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Un noi queda
atrapat en un
contenidor de
roba a Montmeló

La besnéta del
missioner George
Lawrence visitarà
Caldes
Caldes de Montbui

Montmeló
EL 9 NOU

Christina Lawrence, la besnéta del missioner evangelista gal·lès George Laerence,
fundador de l’anomenada
escola dels pobres, visitarà Caldes el proper cap de
setmana per participar en
diversos actes, poc més d’un
any després que el municipi
decidís dedicar un carrer al
seu besavi.
Els actes començaran dissabte al matí amb una recepció a l’ajuntament, una visita
al carrer George Lawrence,
una donació de llibres a la
biblioteca i un recorregut
fins al cementiri, on es farà
un homenatge al missioner.
L’endemà diumenge es farà
una visita a les esglésies
evangèliques del municipi i
una excursió a la Torre Roja.
George Lawrence va fundar, l’any 1873, el Col·legi
Evangèlic de Caldes, que va
funcionar fins al 1912. L’any
2011 se li va dedicar el carrer
que abans estava dedicat al
general Espartero.

Els Bombers van rescatar
divendres a la tarda un jove
de 25 anys que va quedar
atrapat pel mecanisme de
seguretat d’un contenidor de
recollida de roba usada situat
a la plaça Rafael Casanova, a
Montmeló. Els Bombers van
rebre l’avís poc després d’1/4
de 6 de la tarda i hi van enviar dues dotacions. El noi va
sortir il·lès.
Aquest no és el primer
incident que pateixen persones que manipulen aquests
contenidors, que tenen un
dispositiu de seguretat per
evitar que es puguin retirar
les bosses de l’interior. Fa
unes setmanes, una persona
va morir a Arbúcies (la Selva) quan va quedar atrapada
en el mecanisme. En el cas de
Montmeló, però, l’home no
va patir ferides.
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La primera reunió de Nova Esquerra Catalana a la comarca es va fer dissabte a Sant Celoni

Nova Esquerra buscarà fer coalicions
d’esquerra per a les municipals
El partit d’Ernest Maragall va reunir vint persones a Sant Celoni
Sant Celoni
J.V.

Nova Esquerra Catalana
(NEC), el partit creat per
l’exconseller d’Educació
pel PSC Ernest Maragall,
buscarà formar grans coalicions d’esquerres en les
localitats on sigui possible,
per a les properes eleccions
municipals de l’any 2015.
Ho va dir el responsable de
comunicació, Xavier Vidal,
que dissabte va participar en
la primera trobada del partit
a la sala Bernat Martorell de

Sant Celoni. Hi van assistir
una vintena de persones,
alguns exmilitants del PSC i
altres d’ICV. Entre els assistents hi havia els exmilitants
socialistes Jaume Arnao i
Josep Arenas i l’exregidor i
primer tinent d’alcalde de
Sant Celoni, Jordi Arenas,
que va admetre que encara té
el carnet del PSC.
La trobada va reunir persones de diverses localitats
com Cardedeu, l’Ametlla,
Mollet, Vallromanes, Sant
Celoni i Sant Hilari Sacalm
(la Selva). Es va proposar fer

la propera trobada a Mollet i
analitzar la possibilitat d’organitzar conjuntament els
militants del Vallès Oriental
i la Selva.
Sobre les eleccions municipals, Xavier Vidal va dir que
abans que parlar de persones
“cal fer el programa” i sobre
els grans objectius del partit
va dir que cal una “refundació” per aconseguir la qualitat democràtica, reformes
per superar la crisi i buscar
la manera d’arribar a l’estat
propi a través del dret a decidir.

Rescatat un
parapentista
dalt d’un arbre
a Bigues i Riells
Bigues i Riells

Els Bombers van restacar
aquest divendres cap a 2/4 de
6 de la tarda a un parapentista que va quedar enganxat
a un arbre, a Bigues i Riells.
No va patir cap lesió, però els
bombers el van haver d’ajudar a baixar.

el llibre guanyador del

Premi Literari
Jaume Maspons i Safont
ja és a la venda. Preu 12 E
demaneu-lo a la vostra llibreria
En un petit país que alguns voldrien imaginari, el govern
de torn, que podria ser qualsevol però és el que és, pren un
seguit de decisions no sempre ben rebudes per una part de la
ciutadania, per bé que, qui ho sap?, potser a la majoria silenciosa
ja li està bé (això, naturalment, mai no ho podrem esbrinar, atès
que el silenci característic d’aquesta majoria n’oculta l’opinió,
sigui monolítica o diversa). Els heroics governants s’enfronten
amb una realitat caparruda que, ai las!, s’entesta a mostrarse insubmisa a pesar de les bones intencions (més que bones,
exquisides) de les autoritats democràticament electes. Aquestes
ments privilegiades aconsegueixen ressuscitar el conflicte
lingüístic, crear-ne un de sanitari que déu n’hi do, mantenir un
acceptable nivell de moderada corrupció...

Dilluns, 18 de febrer de 2013

