
El MALL proposa 

que es posin noms 

de tres dones de 

Llinars a carrers 

del poble

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

El Moviment Alternatiu de 
Llinars (MALL) ha presentat 
una proposta a la comissió de 
nomenclàtor per tal que es 
posi el nom de tres dones del 
poble a carrers del municipi.

En concret, proposa Toma-
sa Rubio, llevadora després 
de la Guerra Civil i fins als 
anys seixanta; Maria Sabé, 
botiguera coneguda com 
Maria l’espardenyera, que va 
convertir la seva botiga en 
un punt d’activitat social del 
poble i Cándida Ezquerro, 
mestre de Llinars entre els 
anys quaranta i cinquanta 
que va fer una tasca educati-
va avançada als seus temps. 
El MALL critica que “el nos-
tre poble només tingui noms 
femenins de verges” i també 
proposa altres noms com Vic-
tòria Sau, Margarida Xirgu, 
Caterina Albert, Pepita Teixi-
dor, Lola Anglada, Rosa Sen-
sat, Maria Aurèlia Capmany i 
Frederica Montseny.
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El doctor Josep Maria Campos

Granollers

EL 9 NOU

Granollers i Parets lliuren 
aquest divendres les meda-
lles de reconeixement a per-
sones i institucions destaca-
des dels respectius municipis. 
A Granollers, el lliurament 
de les medalles de la ciutat 
es farà a les 8 del vespre al 
Teatre Auditori i reconeixerà 
la trajectòria del doctor Josep 
Maria Campos, pel seu paper 
decisiu en la creació, crei-
xement i desenvolupament 
dels serveis assistencials i 
docents de l’Hospital General 
i per la seva carrera de més 
de 30 anys al mateix hospital, 
així com a la Mútua i al CAP 
Vallès. 

Granollers també distingi-
rà l’Esport Club Granollers, 
que aquest any ha celebrat el 
seu centenari, pel seu paper 
cabdal en la difusió del fut-
bol a la ciutat, i a l’empresa 
Estabanell energia, que va 
fer possible l’arribada de 
l’electricitat a la ciutat l’any 
1913.

A Parets, les medalles de 

la vila s’atorgaran en un acte 
que es farà a les 7 de la tarda 
a Can Rajoler. En aquest cas, 
els guardons s’atorgaran a 
Mercè Escardó, que és la 
impulsora del projecte de la 
biblioteca infantil i juvenil 
Can Butjosa, un equipament 
del qual és directora des de 
l’any 1982. La biblioteca s’ha 
constituït en un servei model 
de referència en l’àmbit 
bibliotecari i de foment de la 
lectura.

Parets també premiarà la 
trajectòria de la Cooperativa 

la Progressiva, que al llarg 
dels seus cent anys d’història 
ha estat una institució refe-
rent al municipi. Actualment 
és una cooperativa de con-
sum que té uns 2.000 socis. 
Va néixer com a entitat vin-
culada a la indústria Linera.

L’Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume, que va néi-
xer l’octubre de 1961 a inici-
ativa d’una colla d’escolans 
interessats en l’excursionis-
me i la natura, també rebrà 
una de les medalles de la vila 
de Parets.

El doctor Josep M. Campos i Mercè Escardó, entre els guardonats
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Mercè Escardó

Gent de barri Sant 
Miquel de Granollers 
fa un curs sobre 
seguretat a internet
Granollers

L’associació de veïns Gent 
del Barri Sant Miquel, de 
Granollers, organitza un curs 
sobre la seguretat a internet 
que es farà al centre cívic 
Jaume Oller en dues sessions 
que començaran a les 10 del 
matí. La primera és aquest 
dissabte i estarà centrada en 
xarxes. La segona, versarà 
sobre la seguretat informàti-
ca als telèfons mòbils. Totes 
dues sessions són gratuïtes i 
no cal inscripció prèvia.

L’escola La Salle de 
Sant Celoni farà una 
encesa de llantions 
solidaris
Sant Celoni

L’escola La Salle de Sant 
Celoni farà una encesa soli-
dària de llantions dimecres 
de la setmana entrant i a 
benefici de l’ONG Proide 
(Promoció i Desenvolupa-
ment) que compleix vint 
anys. L’acte es farà a les 6 de 
la tarda i les persones que hi 
vulguin participar hauran de 
comprar amb una donació 
voluntària un dels llantions 
que s’encendrà al pati.
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I també ens pot trobar a:
BADALONA 692 59 40 05

MATARÓ 657 36 46 21

MONTCADA I REIXAC 699 64 39 28

BARBERÀ DEL VALLÈS 689 31 42 60

MANRESA 93 878 86 36

STA. COLOMA DE GRAMENET 93 385 68 81

VIC 93 881 64 10

OLOT 663 10 72 79
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PRODUCTES

La botiga del carrer Josep Umbert 
l’hem traslladat al carrer Sant Jaume, 16
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