenca amb Canviem
“per manca de confiança”

» El partit preveu crear la seva candidatura de cara a les eleccions
» ICV i EUiA insinuen que al darrere hi ha un pacte amb el PSC

Nova ‘app’ per reutilitzar
mobles i estris domèstics

TECNOLOGIA4L’Ajuntament
ha posat en marxa una iniciati-
va electrònica que, a través del
telèfon mòbil o les tauletes tàc-
tils, permetrà als veïns publicar
les fotografies d’aquells mobles
o estris domèstics que no vulguin
abans de dipositar-los als punts
de recollida municipals. 

D’aquesta manera, si algun
particular o entitat social s’inte-
ressa per aquell objecte, el podrà
adquirir gratuïtament a través
d’aquesta plataforma orienta-

da a fomentar la reutilització i la
prevenció de residus.

Aquesta iniciativa funciona a
través d’un apartat anomenat
Recoopera inclòs a l’aplicació
Civiwaste, la qual va posar en
marxa el consistori al maig. L’ei-
na permet escollir els dies que el
propietari considera pertinents
per compartir l’objecte i, a par-
tir d’aquesta data, si l’objecte no
ha estat reservat, es gestiona la
seva recollida amb els serveis
municipals.

CULTURA4SuperLópez, Viudas
o Durante la tormenta són al-
gunes de les propostes cinema-
togràfiques que es podran veu-
re durant els pròxims mesos a la
Sala Fiveller. Aquesta nova pro-
gramació s’emmarca dins de la
iniciativa que va engegar l’A-
juntament el passat 22 de des-
embre amb l’objectiu de posar en
marxa projeccions de cinema a
preus populars.

D’aquesta manera, el nou
cartell s’estrenarà demà amb la

pel·lícula SuperLópez, protago-
nitzada per l’actor Dani Rovira.
La sessió començarà a les sis de
la tarda i el preu de l’entrada serà
de tres euros. 

El cap de setmana continua-
rà amb una altra proposta inte-
ressant com serà la projecció de
Tina Superbruixa, nova aven-
tura d’hivern. Els espectadors
podran conèixer la història d’u-
na bruixa molt especial que hau-
rà de fer front a diferents aven-
tures. En aquest cas, la cinta està

pensada especialment per al pú-
blic familiar i infantil.

ALTRES PROPOSTES
La programació s’allargarà fins
al mes de març amb altres pro-
postes com Durante la tor-
menta, Ralph rompe internet,
El veredicto, Spiderman, La
noche de los 12 años, Astérix,
Viudas o Animales fantásti-
cos: los crímenes de Grindel-
wald. Totes les projeccions tin-
dran un preu de tres euros.

La iniciativa vol evitar l’abandonament de mobles al carrer. Foto: Ajuntament

Nou cicle de cinema familiar

Cultura | La Tramolla inaugura la seva nova escola
L’escola de dansa i teatre La Tramolla va celebrar aquest cap de setmana una

gran festa per inaugurar el seu nou local, ubicat a l’edifici de l’antiga escola
Miguel de Cervantes. L’acte va comptar amb espectacles de música i teatre.  
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La CUP vol declarar el Tabaran
Bé Cultural d’Interès Local

POLÈMICA4Tot i que les tas-
ques prèvies a l’enderroc del
Tabaran van començar la set-
mana passada, la CUP no es
dona per vençuda en la seva
lluita per evitar la seva desapa-
rició. De fet, el partit va presen-
tar dimecres una moció a l’A-
juntament perquè s’aturin les
obres i s’analitzi la viabilitat
d’augmentar la protecció de l’e-
difici catalogant-lo com a Bé
Cultural d’Interès Local.

Segons l’assemblea molleta-
na, que ha aconseguit recollir
més d’un miler de signatures que
donen suport a la seva causa, “no
s’han explotat totes les possibi-
litats existents per a poder re-
cuperar l’edifici”. 

En aquest sentit, el portaveu
de la CUP, Marc Compte, va re-
clamar “la convocatòria urgent

d’una Junta de Portaveus per pa-
ralitzar l’enderroc, perquè encara
hi som a temps”. D’altra banda,
el partit va demanar als res-
ponsables municipals que “en
virtut de la transparència es fa-
ciliti l’accés a l’edifici als mem-
bres d’Arquitectes sense Fron-
teres, la col·laboració dels quals
ha estat requerida pel col·lectiu
Salvem El Tabaran per estudiar
les diferents alternatives a l’en-
derroc”.

L’objectiu d’aquesta deman-
da és aconseguir la catalogació
de Bé Cultural d'interès Local
(BCIL) tant el teatre com la co-
operativa del Tabaran, un fet que
segons la CUP “podria fer assu-
mible una reforma de l'edifici i la
seva transformació en equipa-
ment cultural de caràcter estra-
tègic per a la ciutat”.

SOCIETAT4El veïnat de Gallecs
torna a alçar la veu per reivin-
dicar “fets i no paraules” en la po-
sada en marxa de les millores
que fa anys que esperen, com l’a-
rribada de l’aigua potable o la
instal·lació d’una xarxa de cla-
vegueram. En concret, la plata-
forma Salvem Gallecs va pre-
sentar una queixa dimarts al
Síndic de Greuges per tal d’ob-
tenir una resposta per part de
l’Ajuntament i la Generalitat.

“Passen els anys i nosaltres
seguim igual, esperant una res-
posta que no arriba mai i afron-
tant situacions que conside-
rem bàsiques, com disposar
d’aigua potable”. Són paraules
a Línia Vallès de Pol Ansó, un
dels portaveus de la plataforma
Salvem Gallecs, la qual va pre-
sentar dimarts una queixa al
Síndic de Greuges per denun-
ciar “l’incompliment de la re-
solució que es va aprovar al Par-
lament el 2017”. 

En aquest document s’esta-
blien diferents millores a Gallecs,
com la posada en marxa del Pla
Especial o la inclusió dels Pine-
tons dins del Pla d’Espais d’In-
terès Natural (PEIN) de Gallecs.
“Amb aquesta queixa volem que
el tema es torni a moure i que
puguem obtenir una resposta

concreta, perquè ja estem can-
sats de promeses. Ara necessiten
un calendari on es concretin to-
tes les accions que es portaran a
terme”, explica Ansó. En aquest
sentit, el portaveu de Salvem
Gallecs afegeix que no entén
“per què no es fa res del que es
va aprovar al Parlament, ni tan
sols les mesures que no suposen
un cost econòmic com la que fa
referència als Pinetons”.

SENSE AIGUA POTABLE
Una de les reivindicacions his-
tòriques dels veïns i veïnes de

Gallecs és l’arribada de l’aigua
potable a aquest Espai d’Interès
Natural. 

Aquesta situació s’arrossega
des de fa uns 30 anys, quan es
va realitzar la primera anàlisi
d’aquesta aigua i es va detectar
que contenia un alt nivell de ni-
trats provinents dels adoba-
ments dels camps de cultiu de
la zona. 

A partir d’aquell moment es
va prohibir el seu consum i els
habitants van limitar el seu ús a
altres funcions com regar els
horts o dutxar-se. 

Imatge d’arxiu de l’Espai Natural de Gallecs. Foto: Arxiu

Gallecs porta al Síndic les seves
reivindicacions històriques
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Parets

Tercera jornada de vaga 
a l’empresa Abelló Linde

OCUPACIÓ4Els treballadors
d’Abelló Linde, empresa amb
seu a Parets, segueixen en peu de
guerra. Després de les vagues
parcials dels passats 8 i 11 de ge-
ner, aquesta setmana la protes-
ta s’ha repetit dimarts i es tor-
narà a convocar avui de dos
quarts d’onze del matí fins a
l’una del migdia.

Segons Comissions Obreres
d’Indústria, l’objectiu d’aquestes
reivindicacions és exigir a l’em-
presa la retirada del pla de re-
estructuració que posa en perill
l’ocupació d’una setantena de

treballadors dels centres de tre-
ball de Rubí, Barcelona i Parets.
Per aquest motiu, el sindicat
vol negociar amb la directiva
un pla industrial que garanteixi
el manteniment de tots els llocs
de treball. 

Després de la darrera vaga
convocada per avui, els treba-
lladors de tots els centres i el sin-
dicat decidiran si porten a terme
noves protestes.

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

SOCIETAT4En el marc del Pla
Estratègic Parets, com tu el
vols!, l’Ajuntament ha posat en
marxa un procés participatiu
per decidir com serà la plaça Es-
panya. El veïnat haurà d’escollir
entre dos dissenys que incorpo-
ren elements diferenciadors però
que responen a la mateixa vo-
luntat de potenciar-ne l’ús com
a espai familiar de lleure.

El període de participació
finalitzarà el pròxim 31 de gener
i la votació es pot fer a través de
la pàgina web municipal o de
manera presencial a diferents
equipaments del poble. 

Algunes de les actuacions
que es poden trobar en les dues
opcions de remodelació de la
plaça Espanya són l’adaptació de
terres en talús natural de gespa,

l’increment del nombre d’ar-
bres, l’ampliació de les voreres o
la rehabilitació de la pista d’s-
kate. A més, les dues propostes
posen especial atenció a altres
canvis com el soterrament de les
línies elèctriques, la renovació de
la xarxa d’aigua potable o la mi-
llora dels aparcaments de bici-
cletes i patinets.

Des d’ERC, van titllar aquest
procés participatiu de “condi-
cionat i no obert” al·legant que
“la tria s’ha de fer entre dues op-
cions molt predefinides, amb
poques diferències”. D’altra ban-
da, el partit va valorar positiva-
ment algunes millores proposa-
des com el soterrament de les lí-
nies elèctriques.

Una de les propostes és millorar l’skatepark. Foto: ERC

El futur disseny de la plaça
Espanya, en mans del veïnat

Art | Homenatge a les víctimes del règim franquista
El parc de la Linera acollirà diumenge a les dotze del migdia la inauguració
d’una nova escultura en record de les víctimes i persones represaliades du-

rant el règim franquista. L’obra ha estat creada per l’artista Josep Plandiura.

ERC opina que es 
tracta d’un procés
participatiu “no
obert i condicionat”
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Sant Fost ajuda els joves en
situació d’atur a trobar feina

JOVENTUT4Els joves de menys
de 30 anys que estiguin a l’atur
es podran beneficiar del pro-
grama Singulars, orientat a bus-
car feina o la formació adient als
participants per tal de facilitar la
seva inserció al món laboral.

Aquesta iniciativa sorgeix
gràcies a la col·laboració dels
Ajuntaments de Mollet, Sant
Fost i Santa Maria de Martore-
lles. El funcionament d’aquest
programa s’adapta a les neces-
sitats de cada candidat, ja que es
fa una anàlisi de la seva forma-
ció i el seu perfil laboral per tal

de proposar unes eines especí-
fiques que l’ajudin a trobar fei-
na de manera eficaç.

A més, Singularsofereix aju-
des a la contractació per a les
empreses amb la intenció de fa-
cilitar la contractació dels joves
en situació d’atur. Un altre dels
recursos que es posa a l’abast
dels participants és l’assessora-
ment personalitzat, a partir del
qual es valora la situació de cada
persona per determinar si és
recomanable cercar un lloc de
treball o tornar al sistema edu-
catiu. 

URBANISME4Martorelles i Mo-
llet treballen en un conveni per
a la millora de la il·luminació de
la passera de vianants ubicada
entre les dues ciutats. La idea és
que un municipi es faci càrrec de
l’enllumenat i l’altre de la factu-
ra energètica. Fins ara, l’Ajun-
tament de Martorelles s’enca-
rregava de fer tot el manteni-
ment, ja que el quadre elèctric de
protecció i maniobra es troba en
el seu terme municipal.

Aquest acord de col·labora-
ció oferirà una solució a una de
les reivindicacions veïnals més
recurrents en les darreres set-
manes com és la manca d’il·lu-
minació a la passera ubicada
sobre el riu Besòs. 

Aquest tram és un pas molt
utilitzat pels ciutadans que pas-
sen d’un municipi a un altre de
manera diària. Entre les perso-
nes que ho fan a la nit, una de les
queixes més habituals era la
manca d’il·luminació a la zona i
la sensació d’inseguretat que
ocasiona aquest fet.

Per tal d’agilitzar els tràmits

per fer realitat aquesta millora,
el darrer Ple de l’Ajuntament de
Martorelles va aprovar per una-
nimitat l’esborrany del conveni
amb l’Ajuntament de Mollet pel
manteniment de la instal·lació de
l’enllumenat públic de la passe-
ra de vianants.

El document detalla que, te-
nint en compte que la part de la

instal·lació de l’enllumenat pú-
blic es troba ubicada a Mollet i
amb la intenció de donar conti-
nuïtat a la reforma prevista al ca-
rrer Indústria de Mollet, el man-
teniment sigui responsabilitat de
l’Ajuntament de Mollet. D’altra
banda, s’estableix que el consis-
tori de Martorelles es faci càrrec
de la factura energètica.

Imatge de la passera que uneix Martorelles amb Mollet. Foto: Ajuntament

Acord per il·luminar la passera
entre Martorelles i Mollet

Martorelles | Taller sobre cinema a Carrencà
El Celler de Carrencà de Martorelles acollirà un taller pràctic de dues

sessions sobre un dels recursos cinematogràfics més complicats: el
pla seqüència. L’activitat es farà el 31 de gener i el 7 de febrer.  
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MEDI AMBIENT4Lleuger incre-
ment de la recollida selectiva al
poble durant el 2018 respecte
l’any anterior. En concret, s’han
dipositat unes 70 tones més als
contenidors de recollida selecti-
va i a la deixalleria. Pel que fa al
rebuig, també s’han augmentat
les xifres amb un registre d’unes
100 tones més.

Segons l’estudi que va pre-
sentar dijous l’Ajuntament, si les
dades s’analitzen per fraccions,

la resta orgànica va ser la que va
registrar un major increment
en comparació amb els conteni-
dors blaus i els d’envasos. En
canvi, el vidre va ser l’únic àm-
bit que va disminuir, ja que es
van recollir unes 100 tones
menys respecte al 2017. Final-
ment cal destacar que la deixa-
lleria també va tenir un major ús
durant l’any passat amb la fus-
ta, les runes i els voluminosos
com a materials principals.

SUCCESSOS4Les tasques de
restauració de l’edifici de la pla-
ça de Catalunya, que va patir un
incendi el 5 de gener, s’allarga-
ran com a mínim 10 dies. Segons
van assegurar fonts municipals
a Línia Vallès, l’objectiu princi-
pal és tornar a posar en funcio-
nament de manera segura els
subministres d’aigua, llum i gas,
així com arreglar els desperfec-
tes que s’acumulen a la zona de
l’escala.

Tot i que els veïns de les pri-
meres plantes ja van tornar a
casa seva la setmana passada, els
dels pisos superiors no ho po-
dran fer fins que les tasques de
restauració finalitzin. D’aquesta
manera, les famílies afectades
hauran d’allargar unes setmanes
més la seva estança a hotels de
la zona o a casa dels seus fami-
liars. 

Pel que fa a les causes de l’in-
cendi, des de l’Ajuntament van
afirmar que encara no es desco-

neixen els motius que van oca-
sionar el foc a un dels pisos de la
cinquena planta.

DOS INCENDIS MÉS 
D’altra  banda, el poble va re-
gistrar aquest cap de setmana
dos incendis més però en cap
dels casos es van lamentar ferits
greus. Un d’ells va afectar di-
vendres el carrer de la Florida
després de cremar-se un escal-

fador. Finalment, entre la Poli-
cia i els veïns van aconseguir
apagar l’incendi abans de l’arri-
bada dels Bombers. El segon
succés es va ubicar al carrer de
Caldes, on es va cremar una ha-
bitació dissabte a la tarda. Una
dona que es trobava a l’habitat-
ge va ser traslladada a l’Hospital
de Mollet per inhalació de fum
però va ser donada d’alta al cap
de poques hores. 

Algunes de les tasques que s’estan fent a l’edifici incendiat. Foto: Línia Vallès

La restauració de l’edifici
incendiat s’allargarà deu dies

Augmenta la recollida
selectiva durant el 2018

PROTESTA4Passar de 400 a
800 euros de lloguer d’un pis de
protecció oficial. Aquesta és la si-
tuació que denuncien els veïns
del bloc de pisos del carrer de la
Teixidora del barri de Can Filuà,
els quals s’han organitzat per fer
front al que defineixen com una
“injustícia” per part de la pro-
pietària de l’immoble.

En total, una trentena de
famílies s’han vist afectades per
augments en el preu del llo-
guer que van des del 60 fins al
98%. “Som gent treballadora a
la qual no ens han apujat el
sou per poder fer front a aquest
increment. Per exemple, hi ha
una parella amb fills que tots dos
estan a l’atur”. Són paraules
d’Àngel Ponce, representant del
grup de veïns que ha unit forces
per denunciar la seva situació a
través de mobilitzacions i cas-
serolades. 

Segons explica Ponce, la ges-
toria els va informar que l’in-
crement de preu es faria efectiu
amb la renovació dels contractes,

que vencien el passat 31 de des-
embre. 

Però les famílies es van negar
a signar els documents i van
començar una lluita que comp-
ta amb el suport de l’Ajuntament
i d’altres famílies en la mateixa
situació a altres ciutats com

Rubí o Sant Joan Despí. “Aquest
mes no ens han passat el rebut
del lloguer però hem fet una
transferència al seu compte per-
què volem deixar clar que en cap
cas volem ocupar els pisos, vo-
lem pagar però un preu just”,
conclou Ponce.

Una de les protestes dels veïns del carrer de la Teixidora. Foto: Ajuntament

Els veïns de Can Filuà es planten:
de 400 a 800 euros en el lloguer

Santa Perpètua

Cultura | La Colla Gegantera enceta la nova temporada
La Colla Gegantera de la Llagosta ha fet públic el calendari d’activitats i trobades
previstes per aquest nou. La primera cita arribarà diumenge amb la celebració de
la Trobada Gegantera de Gualba, on també participaran colles d’altres municipis. 

Medi ambient | Neteja de la riera de Caldes
La construcció d’un sistema de filtres per evitar que les tovalloletes
embrutin la riera de Caldes ha sigut la proposta més votada per la
ciutadania en el marc del programa de pressupostos participatius.

SANITAT4Les urgències sani-
tàries s’atenen des d’aquest di-
lluns al CAP la Florida. Aquesta
mesura afectarà les visites de di-
lluns a divendres de les vuit de
la tarda a les dotze de la nit, així
com les que es facin dissabtes,
diumenges i festius de vuit del
matí a dotze de la nit.

D’aquesta manera, les ur-
gències sanitàries ja no s’aten-
dran a l’ambulatori ubicat a l’a-
vinguda de Jacint Verdaguer. Se-
gons el director del Sector Sani-
tari del Vallès Oriental, Joan

Parellada, el motiu d’aquest can-
vi és que “el CAP de la Florida té
unes instal·lacions que permeten
un millor accés per a tothom i
pot ser una millora important
tant per a la ciutadania com per
als treballadors sanitaris”. 

Després d’aquesta modifi-
cació, el CAP Santa Perpètua
passarà a tenir un horari de di-
lluns a divendres de vuit del
matí a vuit de la tarda, mentre
que el CAP la Florida estarà
obert de dilluns a diumenge de
vuit del matí a les dotze de la nit.

Les urgències sanitàries es
traslladen al CAP de la Florida

La Llagosta
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Montmeló

Montornès

CULTURA4L’assentament romà
Mons Observans tornarà a obrir
les seves portes diumenge per
oferir diferents activitats com
una visita teatralitzada i un taller
de jocs infantils.

La jornada començarà a les
onze del matí i consistirà en un
esmorzar a la romana en el qual
es podrà fer un tast d’alguns
dels principals ingredients de la
cuina d’aquella època com les
botifarres de Lucània o el mo-

retum, una crema de gust con-
tundent elaborada amb format-
ge, all, herbes aromàtiques i oli
d’oliva.

Després d’agafar forces, el
pintor pompeià de l’assenta-
ment convidarà els assistents a
fer una visita a l’espai. 

Per cloure el matí, els visi-
tants podran passar una estona
divertida practicant alguns dels
jocs preferits dels infants de
l’antiga Roma.

CULTURA4La sala polivalent
acollirà l’estrena a Catalunya de
l’espectacle Celebraré mi muer-
te, produït per Alberto San Juan
i Jordi Évole. L’obra és una
commovedora reflexió entorn
de la vida i la mort, construïda a
partir de l’experiència en pri-
mera persona del metge Marcos
Hourmann.

De la mà de Teatre del Barrio
i Producciones del Barrio, la
funció reprodueix un judici que
mai va arribar a acabar i on
Hourmann presentarà l’al·legat
de defensa que mai va fer. 

D’aquesta manera, el metge
intentarà explicar els motius
que el van portar a practicar
una eutanàsia sent conscient
que aquest fet el podria portar a
la presó com a culpable d’un  ho-
micidi.

Celebraré mi muerte can-
viarà els membres del jurat per
les persones del públic i com-
pletarà la posada en escena amb

una pantalla de projecció que
s’endinsarà en la vida del prota-
gonista i, també, en l’opinió dels
testimonis del cas.

REFLEXIÓ SOBRE L’EUTANÀSIA
A través d’aquesta narració, es
posarà sobre la taula temes tan
polèmics com determinar si l’eu-
tanàsia es pot considerar un as-
sassinat o si és just tractar Mar-
cos d’assassí. Una altra de les

preguntes que planteja la funció
és com reaccionaríem nosaltres
davant l’arribada irreversible de
la mort. Hourmann no ho va
dubtar i va ser condemnat. Ara,
serà el públic qui emeti el seu ve-
redicte. La funció es podrà veu-
re dissabte 26 de gener a la sala
Polivalent del poble. L’hora d’i-
nici de l’espectacle serà les vuit
de la tarda i el preu de l’entrada
general és de 12 euros.

Imatge promocional de l’espectacle. Foto: Ajuntament

Estrena teatral produïda per
Jordi Évole i Alberto San Juan

Mons Observans prepara 
una jornada de jocs i teatre

MASCLISME4La Policia Local
va detenir la setmana passada
home per atacar amb un ganivet
la seva dona dins del domicili on
vivien junts a Montornès. El su-
posat autor del que sembla un
delicte de violència masclista va
ingressar a presó i la víctima va
patir ferides greus.

Els fets es remunten a la nit
del 7 de gener quan els agents
van rebre un avís que provenia
de la zona nord del poble, on re-
sidia la parella. En concret, la
dona presentava ferides greus
causades pel seu home, que
l’hauria apunyalat amb un ga-
nivet. La Policia va arrestar l’a-
gressor, que va passar a dispo-
sició judicial i, finalment, va in-
gressar a presó. D’altra banda, es
va traslladar la víctima a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron.

REACCIONS AL PLE
Per la seva part, els grups mu-
nicipals de l’Ajuntament van
voler mostrar el seu rebuig a
aquest tipus d’agressions dijous

passat a l’inici del ple ordinari.
Tots ells van fer una declaració
institucional en contra de les
violències masclistes fent una es-
pecial atenció a la que va patir la
veïna del poble.

A més, el document va re-
cordar altres casos com el de la

Manada durant els San Fermi-
nes, l’assassinat de Laura Luel-
mo o l’agressió la passada nit de
reis a València. L’escrit també
va reiterar l’afany de continuar
treballant en l’atenció integral
a les dones en situació de vio-
lència masclista.

L’Ajuntament va mostrar el seu rebuig a l’agressió. Foto: Ajuntament

Un veí del poble ingressa a presó
per apunyalar la seva parella

Urbanisme | Reforma al Circuit de Montmeló
El Circuit de Montmeló reformarà una de les parts més antigues de les
instal·lacions. Es tracta de la zona de boxes, la qual es preveu que esti-
gui enllestida abans de començar el Gran Premi de Fórmula 1 al maig.

Aniversari | La Colla de Geganters compleix 30 anys
La Colla de Geganters de Montornès celebrarà demà els seus 30 anys amb un acte
a la Sala Parroquial de l’Església de Sant Sadurní, on explicaran totes les activitats
que han preparat per a aquest any. La cita començarà a les dotze del migdia.

CULTURA4El públic familiar
serà el protagonista de la nova
temporada de l’Espai Cultural
Montbarri. Una de les propos-
tes més destacades arribarà el 2
de febrer de la mà del polifacè-
tic Xavi Lozano, conegut per
les seves intervencions a la te-
levisió en programes com El
Hormiguero.

La companyia La tafanera
s’encarregarà d’amenitzar la sala
aquest dissabte a les sis de la tar-
da amb l’espectacle Desperta
bruixeta, que farà les delícies

dels més petits de la casa amb
una història que barreja el món
dels somnis amb la màgia.

El programa d’espectacles
de l’Espai Cultural Montbarri
continuarà cada cap de setmana
amb diferents propostes com el
concert Bufa & Sons. En aquest
cas, l’artista Xavi Lozano sor-
prendrà els espectadors amb
música creada amb instruments
estrafolaris com una regadera,
una escala o una tanca. La cita
serà dissabte 2 de febrer a par-
tir de les sis de la tarda.

L’Espai Montbarri estrena
nova programació cultural
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Lliçà d’Amunt | Lliçà de Vall

Una mostra sobre voluntats
anticipades arriba al CAP

LLIÇÀ DE VALL4Des del dilluns
passat, al Centre d’Atenció Pri-
mària es pot visitar una mostra,
organitzada per l’Institut Cata-
là de la Salut, sobre la declaració
de voluntats anticipades. Aques-
ta exposició itinerant ja s’ha po-
gut veure a altres municipis.

L’objectiu de la mostra és
informar els veïns i el personal
sanitari sobre la conveniència i
la utilitat dels pacients de deixar
redactat aquest document. Les
voluntats anticipades són les

instruccions que una persona
major d’edat que està en plenes
facultats deixa al seu metge per
dir quin tipus d’atenció mèdica
voldria rebre si, al final de la seva
vida, no es troba en condicions
de prendre decisions o de co-
municar-se.

La mostra, que consta d’uns
panells verticals amb tota la in-
formació que cal per redactar
aquest document, s’ha instal·lat
a l’edifici sanitari, i es podrà vi-
sitar fins al pròxim dia 27.

FESTIVITAT4Amb més de 80
anys de tradició, la festa de Sant
Antoni Abat és una de les més
arrelades a la vila i, enguany, se
celebrarà el diumenge de la set-
mana que ve. D’aquesta mane-
ra l’Ajuntament, juntament amb
la Comissió de Sant Antoni,
està acabant d’enllestir els de-
talls d’aquesta jornada festiva.

Està previst que l’esmorzar
de germanor serveixi per donar
el tret de sortida a les celebra-
cions. El Pinar de la Riera serà
l’escenari d’aquest primer àpat
del dia, entre les 9 i les 11 del

matí, al qual està previst que as-
sisteixin tots els participants de
la cercavila.

Quan s’acabi aquest àpat,
es posaran en marxa dues acti-

vitats al mateix temps, que tam-
bé es faran al pinar: per una
banda hi haurà una demostra-
ció d’agility, a càrrec del Club
Alpha Agility de Polinyà, i una
mostra i passeig en ponis, que
coordinarà l’Hípica Can Janàs.

La ruta dels Tres Tombs es
posarà en marxa a dos quarts
d’una del migdia, i recorrerà
bona part del centre de la vila,
passant per carrers com Bosc de

la Riera o Doctor Bonet, la ca-
rretera Nova de Granollers, l’a-
vinguda dels Països Catalans, la
Costa de Can Puig o la plaça de
l’Església, entre altres.

Com és habitual, quan la
cercavila passi per la plaça de
l’Església, es farà la benedicció
dels animals. Al final de la jor-
nada, tota la comitiva tornarà al
Pinar de la Riera, on es com-
partirà un vermut.

Un moment de la festa de l’any passat. Foto: Aj. de Lliçà d’Amunt

Compte enrere perquè Lliçà
d’Amunt celebri Sant Antoni

Lliçà d’Amunt | Contra la pobresa energètica
Des de fa dos hiverns, Acció Social impulsa una iniciativa que vol

ajudar les persones i les famílies amb menys recursos. La regidoria
dona estufes i bombones de butà perquè no hagin de passar fred.

Es calcula que el poble
commemora aquest
sant des de la 
dècada de 1930
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La Garriga | L’Ametlla

Canovelles | Les Franqueses

LES FRANQUESES4Dimarts pas-
sat, l’Ajuntament va confirmar
que ha tancat les primeres tandes
de visites guiades al refugi de Can
Sorgus i al camp d’aviació de
Rosanes. Aquestes sortides, em-
marcades en els actes de cele-
bració del 80è aniversari del
bombardeig del poble per part de
l’aviació franquista durant la
Guerra Civil espanyola, es faran
els dies 3 de febrer i 10 de març,
tot i que el consistori ha anunciat
que vol obrir nous grups.

El dijous de la setmana que
ve serà el 80è aniversari d’aquest
episodi, en el qual van morir tres
veïns del poble. Les bombes van

impactar a prop de la zona on hi
ha l’estació de Corró d’Avall, i

van provocar danys a molts edi-
ficis del poble. Cinc dies després
d’aquest episodi, les tropes co-
mandades per Francisco Franco
van entrar al poble.

MANTENIR VIVA LA MEMÒRIA
Així, en el marc d’aquest aniver-
sari, l’Ajuntament ha començat
un projecte de recuperació de
memòria per reconstruir com
es va viure la guerra al poble.

En els darrers mesos s’han
fet entrevistes a testimonis i
s’han preparat una sèrie d’actes,
que començaran el dijous de la
setmana que ve i que s’allarga-
ran fins al juny. El mateix dia 24
es col·locarà una placa com-
memorativa i, en les setmanes
i els mesos posteriors, es pro-
jectaran dos documentals i es
faran xerrades amb l’historiador
Joan Garriga, entre altres.

L’interior del refugi de Can Sorgues. Foto: Aj. de les Franqueses

Visites guiades a Can Sorgues 
i al camp d’aviació de Rosanes

CULTURA4L’espectacle familiar
Laika, que explica la història so-
bre la primera gossa astronauta
de la història, arriba demà a Ca-
novelles. A partir de les sis de la
tarda, Can Palots serà l’escenari
de l’adaptació per a tots els pú-
blics d’aquest episodi de la cursa
espacial que els Estats Units i la
Unió Soviètica van protagonitzar
durant els darrers anys de la dè-
cada de 1950.

En concret, l’obra explica com
Laika és rescatada dels carrers i
és ensinistrada per poder parti-

cipar en una missió pionera:
anar a l’espai. La companyia Xi-
rriquiteula Teatre s’encarrega
d’aquesta adaptació als escenaris.

SEGON PASSI DE ‘PENÉLOPE’
Aquesta, però, no serà l’única
proposta cultural del cap de set-
mana. I és que avui mateix, a par-
tir de les sis de la tarda, es farà
una nova projecció de la pel·lícula
Penélope, una versió “el·líptica i
crepuscular” de l’Odissea d’Ho-
mer, com l’ha definit la seva di-
rectora Eva Vila.

La història de Laika, la gossa
astronauta, arriba a Canovelles

Dijous que ve farà 
80 anys que l’aviació
franquista va
bombardejar el poble

L’AMETLLA4Més d’una vintena
de veïns van participar, diven-
dres passat, en la segona jorna-
da convocada per l’Ajuntament
per decidir els futurs usos de l’es-
pai Feliubadaló.

La sessió va començar amb
una visita a l’antiga fàbrica (co-
ordinada per l’arquitecta muni-
cipal), de manera que tots els
participants van poder veure
l’estat en què es troba i els espais
que hi ha al seu interior.

Algunes de les propostes que
van aparèixer sobre la taula en la
posada en comú va ser la crea-
ció d’un espai de coworking o
d’un local d’associacionisme per
gestionar les entitats de la vila,
entre altres.

A més, per a tots els que no
poguessin assistir-hi, l’Ajunta-
ment encara té oberta l’enques-
ta online a través de la qual tam-
bé vol rebre propostes. Es podrà
contestar fins al pròxim dia 31.  

HISTÒRIA4El pròxim dimarts
29 es compliran 80 anys d’un
dels dies més negres de la his-
tòria del poble: el bombardeig de
les tropes franquistes durant la
Guerra Civil espanyola, que va
matar 15 veïns de la Garriga.
Així, per commemorar aquest fet
i recordar aquest episodi de la
memòria històrica de la vila,
l’Ajuntament ha programat una
sèrie d’actes i activitats que s’a-
llargaran fins a finals del mes de
març i que s’emmarquen en el

projecte La Garriga pel Foment
de la Pau 2019.

La primera gran activitat
prevista és un acte institucional,

a l’església de la Doma, que
comptarà amb l’actuació de Ma-
rina Rosell i la descoberta de la
nova senyalització memorial de
la fossa comuna del cementiri
vell, que es faran el diumenge 27,
tot i que un dia abans s’haurà fet
l’acte d’inauguració de la ins-
tal·lació Redibujando el Gerni-
ka, amb la participació de la
seva autora, Luisa Álvarez.

El dia 29, el de l’aniversari, es
farà un acte de record a les vícti-
mes del bombardeig, el dia 29, al
refugi de l’estació.

Altres actes previstos per als
pròxims mesos són l’òpera La
Maternitat d’Elna, les represen-
tacions teatral Màtria o A l’om-
bra dels fusells. Dones que creen
històriao la ruta guiada Respos-
tes i memòries del bombardeig.

Un detall del cartell dels actes de commemoració. Foto: Aj. de la Garriga

La Garriga recordarà el
bombardeig de la Guerra Civil

Els veïns proposen els 
futurs usos de Feliubadaló

La Garriga | La festa dels Tres Tombs, demà passat
Com cada any, l’Associació Els Tres Tombs de la Garriga organitza la tradicional
benedicció dels animals domèstics. En aquest acte, que se celebrarà demà passat
al punt del migdia, el mossèn beneirà els animals i es repartiran panets beneïts.

Les Franqueses |Programes d’inserció laboral
Per segon any seguit, les Franqueses participa en dues iniciatives 
de la Generalitat d’inserció laboral. El Govern impulsa Talents 
en Potència, mentre que Treball i Formació és del Consell Comarcal.

El pròxim dia 27 es farà
un acte institucional 
a la Doma, on cantarà
Marina Rosell
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Comarca

CARDEDEU4A finals de la set-
mana passada, un jutjat del Prat
va ordenar l’ingrés a la presó un
veí de Cardedeu acusat d’abusos
sexuals a menors per Internet. 

Una noia va informar la po-
licia que tingut contacte amb
aquest home a través de les xar-
xes socials, i que aquest li havia
demanat imatges de caràcter
sexual. Els Mossos també li im-
putaven càrrecs d’exhibicionis-
me, coacció i provocació sexual.

Presó per a un
acusat d’abusos
sexuals a menors

SANT CELONI4L’Ajuntament
ha anunciat l’obertura d’un ex-
pedient a una veïna del poble que
va abocar restes de grans di-
mensions d’un bar de Barcelona
al punt de recollida d’escom-
braries del carrer on viu.

La Policia Local i l’empresa
municipal que s’encarrega de la
recollida de residus van investi-
gar els fets i finalment van trobar
la dona, que podria haver de pa-
gar una multa de 4.000 euros.

Denunciada per
abocar residus
d’un bar al carrer

VALLROMANES4Des d’avui, i
fins al divendres de la setmana
que ve, Vallromanes està de ce-
lebració. La festa major d’hivern,
és a dir, la de Sant Vicenç, es
posa en marxa aquesta tarda i
omplirà la vila de propostes du-
rant aquests pròxims nou dies.

Hi haurà representacions te-
atrals, el 23è concurs de pintu-
ra ràpida o la fira d’adopció de
gossos, entre altres activitats.

La festa major 
de Sant Vicenç 
es posa en marxa

LA ROCA4Tres membres del
Comitè de Defensa de la Repú-
blica (CDR) del Baix Montseny
hauran de declarar com a inves-
tigats per l’aixecament de les
barreres del peatge de l’AP-7, a
l’altura de la Roca, durant l’últim
dia de les vacances de Setmana
Santa de l’any passat.

L’abril del 2018 van des-
muntar les barreres i van tapar els
dispositius que llegeixen les ma-
trícules dels vehicles.

Citats a declarar
per aixecar el
peatge de l’AP-7

SANTA EULÀLIA4Dimarts pas-
sat, el treballador d’una empre-
sa de materials de construcció va
rebre una descàrrega elèctrica
mentre treballava al barri de
Can Font. La policia va explicar
que va tocar una línia elèctrica
per accident mentre treballava
amb una grua.

Els serveis mèdics el van
traslladars a l’hospital de la Vall
d’Hebron de Barcelona, on se-
gueix en estat greu.

Un home, greu
després de rebre
una descàrrega

BIGUES I RIELLS 4Des d’ahir, el
poble té un Teatre Auditori Po-
livalent. Per primera vegada, Bi-
gues i Riells disposa d’un espai
versàtil que està preparat tècni-
cament per acollir representa-
cions escèniques, concerts, obres
de teatre, conferències, balls,
assajos, plens municipals i, fins
i tot si fos necessari, es podria
convertir en una sala per fer
projeccions de cinema.

El Teatre Auditori
Polivalent ja
està estrenat

ESTUDI4Creixement moderat
de la població a la comarca du-
rant l’últim any. Segons les da-
des de l’Institut d’Estadística de
Catalunya, el Vallès Oriental va
experimentar un increment del
0,75% en aquest àmbit, el que
suposa uns 3.000 habitants més
respecte a l’any anterior.

Aquest repunt en l’increment
de la població no varia la dinà-
mica d’estancament que es re-
peteix durant els últims anys
en comparació amb els índexs
d’alt creixement que es van en-
registar al període entre el 2000
i el 2008. 

Si analitzem les dades de
l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya per municipis i valors re-
latius, les zones on l’increment
de la població va ser més alt són
Gualba (4%), Sant Esteve de

Palautordera (3,8%) i Campins
(3,4%). Però en el cas d’observar
les xifres en termes absoluts,
les zones que guanyen més ha-
bitants són Granollers, Caldes i
la Garriga.

En canvi, altres ciutats
s’han allunyat de la tendència ge-
neral  i han registrat una pèrdua
de població durant aquest últim
any. Aquest és el cas del Mont-
seny (-6,4%), Aiguafreda (-

0,5%), Vilalba Sasserra (-0,2) i
Cardedeu (-0,2%).

ALTRES COMARQUES
L’estudi també compara el Vallès
Oriental amb altres comarques
com el Vallès Occidental o el Ma-
resme, on l’augment ha sigut
d’un 0,8%. Pel que fa al conjunt
català, la població ha augmentat
una mica menys que a la co-
marca: un 0,6%.

El Vallès Oriental guanya població. Foto: Arxiu

El Vallès Oriental suma 3.000
habitants durant l’últim any

El Servei de Teleassistència
atén més de 7.000 usuaris

SOCIETAT4Més de 7.000 per-
sones del Vallès Oriental es va
beneficiar durant el 2018 del
Servei Local de Teleassistència.
Aquest dispositiu garanteix se-
guretat i acompanyament a per-
sones que estan en situació de
risc per factors d'edat, fragilitat,
solitud o dependència.

Aquest servei funciona cada
dia de l’any mitjançant un ter-
minal instal·lat al domicili de la
persona i una unitat de control

remot en format de penjoll o pol-
sera que permet estar connectat
de forma permanent amb el
centre d'atenció. 

Com a complement a aquest
servei, la comarca disposa de
dues unitats mòbils de primera
resposta, que s'ubiquen a Gra-
nollers i Sant Celoni. Aquests
equipaments tenen com a fina-
litat atendre emergències i con-
tingències, tot i que també poden
donar suport a seguiments.

Successos | Un tren atropella un jove a Gualba
Un veí de Riells i Viabrea, menor de 14 anys, va morir dilluns a causa de
l’impacte d’un tren regional amb destinació a Figueres. El fet va passar

a la zona de Gualba quan la víctima caminava pel costat de les vies. 

Granollers i Caldes són
els municipis que han
guanyat més habitants
en valors absoluts
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L’EC Granollers de Jose Solivelles
continua en la seva batalla per re-
enganxar-se a la zona alta de la
classificació. El conjunt blanc,
que va aconseguir la primera
victòria de l’any diumenge passat
a la Pobla de Mafumet, és ara ma-
teix a quatre punts del quart, el
Terrassa, de manera que el par-
tit de demà passat al migdia con-
tra el Sants serà una nova opor-
tunitat per continuar la seva bona
dinàmica recent.

Entre els resultats de la recta
final de l’any passat i l’inici d’a-
quest, el conjunt granollerí enllaça
quatre partits sense perdre i ha
sumat 10 dels últims 12 punts que
s’han disputat, una inèrcia posi-
tiva que ha servit per deixar en-
rere la ratxa de quatre derrotes se-
guides. Ricky Alcántara és la

principal baixa del conjunt gra-
nollerí, després de lesionar-le al
genoll en l’última jornada de
l’any passat.

TRIOMF DEDICAT AL CEL
L’última victòria granollerina, a
més, va tenir un significat espe-
cial i va anar dedicada a la me-
mòria de l’Àlex Parera. Els juga-
dors van saltar a la gespa del mu-
nicipal de la Pobla de Mafumet

amb una samarreta que recor-
dava el jugador de l’infantil B i van
aconseguir dedicar-li aquesta va-
luosa victòria.

Kilian Villaverde va fregar el
gol a la primera part, però l’ECG
va haver d’esperar fins al 89 de
partit, quan Xavi Civil, que havia
saltat a la gespa quatre minuts
abans, va resoldre l’enfronta-
ment amb un gran xut des de la
frontal de l’àrea.

Els blancs viuen un bon moment de forma. Foto: Javier Tamurejo / ECG

L’EC Granollers vol seguir
escalant posicions a la taula

» Els de Jose Solivelles rebran la visita del Sants diumenge al migdia
» Un gol de Civil dona la primera victòria del curs al conjunt blanc

El CD la Concòrdia defensa el
primer lloc contra l’Eixample

Partidàs a Barcelona
per tancar la primera
volta. El CD la Con-
còrdia de Dani Mos-

teiro, que ha recuperat la seva
condició de líder, tornarà a de-
fensar aquesta posició de privilegi
en el millor partit de la quinzena
jornada del grup 2 de la Segona
Divisió de futbol sala; les llagos-
tenques hauran de jugar a la pis-
ta del tercer classificat, el Meca-
noviga CFS Eixample, en un en-
frontament que es posarà en
marxa demà a partir de les qua-
tre de la tarda.

Les barcelonines són, junta-
ment amb la Concòrdia, l’Inter-
sala, l’Hispànic de Torrent i el Jo-
ventut Elx, un dels equips que no
ha perdut cap partit a casa.

VICTÒRIA SOLVENT
Les blavetes saltaran al parquet
del pavelló Reial Monestir de
Santa Isabel defensant la pri-
mera plaça reconquerida des-
prés del triomf solvent aconseguit
al Turó contra l’Alagón (6-1)
combinat amb la derrota del Xa-
loc Alacant precisament contra el
CFS Eixample (1-3).

La Mitja homenatjarà 
Martí Batallé i Xavier Pocurull
ATLETISME4Ja és habitual que
la Mitja de Granollers, les Fran-
queses i la Garriga homenatgi an-
tics corredors i personalitats vin-
culades amb la cursa, però l’edi-
ció d’enguany transcendirà l’a-
tletisme. A finals de la setmana
passada, La Jornada del Vallès
va anunciar que l’organització
de la cursa posarà el nom d’un
quilòmetre i farà un homenatge
pòstum a Martí Batallé i Xavier
Pocurull, els jugadors de la base
del Balonmano Granollers que
van morir en un accident de
trànsit el setembre del 2018.

L’anunci es podria fer oficial
en la jornada esportiva i solidà-
ria que el club granollerí orga-
nitza aquest diumenge al Palau
d’Esports. El president de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme i
membre de l’Associació Espor-
tiva La Mitja, Joan Villuendas, va
assegurar al mitjà que la família
de Pocurull sempre havia ajudat
en l’organització de la prova i que
els dos joves havien col·laborat,
sent voluntaris.

L’edició d’enguany d’aquesta
prova atlètica es disputarà el
diumenge 24 de febrer.

El CN Granollers visita 
la piscina del CN la Latina

Prova de nivell a la vis-
ta. El primer equip del
CN Granollers afron-
tarà, demà a partir de

les cinc de la tarda, la piscina del
CN la Latina, un dels aspirants a
lluitar per l’ascens de categoria.

Els madrilenys ocupen la ter-
cera posició després de les pri-
meres nou jornades del campio-
nat, i són la principal alternativa
al domini que, de moment, exer-
ceixen el Rubí i el Sant Feliu.

Precisament el conjunt del
Baix Llobregat va ser l’últim ri-
val del CNG, en un partit que els
de Pablo Quattrocchio van estar
a punt de donar la sorpresa (11-
10).  Tot i que els granollerins no
van portar la iniciativa en cap
moment, sempre van tenir op-
cions de donar un ensurt als co-
líders. Guido Martino i David
Díaz, amb tres gols per barba,
van ser els màxims anotadors
del conjunt vallesà.

Montmeló | Compte enrere per al Mou-te per l’esclerosi al Circuit
Una cursa atlètica, una de patins, una de bici i una altra de patinets o bicis elèctriques. El Circuit
serà l’escenari, el diumenge de la setmana que ve, del Mou-te per l’esclerosi múltiple, una nova
jornada esportiva i solidària pensada per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia.

Pau Arriaga
GRANOLLERS
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L’handbol i les bones
causa tornen a ca-
minar de la mà.
Demà passat, el Pa-
lau d’Esports torna-

rà a convertir-se en l’epicentre de
la solidaritat a Granollers i la co-
marca, acollint la jornada soli-
dària Somriures que curen, una
iniciativa que vol recaptar di-
ners per a la investigació de la leu-
cèmia infantil que es fa a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu.

Esportivament, a més, la cita
és molt atractiva. I és que els dos
sèniors del BM Granollers es
veuran les cares contra la selec-
ció catalana absoluta, tant mas-
culina com femenina. Serà una
bona oportunitat per tornar a
gaudir amb l’equip masculí (sen-
se els internacionals que estan ju-
gant el Mundial) i per gaudir de
l’excel·lent handbol que estan
oferint les de Robert Cuesta. La
Mútua de Granollers i la Federa-
ció Catalana d’Handbol col·labo-

ren en la organització del Som-
riures que curen.

VIATGE A PONTEVEDRA
Però a banda d’aquest partit (de
fet, abans de jugar-lo), el primer
equip femení del BMG haurà
d’afrontar un nou enfrontament
de competició oficial, en aquest
cas el d’anada de la segona fase
de la Copa de la Reina.

El conjunt de Cuesta viatjarà
a la província de Pontevedra per
jugar, demà a les sis de la tarda,
a la pista del Balonmano Porriño.
El BMG voldrà aconseguir un
bon resultat a Galícia per afron-
tar el partit de tornada (previst
per al 9 de febrer al Palau d’Es-
ports) amb garanties. Les galle-
gues ocupen el novè lloc a la Di-
visió d’Honor.

La jornada es va presentar fa uns dies. Foto: BMG

‘Somriures que curen’: el BMG
ensenya la seva cara solidària

El CH Caldes, cap de sèrie 
a la Copa, visita el CH Girona

El CH Caldes arrenca
la segona volta de l’OK
Lliga amb les millors
sensacions possibles:

els homes d’Eduard Candami
visitaran la pista del cuer, el CH
Girona, en un partit que es dis-
putarà dimarts que ve a partir de
les nou de la nit.

El conjunt arlequinat estre-
narà la seva condició de cap de sè-
rie de la Copa del Rei (és la pri-
mera vegada que això passa en la
història de l’entitat) a la capital del
Gironès, contra un equip que la
temporada passada estava llui-
tant per objectius molt més am-
biciosos que els d’aquesta. Serà el
segon desplaçament consecutiu
del conjunt arlequinat, que no es

retrobarà amb l’afició fins a la set-
mana que ve, quan el Barça visi-
tarà la Torre Roja.

LA DERROTA MÉS DOLÇA
El desplaçament a Girona arriba
després que els de Candami pa-
tissin la derrota més dolça de la
temporada a Riazor contra el
Liceo (4-0). A Galícia, un Caldes
molt valent i sense cap mena de
complex per enfrontar-se contra
un rival molt superior va vendre
cara la seva derrota i els corun-
yesos només van aconseguir sen-
tenciar el matx a la recta final.
David Torres, autor d’un hat-
trick, va ser el protagonista in-
discutible de l’enfrontament de
dissabte passat.

El CB Lliçà d’Amunt derrota
els Lluïsos i és líder en solitari

El CB Lliçà d’Amunt de
Romà Cutrina comença
l’any de la millor manera.
Dissabte passat, el con-

junt taronja va derrotar el seu
principal perseguidor, els Lluïsos
de Gràcia (73-64) i se situa, de
nou, com a líder en solitari del
grup 1 de la Copa Catalunya
quan només falta una jornada
perquè s’acabi la primera volta.

Tot i la baixa ja confirmada de
Japeth Kadji, el CBLA va fer va-
ler el factor pista i va derrotar els
barcelonins, que també es van
plantar a Lliçà sense un dels
seus jugadors de refència, Mar-
cos Abrines, que pateix una lesió
de llarga durada al genoll. L’o-

fensiva dels de Cutrina va acon-
seguir trencar la millor defensa
de la categoria i, només en dos
parcials, va aconseguir 46 punts.
El +15 que el marcador mostra-
va al descans (46-31) va am-
pliar-se encara més quan els lli-
çanencs van tornar al parquet i,
de fet, la diferència va arribar als
20 punts. En els últims 10 mi-
nuts, els visitants van aconseguir
maquillar el resultat amb un
parcial de 0-13, però el Lliçà no
va haver de patir pel triomf.

L’equip taronja posarà el punt
final a la primera volta amb un
derbi: demà a les sis visitarà el
Plana Lledó per jugar contra el fi-
lial del CB Mollet.

» Els dos equips sèniors del club jugaran contra la selecció catalana
» Ara és l’hora de la Copa de la Reina: el femení visita el BM Porriño

El CB Mollet estrena la
segona volta a Castelldefels

Un repte exigent
per començar la
segona meitat de
la temporada. El

CB Mollet de Josep Maria Mar-
sà torna a jugar a domicili i,
demà passat a un quart de set de
la tarda, visitarà la sempre com-
plicada pista de Can Vinader, la
casa del BBA Castelldefels.

Aquest desplaçament al Baix
Llobregat serà un nou episodi en
la persecució dels molletans al
Pardinyes, tot i que els lleidatans,
que acumulen dos triomfs més,
a priori no han de tenir proble-

mes per guanyar en la seva visi-
ta a la pista del Palma.

LA DESENA, A BADALONA
El CBM va aconseguir el desè
triomf del curs dissabte passat a
Badalona, a la pista d’un històric
com el Sant Josep (64-86). Els
molletans havien encarrilat el
partit just abans d’arribar al des-
cans (26-35), però el demolidor
3-18 del tercer període va sen-
tenciar-ho definitivament. Cinc
jugadors de l’equip (Torres, Fi-
guerola, Pagès, Álvarez i Jacas)
van anotar 10 punts o més.

La temporada calderina continua sent excel·lent. Foto: Marlon Càtedra
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Llibres Teatre

La formació composta per Albert Puig,
Òscar Domènech, Jordi Matas (El Petit
de Cal Eril, Ferran Palau) i Gès torna
després del seu primer disc homònim,
Taknata (Hot Blues Records, 2016). Ja
ha llançat un avançament del què serà
el seu segon experiment musical, Des-
aïllat (Hidden Track, 2019). Ser inclassi-
ficables és un dels seus trets distintius.

Música Pelis i sèries

Desaïllat
Taknata

L’art en moviment
La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 27 de gener

l’exposició  ‘Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975’. La
mostra reuneix una àmplia selecció d’obres de 37 artistes
internacionals que busquen una transformació profunda

del rol de l’espectador a través de la participació i la interac-
ció amb l’obra d’art. Artistes com Alexander Calder,  Alberto
Biasi, Pol Bury o Jordi Pericot són alguns dels protagonistes
d’una revolució artística i internacional que va fer eclosió

durant els anys cinquanta i seixanta a Europa.  Les obres gi-
ren al voltant del concepte d’obertura, moviment i espai. 

B L A C K P I N K

A LES XARXES...

L’èxit internacional de les seves cançons
El grup està format per Lisa, Jisoo, Jennie i Rosé

Famosos

La seva gira arribarà a Barcelona 
Encara no se sap la data exacta del seu concert

Revolució entre els seus seguidors  
La notícia s’ha convertit en Trending Topic a Twitter

QUÈ HAN FET?

Roger Pera i Octavi Pujades protago-
nitzen aquest viatge a les entranyes de
la política. Dos homes que, després
d’anys d’amistat i de dedicació a la fei-
na, estan a punt d’aconseguir el poder
es troben en una reunió que acaba
descobrint els seus desitjos, les seves
pors, les ambicions i les il·lusions. 

Al Teatre Apolo de Barcelona.

Dignitat
Ignasi Vidal

Les dues autores d’aquesta novel·la re-
flexionen sobre el creixement de les
sancions i penes relacionades amb els
drets a la llibertat d’expressió, de mani-
festació i d’informació. Valtònyc, Altsa-
su, Pablo Hasél, El Jueves i molts casos
més. L’obra exposa i denuncia el marc
legal que empara la censura a l’Estat
espanyol, agreujat per la llei mordassa.

Tu, calla!
Laura Huerga i Blanca Busquets

En un dels films de temàtica política
més aclamats dels últims temps. Chris-
tian Bale es converteix en Dick Cheney,
un buròcrata de Nebraska que va aca-
bar sent un dels homes més podero-
sos del món, com a vicepresident de
George W. Bush. Steve Carell o Amy
Adams completen el repartiment d’u-
na ferma candidata als Oscar.

El vicio del poder
Adam McKay

| Yakuza 4
Anys després de la seva publicació, la quarta entrega de 
la saga Yakuza surt al mercat adaptada a la PlayStation 4.

QUI SÓN?
SÓN FAMOSES PER...

El K-pop segueix guanyant adeptes entre el públic
adolescent amb el triomf de grups com BTS o Black-
Pink. Precisament aquest últim ha revolucionat les

xarxes amb l’anunci del seu concert a Barcelona dins
de la seva gira. Tot i que encara no se sap ni la data ni
el lloc exacte on actuarà la banda surcoreana, els seus
seguidors van fer que la notícia es convertís en Tren-
ding Topic a Twitter en pocs segons. BlackPink és una
girlband formada per les cantants Lisa, Jisoo, Jennie i
Rosé, les quals tenen entre 21 i 23 anys. El grup viu un
moment molt dolç a nivell professional, ja que les se-
ves cançons no deixen d’acumular records de visualit-
zacions a Youtube. De fet, les surcoreanes estan millo-
rant les xifres d’artistes consolidades com Beyoncé. El
seu últim videoclip ha aconseguit més de 475 milions

de reproduccions en quatre mesos, mentre que la
cantant de Crazy in lovenomés ha arribat als 150 mi-

lions en el mateix període de temps. 

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
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AVUI 18 DE GENER
21:00 Joan Dausà, després d'un període de tres
anys de silenci i reflexió personal, torna a la
música amb Ara som gegants. / Teatre Audi-
tori de Granollers.

A PARTIR D’AVUI
Matí-Tarda Una de les primeres cites lúdiques
de la ciutat de l’any, la Festa Major d'hivern
de Sant Vicenç, que inclou activitats, cele-
bracions, mostres de cultura popular,... /
Diferents carrers i places de Mollet.

DIJOUS 24 DE GENER
17:30 El grup de trap feminista Las Vvicht
s’encarregarà de coordinar una sessió mo-
nogràfica que proposa una revisió crítica de
les narratives d’aquest estil de música, molt
d’actualitat. / Centre Cívic de l’Era.

DEMÀ 19 DE GENER
LES FRANQUESES L’Associació Mirall ha orga-
nitzat un vermut feminista, un espai que pre-
tén ser un espai de trobada, de conversa, de
discussió, de coneixement i creixement
(11:30). / Centre Cultural de Bellavista.

DIUMENGE 20 DE GENER
MONTMELÓ Carlos del Pozo, David Barragán, Ga-
briel Zubizarreta, Antonio Moya i Miguel
Espejo, de Comedia en Acción, seran els en-
carregats d’una nit de monòlegs solidaris
(18:00). / La Torreta.

DEMÀ 19 DE GENER
PARETS Demà a la tarda se celebrarà un recital
poètic especial en el marc de la Festa Major
d’hivern, que servirà per fer un homenatge
al poeta Josep Bernal. Entrada gratuïta
(18:00). / Sala Serra - Cooperativa.

DIMECRES 23 DE GENER
LA LLAGOSTA Un dimecres més els infants de
la vila podran anar a la Biblioteca a escoltar
les històries que porta Puri Ortega a l'Hora del
conte (18:30). / Biblioteca municipal.

DEMÀ 19 DE GENER
GRANOLLERS Partit de bàsquet corresponent
a la tretzena jornada del grup 1 de Copa Ca-
talunya masculina entre el CB Granollers i el
CB Artés (18:05). / Pavelló del CB Granollers.

L’AMETLLA El col·lectiu Artistes de l’A-
metlla inaugura la mostra Darreres
obres de Comes Busquets. / Sala d'Art
Carles Sindreu.

L’Ametlla inaugura la mostra
‘Darreres obres de Comes’
Avui 18 de gener a les 20:00

L’última adaptació de les aventures del
popular personatge de còmic Super-
lópez, amb Dani Rovira, és el títol es-
collit per a la pròxima sessió de Cine-
ma familiar. / Sala Fiveller.

Les aventures de Superlópez
arriben a la Sala Fiveller
Demà 19 de gener a les 18:00

Afanys d’amor perduts, una de les
obres de William Shakespeare, serà el
títol seleccionat per a la pròxima ses-
sió del Club de lectura. / Biblioteca Can
Pedrals.

La shakesperiana ‘Afanys 
d'amor perduts’, a Can Pedrals

Dilluns 21 de gener a les 19:00

GRANOLLERS Partit de futbol co-
rresponent a la vint-i-quatrena jornada
de Tercera Divisió entre l’EC Granollers
i la UE Sants. / Municipal de Granollers.

L’EC Granollers rep la
visita de la UE Sants

Diumenge 20 de gener a les 12:00

Granollers Cultura EsportsComarcaMollet
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