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Montmeló
acorda no enviar
policia local a
desnonaments
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La Cambra
carrega contra
l’Estat pel nou
retard en el
quart cinturó

La Roca Village
crearà 300 llocs
de treball amb
una ampliació
(Pàgina 3)
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La regidora
d’Educació
de Sant Pere
deixa el càrrec
(Pàgina 10)

El congrés de
mòbils té poc efecte
als hotels vallesans
per la coincidència
amb la fórmula 1
L’enfarinada de
dissabte talla
temporalment
tres carreteres
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Cinquena victòria
seguida del Fraikin
BM Granollers
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Una família de turistes visita el centre comercial La Roca Village on hi ha una decoració especial per l’any nou xinès

Reforç a un punt d’atracció turístic
La Roca Village ja disposa dels
permisos per a l’ampliació del
centre comercial en 40 boti-

gues. El projecte, en cartera
des de fa gairebé cinc anys, es
desencalla en un moment de

dificultats que fa més rellevant la creació de 300 llocs de
treball que generarà aquesta

inversió de 30 milions d’euros.
El centre espera guanyar
atracció turística.
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El diputatdel PSC Jordi Terrades

que assegura que ni tan sols
coneixia aquesta agència en
el moment que se li atribueix
la petició, assenyala que en
qualsevol cas no hauria estat
cap il·legalitat. El correu
data de juliol de 2010, quan
Jordi Terrades era portaveu
socialista en la comissió d’investigació del cas Palau de la
Música. El diputat vallesà es
desvincula de cap petició a
l’agència Método 3.
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Les informacions sobre casos
d’espionatge polític han fet
parada a la comarca aquest
cap de setmana. Un correu
intern de l’agència Método
3 cita el diputat socialista i
regidor de Granollers Jordi
Terrades com a demandant
d’una investigació sobre
antics alts càrrecs del Departament de Política Territorial
(els exconsellers Felip Puig
i Pere Macias). Terrades,

R.F.

Un correu intern de Método 3
atribueix a Jordi Terrades una
petició d’investigació sobre CiU

Nova protesta a Caldes en
defensa del carrer Espartero
Els partidaris de conservar el
nom del carrer Espartero van
protestar diumenge, durant la

visita a Caldes d’una descendent
del missioner George Lawrence,
a qui s’ha dedicat el carrer.
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Calaix

Els Dijous
Culturals de
Marata arriben a
la divuitena edició
Marata
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La formació, en ple concert, aquest diumenge al Centre Democràtic i Progressista. La cobla té la seu a l’ateneu calderí

La Cobla Vila de Caldes presenta
la nova formació amb un concert
La nova cobla substitueix la Thermalenca, formada el 1998 per Jaume Mauri, entre altres
Caldes de Montbui
EL 9 NOU

L’antiga Cobla Thermalenca de Caldes va presentar
diumenge, després d’uns
mesos d’inactivitat, la nova
formació, que ha pres el nom
de Cobla Vila de Caldes.
L’Ateneu Centre Democràtic
i Progressista, seu habitual
de l’entitat, va ser l’escenari
del concert, diumenge al
migdia, durant el qual es van
interpretar diverses composicions.
La nova Cobla Vila de Caldes està formada pels calderins Jaume Mauri (tenora)
de Caldes, que és un dels
fundadors de la Thermalenca; i Ramon Pons (flabiol), a
més de Juanjo Rubio Tejero

(tenora), de Canovelles;
Enric Sánchez (tibla), de
Terrasssa; Ramon Povedano (trompeta) de Terrassa;
Berna Pruna (trompeta)
d’Arenys de Mar; Ramon
Pera (trombó), de Canet de
Mar; Antonio Luis Fernández (fiscorn) de Cervelló;
Clara Fernández (fiscorn)
de Sant Boi de Llobregat, i
Carles Petris (contrabaix),
de Barcelona. El representant és Jordi Santamaria, de
Tordera.
En el concert de diumenge
van interpretar diferents
sardanes com Mainada calderina, del compositor local
Albert Masat Roca; La sardana de El Centre, d’Isabel
Medica i dedicada a l’Ateneu
Centre Democràtic; La nit de

Nadal, de Josep Grivé, o Joves
lleons, de Jordi Paulí Safont.
La Cobla Thermalenca,
embrió de l’actual formació,
es va crear el 1998 durant la
festa major en una iniciativa
de Jaume Mauri juntament
amb Ramon Ponsa i Pere
Vilanova. Ells es van encarregar de buscar els músics per
formar la cobla. Després de
diversos alt i baixos, però, el
2011 van plegar cinc dels 11
músics, entre ells el director
musical. “Vam quedar molt
pocs, i jo no em veig amb cor
de buscar més gent”, explica Ramon Julià, que es va
incorporar a la formació al
2004 procedent de la Cobla
Daurada de Mataró. Al final
es va acordar agafar-se un
temps sabàtic per reformar

i canviar la constitució de
la formació, incloent el
nom. En els darrers mesos,
però, van poder incorporar
nous músics i va retornar
el director Juanjo Rubio
Tejero. “Hem incorporat
nous músics, amb més o
menys experiència, però tots
ells amb ganes d’agradar al
públic sardanista i, en especial, deixar un bon record a
la població de Caldes, que
sempre ha estat bressol en la
formació musical de cobla”,
diu Julià.
Un dels precedents de la
cobla va ser l’Orquestrina
Los Alegres Trobadores, formada el 1940, i que el 1946
va passar a dir-se Els Trobadors. La cobla es va mantenir
activa fins als anys 70.

Els Dijous Culturals de
Marata, que inclouen el
cicle de conferències Trobem-nos i Parlem-ne, arriben a la divuitena edició, i
inclouen quatre conferències fins al 21 de març. La
primera serà aquest dijous a
2/4 de 10 del vespre i anirà
a càrrec de Josep Sala, metge i vicepresident de l’Acadèmia Mèdico-Homeopàtica
de Barcelona, que parlarà
sobre “L’homeopatia, una
medicina del segle XXI.
Què és, què són els medicaments, quines malalties pot
curar”.
El cicle continuarà el 7
de març amb la xerrada “De
l’ocàs dels combustibles
fòssils a les energies renovables. Què ens espera?”, amb
Emili Garcia, físic i investigador del Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) i membre de
l’OIl Crash Observatory.
El 14 de març serà el torn
de Raquel Sabrafèn Millàs,
psicòloga clínica i terapeuta
familiar, que parlarà sobre
“Reflexions a l’entorn del
viure i de l’afrontament de
les dificultats”.
La darrera xerrada serà el
21 de març i anirà a càrrec
de Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que
oferirà la conferència “El
paper de l’ANC en el procés
d’independència i en el nou
estat català”.
Totes les conferències es
faran a 2/4 de 10 del vespre
al Centre Cultual de Marata,
que és l’organitzador del
cicle amb la col·laboració del
Patronat Municipal de Cultura i Educació de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès.

Recuperant la baldufa

Granollers
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Una gran quantitat de persones –principalment, públic
infantil– van respondre,
dissabte a la tarda a la plaça
de les Olles, a la singular
invitació de la botiga Can
Baldufes. L’establiment, que
fa 125 anys (és l’antiga Casa
Riera), va celebrar l’aniversari convidant els vianants a

jugar una estona a baldufes,
en un paviment especialment
preparat per l’ocasió. Els participants que no dominaven
gaire la tècnica (que, d’altra
banda, pot arribar a ser força
complicada d’adquirir) van
rebre el suport d’autèntics
experts en la matèria: membres de l’associació Amics
de la Baldufa de Barcelona,
convidats pels organitzadors
de l’acte.
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Can Baldufes, de Granollers, celebra 125 anys
convidant a jugar a aquest joc tradicional

Teresa M. Riera, propietària de Can Baldufes, amb un dels participants a l’activitat, aquest dissabte a la tarda
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