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EN PORTADA

PROLIFERACIÓ  Les cotorres argentines desplacen les aus autòctones i fan els seus nius en arbres de parcs i jardins
MOLLET / PARETS. Després d'anys de 
proliferació de la cotorra argen-
tina, els ajuntaments de Mollet i 
Parets han posat fil a l'agulla per 
reduir les colònies d'aquesta au, 
catalogada com a espècie invasora. 
Les mesures es concretaran en un 
pla conjunt en què participaran sis 
municipis més del Vallès Oriental 
a l'entorn de la conca del riu Con-
gost –la Garriga, les Franqueses, 
Canovelles, Granollers i la Roca del 
Vallès–, amb el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona, i que 
pretén reduir la població de cotor-
res progressivament els propers 
tres anys. L'objectiu és aconseguir 
un impacte més gran en la reduc-
ció d'exemplars, tenint en compte 
el moviment de les cotorres al llarg 
del riu. "La millor manera de 
combatre-la és fer una estratè-
gia conjunta, perquè si no poden 
anar d'un municipi a un altre", 
explica Joan Carles Millet, de l'Es-
cola de la Natura de Parets.

Bioinvasió de la cotorra
L'anomenada cotorreta de pit gris 
o cotorra argentina (miopsitta mo-
nachus) és una espècie invasora 
provinent del continent americà 

que els darrers 20 anys ha fet una 
bioinvasió, és a dir, que se n'ha de-
tectat un increment desmesurat 
en llocs que no són els seus hàbi-
tats naturals. "Era un animal exò-
tic que es tenia a casa; alguns 
es van escapar i es van adaptar 
molt bé a la zona i per això han 
acabat creant colònies", indica 
el cap del Servei de Paisatge Urbà, 
Promoció Ambiental i Medi Am-
bient de l'Ajuntament de Mollet, 
Josep Maria Mompín, qui afegeix 
que una de les claus de la seva 
expansió al Vallès i a gran part de 
Catalunya és que "no té depreda-
dors i és un animal força agres-
siu, que fa fora les aus autòcto-
nes dels seus nius", diu.

Però a més de ser una amena-
ça per als ocells del territori, la 
proliferació de la cotorra suposa 
altres problemàtiques. Aquests 
ocells s'han fet habituals a parcs 
i jardins on han instal·lat els seus 
nius a les zones altes dels arbres. 
Amb tot, també es poden trobar 
en infraestructures com antenes, 
torres elèctriques, etc. Els nius 
poden ser de grans dimensions 
i pesar fins a 100 quilos, amb el 
perill de seguretat que això com-

Mollet i Parets 
aplicaran un 
pla per reduir 
les cotorres 
Vuit municipis del Vallès Oriental 
prendran mesures conjuntes per disminuir 
les colònies d'aquesta espècie invasora

arxiu

Localitzades
TOT I QUE NI MOLLET NI PARETS 
DISPOSEN D'UN CENS AMB EL
nombre d'exemplars existent als  
dos municipis, els tècnics dels  
serveis de medi ambient d'ambdós 
ajuntaments sí que tenen localitzades 
les principals colònies de cotorres.  
En el cas de Mollet, la majoria s'han 
instal·lat en espais i parcs amb 
palmeres. És el cas de les avingudes 
Badalona i Burgos –davant  
l'Ajuntament–, el Parc dels Colors i  
les places Lluís Companys i Nacions  
Unides. En el cas de Parets, la 
principal colònia es troba a la plaça 
Mossèn Pere Batlle, on, segons  
les dades municipals, podrien  
concentrar-se uns 200 exemplars.

porta. "És un risc tenir aquests 
nius a la via pública perquè pel 
seu propi pes poden trencar les 
branques i caure a sobre d'al-
gú", alerta Millet. 

A més, aquests ocells també su-
posen un problema de salubritat 
i salut pública –poden ser trans-
missors de pneumònies i altres 
malalties– a més de les molèsties 
que ocasionen al veïnat, ja que són 
molt sorollosos.

El pla de control
El pla conjunt que tiraran enda-
vant els vuit municipis del Vallès 
Oriental es concretarà en diverses 
mesures, la primera de les quals 
serà elaborar un cens dels exem-
plars que hi ha a cada població. 
Una empresa s'ocuparà de fer un 
registre dels llocs on viuen, de què 
i on mengen, on descansen i els 
seus moviments més freqüents. 
Un cop fet el cens, es faran actu-
acions per prevenir que es re-
produeixin més del compte, com 
capturar els exemplars adults re-
productors i eliminar-los. "La llei 

diu que les espècies invasores 
s'han d'eliminar tot i que es fa 
d'una manera respectuosa", as-
segura Millet en referència al Reial 
Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel 
qual es regula el Catàleg espanyol 
d'espècies exòtiques invasores, 
que preveu l'eradicació d'aquests 
exemplars. Una altra de les me-
sures per evitar-ne la multiplica-
ció és eliminar nius i treure'n els 
ous durant una sèrie d'anys. "No 
eliminarem les colònies del tot, 
però almenys reduirem el nom-
bre de cotorres", espera Millet. 
De fet, aquest pla ja s'ha dut a ter-
me en altres poblacions, com és el 
cas de Granollers, on han passat 
de 65 exemplars adults el 2016 
als 6 actuals registrats aquesta 
primavera.

Ni Parets ni Mollet han dut a 
terme anteriorment cap pla con-
cret de reducció de cotorres ar-
gentines, tot i que a Mollet sí que 
s'han fet els darrers anys algunes 
actuacions puntuals en llocs on 
l'existència de nius suposava un 
risc per a la població. i laura ortiz
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SOCIETAT
Bar provisional a les piscinesXerrada sobre educació i solidaritat a Cuba
Les obres de construcció del nou espai social 
de Can Sunyer obligaran a traslladar aquesta 
temporada el bar de les piscines municipals. 
L'Ajuntament de Martorelles està habilitant
un nou espai de bar per a l'equipament.

Mollet amb Cuba organitza aquest divendres (19 h) a La Marineta  
la xerrada Alfabetització, educació i cooperació de Cuba amb altres 
pobles, un acte en què participaran Luisa Campos, directora del museu 
nacional de la campanya d'alfabetització a Cuba, i la documentalista 
Catherine Murphy, directora i productora del documental Maestra.

MOLLET. El procés participatiu per 
triar el projecte de millora del bar-
ri de Lourdes ha arribat a la fase de 
votació per part del veïnat. Els veïns 
del barri majors de 18 anys –unes 
700 persones– podran escollir, en-
tre el 4 i el 15 de juny, una de les 
propostes de millora del barri pre-
sentades dilluns en una nova troba-
da entre la regidora de Participació i 
Transparència, Mireia Dionisio; tèc-
nics municipals i els veïns del barri.

Les propostes que se sotmetran 
a votació són les cinc que han sor-
git de les sessions mantingudes els 
darrers mesos entre representants 
del consistori i els veïns. Concreta-
ment, quatre de les propostes se 

Els veïns de Lourdes triaran entre 
cinc projectes de millora del barri 

URBANISME  L'AV ES MOSTRA PREOCUPADA PER LA PÈRDUA DE LLOCS PER APARCAR QUE POT SUPOSAR LA REFORMA

centren en la millora de la mobi-
litat i l'accessibilitat del barri i la 
cinquena proposta seria la inversió 
per a l'adequació de la riera. 

Properament, tota la informa-
ció sobre els projectes també es 
podrà consultar al centre cívic del 
barri i al web municipal. Els veïns 
rebran una carta informant-los 
del procés participatiu que es farà 
al cívic de Lourdes entre el 4 i el 
15 de juny de 17 h a 21 h. A més, 
els dies 6, 7, 13 i 14 també es po-
drà participar de 10 a 13 h.

Preocupació per l'aparcament
Per la seva banda, els veïns del 
barri de Lourdes han mostrat la 

seva preocupació per la pèrdua de 
llocs d'aparcament que pot supo-
sar la reforma de millora del barri. 
Dels cinc projectes presentats per 
l'Ajuntament, la majoria suposen 
l'eliminació d'aparcaments, en al-
gun cas fins a 97 llocs per aparcar.

Segons la representant de l'AV de 
Lourdes, Maria Ortega, les propos-
tes presentades per l'Ajuntament 
"no es poden fer perquè treuen 
molt aparcament i aquest és un 
problema que ja existeix al bar-
ri", lamenta Ortega, qui assegura 
que aquesta problemàtica s'agreu-
ja durant el curs a l'Escola de Po-
licia, perquè molts alumnes que 
viuen de lloguer al barri "compar-

MONTMELÓ. L’Ajuntament ha ad-
judicat a l'empresa Paymacotas 
Engineering SA els treballs de 
redacció del projecte de la segona 
fase de l’obra de reurbanització 
de les carreteres BV-5003 i BV-
5156. Les feines de redacció del 
projecte inclouen un pressupost 
d’obra definitiu de 1.150.000 €, 
un cop ha estat confirmat l’ajut 
complementari de 300.000 € per 
part de la Diputació de Barcelona.

El projecte ha de ser entregat 
a l’Ajuntament abans del mes de 
juliol, quan serà presentat a la 
ciutadania i s'activarà el període 
d'informació pública. i 

Adjudicada la 
redacció de la 
segona fase d'obra 
de la BV-5003

MARTORELLES. El grup municipal 
Units per Martorelles (UxM) va 
demanar al govern en el darrer 
ple municipal que es faci una nete-
ja de la façana de l'antiga empresa 
Derbi, una de les més emblemà-
tiques de la població, actualment 
plena de pintades. "Entenem que 
qui ho ha de netejar és el pro-
pietari, però en tot cas, si no ho 
fa, demanem que se n'encarre-
gui l'Ajuntament", va apuntar 
la portaveu del grup municipal, 
Margarita Casanovas.

UxM reclama que 
es netegi la façana 
de l'antiga Derbi

A) Ampliació de les voreres d’un metre d’amplada sense 
modificar ni electricitat ni telefonia, que continuaran 
sent aèries

340.549,90 € 97

LES PROPOSTES D'ACTUACIÓ PRESSUPOST PLACES D'APARCAMENT 
QUE ES PERDEN

54337.260,00 €
C) Vianalització del carrer Miguel de Unamuno, la 
supressió de l’aparcament en superfície i l'eixamplament 
de la vorera del carrer Gustavo Adolfo Bécquer

971.017.969,63 €D) Ampliació de les voreres d’un metre d’amplada 
soterrant electricitat i telefonia

2135.000 €
E) Tractament paisatgístic de la riera, formació de dues 
zones enjardinades, voreres accessibles i substitució dels 
fanals a tot el barri

45556.432,75 €B) Ampliació puntual de voreres amb el trasllat de pals 
per permetre el pas

teixen un mateix pis però cadas-
cú té el seu cotxe, i això es nota a 
l'hora d'aparcar", assegura. 

De les propostes presentades, 
totes, excepte la millora de la ri-
era, suposen ampliació de vore-
res i eliminació d'aparcaments. 
En aquest sentit, la regidora de 
Planejament i Gestió Urbanísti-
ca, Mireia Dionisio, apunta que 
"hem anat treballant propostes 
amb els mateixos veïns fins que 
n'hem definit cinc. Totes tenen 
què suposen de positiu i de ne-
gatiu, hi ha tots els condicio-
nants explicats per a cadascuna 
d'elles", diu. La regidora recorda 
que "cada proposta marca el 
nombre de places d'aparca-
ment que es perdran, de mane-
ra que a l'hora de votar els veïns 
sabran perfectament què s'hi 
guanya i què s'hi perd, tindran 
tota la informació", conclou.

El procés participatiu al barri 
de  Lourdes es va plantejar des-
prés de presentar el procés par-
ticipatiu Decideix 100.000 euros, 
en què l’Ajuntament de Mollet va 
posar a votació diversos projectes 
d'inversió a la ciutat. El consis-
tori va creure convenient fer un 
procés participatiu exclusiu per a 
aquest barri, ja que el seu nombre 
d’habitants el situava en clar desa-
vantatge amb la resta de barris de 
la ciutat. i redacció / l.o.
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Grup Covesa
www.grupcovesa.com

Av. Rabassaires, 32 (davant C-17)
Mollet del Vallès · Tel. 93 579 65 00
BADALONA - MATARÓ - TERRASSA - MARTORELL - FORNELLS DE LA SELVA - BLANES

Nuevo Crossover

Por

Entrada 3.205€ / Cuota Final 6.979€ / 49 meses
TAE 8,82% / Financiando con FCE Bank hasta 31/05/18

*

Ford Fiesta Active
109€/mes

Vive cada momento.
Lluvia, nueve, viento, sol... Cualquier momento es el momento
perfecto para disfrutar del Nuevo Crossover Ford Fiesta Active.
Un vehículo pensado, diseñado y creado para convertir cada
trayecto en una aventura gracias a su selector de modo de
conducción. Disfruta de cada instante haga el tiempo que haga.
Descubre más en ford.es

GAMA FORD FIESTA ACTIVE CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 4,6 A 5,2 L/100KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO.
EMISIONES DE CO2 DE 105 A 118 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR.
*Fiesta Active 1.0 EcoBoost 63kW (85cv) con Pantalla táctil de 16,5cm (6,5”) con SYNC 3, llantas de aleación de 43,18cm (17”), climatizador manual, selector de modo de conducción, avisador y asistente de cambio de carril, encendido automático de luces y asistente de 
arranque en pendiente. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), transp., dtos. promocionales, entrega de un vehículo usado propiedad 
del comprador, aport. Concesión y dto. por fi nanciar con FCE Bank plc S.E., aplazado mín. 9.000€ y permanencia mín. 25 meses. Oferta de MultiOpción de FCE Bank, plc, SE a 49 meses y 20.000 kms/año. Precio Final 12.900,45€. Entrada de 3.205€. Importe total del Crédito 
9.695,45€. 48 cuotas de 109€/mes. Cuota fi nal 6.979€. Comisión de apertura 329,65€. TIN 7,35%. TAE 8,82%. Importe total adeudado 12.540,65€. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta 31/05/2018. No compatible con otros dtos. ford.es
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET / MONTORNÈS. Represen-
tants de les comissions de jubilats i 
pensionistes de Mollet i Montornès 
s'han proposat crear un moviment 
unitari al Vallès Oriental. En una 
trobada dijous passat van estudiar 
la possibilitat de crear un movi-
ment unitari que "sumi i sigui fort 
per aconseguir les reivindica-
cions del col·lectiu i defensar al-
tres drets com la salut, la sanitat 
pública i els serveis socials, ente-
sos com a drets fonamentals que 
afecten tota la ciutadania", apun-
ten fonts de la comissió. Tot i que 
el projecte està en una fase "molt 
incipient", també hi ha contactes 
amb els sindicats CCOO i UGT.

El mateix dijous, i com cada set-
mana, unes 200 persones convo-
cades per la Comissió de Jubilats i 
Pensionistes de Mollet es van con-

comissió jubilats mollet

RECLAMACIONS  VOLEN CREAR UN MOVIMENT UNITARI DE PENSIONISTES AL VALLÈS ORIENTAL

Els pensionistes uneixen forces

centrar davant l’INSS per reclamar 
pensions dignes i públiques. En 
nom de la comissió van intervenir 
Antonio Cuéllar, Manel Andero i 
Àngel Rodríguez, qui va fer una 
crida a mobilitzar-se perquè cada 
dijous “hi hagi més persones en 
defensa de les pensions, ja que 
és un problema de tots i totes, 

però també dels futurs pensio-
nistes i dels joves, que no s’han 
de resignar que en el futur no 
tindran dret a una pensió”.

Cuéllar va manifestar el cansa-
ment del col·lectiu de jubilats i 
pensionistes davant "les menti-
des i les falses promeses que fa 
el Govern del PP". 

MOLLET. La Plataforma d'Afectats 
per la Hipoteca (PAH) es va mobi-
litzar dijous de la setmana passada 
davant l'Ajuntament per exigir la 
reducció dels tràmits i requisits 
administratius per rebre l'informe 
d'exclusió residencial. També re-
clamaven el compliment de les lleis 
24/2015 –mesures urgents per 
afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica– 
i la 4/2016 –mesures de protecció 
del dret a l'habitatge de les perso-
nes en risc d'exclusió residencial–.

El manifest llegit per la PAH re-
cordava que la llei considera situa-
ció de risc residencial les persones 
que viuen soles i ingressen menys 
de dues vegades l'IRSC –fixat en 
569,12 euros mensuals i 7.967,73 
euros anuals–, a les unitats de con-
vivència que en percebin menys 
de 2,5 i a persones amb discapaci-
tats i grans dependències si reben 
menys de tres vegades l'IRSC.

Tenint això com a base, la pla-

taforma va exigir a l'Ajuntament 
que se suprimeixi tanta paperas-
sa per contrastar la vulnerabilitat 
dels veïns afectats. També recla-
men que hi hagi "un únic infor-
me i no un per a cada cosa com 
fins ara: resulta que una família 
pot ser vulnerable per a la com-
panyia de la llum, però no per a 
la de l'aigua tenint els mateixos 
ingressos; no té cap sentit". A 
més, reivindiquen que no es trac-
ta d'una "beca", sinó d'una "situ-
ació econòmica-social", i que, 
per tant, hauria de ser la matei-
xa treballadora social qui hauria 
d'entregar l'informe al consistori, 
"ja que és qui posseeix la infor-
mació econòmica" dels afectats.

Un membre de la PAH, a més, va 
assegurar que esperaran respos-
tes: "Si en un mes no les tenim, 
entendrem que hi ha silenci 
administratiu i farem les acci-
ons oportunes fins que aquesta 
problemàtica se solucioni”.  

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la 
Llagosta vol que la Generalitat 
autoritzi al més aviat possible la 
instal·lació d'una nova parada 
d'autobús a la zona de Can Milans, 
al terme municipal de Montcada i 
Reixac, però ben a prop del nucli 
urbà de la Llagosta. El consistori 
vol facilitar el servei als usuaris 
de la línia de Sagalés, que ara han 
de desplaçar-se fins a la parada 
del costat del McDonald's, a la 
zona del polígon.

L'alcalde, Óscar Sierra, i el re-
gidor de Mobilitat i Transports, 
Jordi Jiménez, es van reunir di-
mecres a Barcelona amb el sub-
director general de Transport Pú-
blic i Mobilitat de la Generalitat, 
Benjamín Cubillo, per parlar so-
bre la solució a aquesta situació. 
Tant aquest departament com 
l'Ajuntament de Montcada i Sa-

galés estan d'acord amb la crea-
ció d'aquesta nova parada. Qui no 
dóna llum verda a aquesta instal-
lació és la Direcció General d'In-
fraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat, que considera que la 
nova parada no pot estar al costat 
de la carretera per una qüestió de 
seguretat viària. La proposta al-
ternativa és que s'ubiqui a la zona 
de l'aparcament de Valentine, una 
decisió que no avala la Direcció 
de Transport Públic de la mateixa 
Generalitat, ja que suposaria una 
desviació del recorregut.

Davant d'aquesta situació, en la 
trobada de dimecres es va acor-
dar fer una reunió urgent entre 
representants dels dos departa-
ments de la Generalitat i l'Ajun-
tament de la Llagosta per decidir 
sobre el terreny la millor ubicació 
de la nova parada. 

ES VAN MOBILITZAR DAVANT L'AJUNTAMENT DE MOLLET

La PAH exigeix la reducció 
dels tràmits d'exclusió

La Llagosta demana 
una nova parada de bus

L'AJUNTAMENT DEMANA QUE SE SITUÏ A CAN MILANS

REUNIÓ  Representants dels col·lectius de Mollet i Montornès, dijous
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MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès canviarà el sistema de 
contenidors de recollida de resi-
dus del municipi després de l'estiu. 
El projecte, que tindrà un cost glo-
bal d'uns 330.000 euros, preveu, 
d'una banda, l'eliminació de les 
àrees de contenidors soterrats, i de 
l'altra la compra i instal·lació a tota 
la població de 415 contenidors de 
càrrega lateral.

Actualment, el municipi disposa 
d’un sistema de recollida de resi-
dus amb contenidors amb càrrega 
posterior i càrrega superior i 42 
contenidors soterrats distribuïts 
en set àrees del municipi, dues a 
Montornès Nord i la resta a Mon-
tornès Centre.

L’Ajuntament ha iniciat el procés 
de canviar la tipologia de recollida 
actual per una recollida de conte-

DEIXALLES  EL CONSISTORI TREU A CONCURS LA COMPRA DE 415 CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL, AMB UN PRESSUPOST D'UNS 291.000 EUROS

L'Ajuntament de Montornès canviarà 
tots els contenidors passat l'estiu

marc muÑarcH

ACTUACIONS  També s'eliminaran els contenidors soterrats

nidors de càrrega lateral, perquè 
"els contenidors existents ja 
estaven molt vells i, a més, s'ha 
volgut unificar el sistema de re-

collida per reduir costos i que 
el servei sigui més rendible i 
ambientalment més sostenible", 
apunten des del departament de 

Medi Ambient de l'Ajuntament. 
"Ara, per exemple, necessitem 
dos tipus de camions per fer la 
recollida de les escombraries i 
amb el canvi seran del mateix 
tipus", apunten. Pel que fa als con-
tenidors soterrats, que es van ins-
tal·lar el 2010, les mateixes fonts 
reconeixen que és un sistema que 
"necessita d'un major mante-
niment i neteja, i això alenteix i 
encareix el servei".

Així doncs, l'Ajuntament ha 
aprovat el projecte d'eliminació de 
les àrees soterrades, que es troba 
en exposició pública, i que tindrà 
un cost de 37.983,49 euros. Les 
obres es farien en un termini de 
dos mesos. El consistori també 
està redactant el plec de condici-
ons per licitar la compra de con-
tenidors de càrrega lateral per a la 

recollida de residus de les fracci-
ons envasos lleugers, paper-cartró, 
vidre, rebuig i matèria orgànica. El 
contracte preveu un total de 415 
contenidors, 129 de 3.200 litres i 
286 de 2.200 litres, amb un pres-
supost de licitació de 291.528,93 € 
sense IVA.

Tancament electrònic
Una de les novetats serà la instal-
lació de 25 contenidors de matèria 
orgànica amb tancament electrò-
nic destinats als anomenats grans 
productors –fruiteries i restau-
rants, principalment–. Els usua-
ris disposaran d'una targeta per 
poder obrir aquests contenidors, 
els quals disposaran d'un software 
que permetrà controlar la quanti-
tat i tipologia de residus que s'hi 
dipositen. La previsió municipal 
és que el canvi de sistema de con-
tenidors es faci tot de cop després 
de l'estiu. Alhora, s'estan redactant 
també les condicions del concurs 
públic per atorgar el contracte del 
servei de recollida de residus i ne-
teja viària, que des del 2012 gestio-
na l'empresa CLD.   laura ortiz

MONTMELÓ. L'Ajuntament portarà 
a terme aquest final de maig una 
sèrie de millores als horts muni-
cipals de Cal Quico i del Raiguer.

En el primer cas, els horts de 
Cal Quico, la brigada municipal 
iniciarà els treballs de construc-
ció d'una tanca perimetral cinegè-
tica d'un metre i mig d'alçada jun-
tament amb tres portes d'accés 
per tal d'evitar el pas d'animals 
i persones que no siguin els hor-
tolans, i així aconseguir una inte-
gració més natural i homogènia 

de l'entorn rural. A més, també 
s'han habilitat al pati de la finca 
tres taules amb bancs perquè els 
hortolans puguin gaudir en famí-
lia de l'entorn.

En el segon cas, els horts del 
Raiguer, atenent la demanda de 
la Junta d'Hortolans del Raiguer, a 
finals d'aquest mes de maig s'aca-
barà la construcció de tres case-
tes per consolidar i integrar defi-
nitivament l'espai dels horts amb 
caseta i així definir i delimitar les 
dues zones d'horts. 

MEDI AMBIENT  SÓN ELS HORTS DE CAL QUICO I DEL RAIGUER

Montmeló farà millores
als horts municipals

L'Ajuntament de Sant Fost ha millorat les darreres setmanes l'accés i l'entorn 
de la font de les Heures. Les obres han consistit en la construcció de nous 
esglaons, un mur i una tanca de fusta per poder accedir a la font. També ha 
netejat i desbrossat la riera i l’arranjament de les voreres del mateix carrer 
de les Heures i de les vies més pròximes. sant fost sergio carrillo

Esglaons a la font de les Heures

MOLLET. Som Energia llança una 
campanya, Impuls Solar Vallès, amb 
l'objectiu de fer 100 instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoproducció 
en habitatge a la comarca, que es 
presentarà dimecres al Casal Cul-
tural de Mollet en un acte obert a 
socis i no socis. Sud Renovables, en 
col·laboració amb la cooperativa 
CEMID, ha estat l’empresa escolli-
da, mitjançant el concurs que s’ha 
fet entre empreses de la zona, per 
oferir el servei integral.

'Impuls Solar
Vallès' es presenta 
al Casal Cultural

ENERGIES RENOVABLES
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NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 
(2016/679 RGPD) 

Entrada en vigor el 25 de maig 2018

Els Autònoms, Pimes, Grans Empreses, Comunitats de 
propietaris i Associacions/Fundacions estan obligats 
a complir amb el Reglament UE.

Si encara no estàs adaptat, 
informa’t!
Data Protection Compliance ofereix un innovador sis-
tema de consultoria i auditoria per l’adaptació al nou 
reglament LOPD i Llei de la societat de la informació – 
Comerç Electrònic (LSSI-CE).

SERVEIS:
• Anàlisi inicial  i  avaluació d’impacte 
per un consultor.
• Disseny de procediments, controls 
i mesures a adoptar.
• Realització d’auditories.
• Assessorament jurídic.
• Assistència legal davant inspeccions 
i tramitació de recursos davant AEPD.

Avda. Rabassaires, 28, 1a planta - 08100 MOLLET DEL VALLÈS - Tel. 93.522.04.17
info@bdpcompliance.com  -  www.bdpcompliance.com
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LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 
Llagosta i Humana Fundació Po-
ble per a Poble han signat aques-
ta setmana un nou conveni de 
col·laboració pel qual el municipi 
comptarà amb més contenidors 
de recollida de tèxtil usat a més 
d’alguns ajuts per a persones ne-
cessitades del municipi. 

Concretament, l’acord preveu 
l’ampliació del nombre de conte-
nidors de recollida de roba usada 
a la Llagosta de les vuit a les 10 
unitats actuals. De fet, Humana ja 
ha instal·lat recentment aquests 
dos nous contenidors de reco-
llida de roba usada, un al carrer 
Progrés i un altre al carrer Santa 
Rosalia. 

El conveni també estableix 
l’aportació per part d’Humana de 
40 vals de compra per un valor de 
30 euros cadascun que es desti-
naran a famílies necessitades del 
municipi i que es podran utilitzar 
a les botigues de roba se segona 
mà d'Humana, les més properes 
situades a Barcelona.

D'altra banda, l'ONG també do-
narà 350 quilos de roba perquè 
es distribueixin directament a 

SERVEIS  HUMANA VA RECOLLIR L'ANY PASSAT 29.392 QUILOS DE ROBA USADA AL MUNICIPI

x.l.

CONTENIDORS  Humana ha incrementat fins a 10 els punts de recollida

persones amb necessitats del mu-
nicipi, i una aportació econòmica 
de 1.500 euros que es destinarà, 
segons el conveni, a programes 
socials. Aquesta quantitat suposa 
un ingrés de 150 euros anuals per 
cada contenidor instal·lat als car-
rers del municipi.

Per l’alcalde, Óscar Sierra, 
aquesta "és una bona manera 
de reciclar la roba donant-li un 
nou ús i, a més, obtenim uns in-
gressos per a projectes socials". 

Sierra va signar el conveni de col-
laboració amb la promotora de 
Recollida de Catalunya d’Humana, 
Emma Dalmases.

El servei de recollida del tèxtil és 
gratuït i representa un estalvi en 
les despeses de recollida i elimi-
nació dels residus sòlids urbans. 
Humana ha recuperat durant els 
primers quatre mesos d’aquest 
any 8.514 quilos de tèxtil usat a la 
Llagosta, i l’any passat va recollir 
29.392 quilos de roba usada. 

MONTMELÓ. Les propostes d’in-
versió dels pressupostos parti-
cipatius 2018 de Montmeló han 
estat triades pel ple del Consell de 
Poble i es podran votar presenci-
alment a la carpa de l’Ajuntament 
a la Fira de Comerç (2 de juny) o 
telemàticament a partir del 4 de 
juny al web municipal. En total hi 
ha 150.000 euros per invertir i 20 
propostes entre les quals escollir. 
Pel que fa a benestar social, es 
proposa fer pisos per allotja-
ment d'urgència i inclusió social 
(66.000 €) i substituir les portes 
actuals del casal de la Gent Gran 
per unes d'automàtiques (7.700 
€). En cultura i educació es pro-
posa millorar la climatització de 
la biblioteca municipal La Grua 
(24.000 €), rehabilitar el pati de 
l'escola Pau Casals (32.850 €) i 
rehabilitar el pati de l'escola Sant 
Jordi (14.886 €).

En esports hi ha instal·lar cale-
facció als vestidors de la piscina 
municipal (14.000 €), instal·lar 
un nou equip de so al pavelló po-
liesportiu (12.814 €), adequar tèr-
micament i acústicament la pista 
coberta del Pau Casals (33.000 €) i 
muntar nova megafonia al camp de 
futbol municipal (10.000 €).

Quant a promoció econòmica, 
comerç i turisme hi ha la possi-

bilitat de millorar la senyalitza-
ció informativa pública i privada 
(47.000 €), i sobre infraestruc-
tures viàries es proposa millorar 
l'accessibilitat a l'avinguda del 
Mil·lenari, arreglant les voreres i 
suprimint les barreres arquitec-
tòniques (19.200 €); reformar la 
rotonda de la cruïlla de l'avinguda 
Mil·lenari amb el carrer Timbaler 
del Bruc (10.000 €); actualitzar i 
desenvolupar el projecte de cre-
ar camins escolars segurs i salu-
dables (45.000 €) i col·locar una 
tanca de protecció a les voreres 
de la rotonda del vial de Ronda 
(7.500 €).

La resta de propostes són més 
generals: crear una zona per a la 
pràctica d'skate (40.000 €), ade-
quar la plaça de la Constitució 
amb una nova distribució del parc 
(89.000 €), suprimir les barreres 
arquitectòniques al cementiri vell 
(30.000 €), adequar l'àmbit del 
Sant Crist de la Grua (46.000 €), 
adequar la zona d'aparcament 
provisional de la plaça Frederica 
Montseny (6.000 €) i instal·lar 
tanques de protecció als espais de 
joc infantil (28.217 €).

A l'hora de la votació, els mont-
melonins poden escollir diverses 
propostes que han de sumar com 
a màxim 150.000 €. 

PARTICIPACIÓ  EL 4 DE JUNY S'OBRE EL PERÍODE DE VOTACIÓ

El pressupost participatiu 
de Montmeló presenta 
les 20 propostes finalistes

Més contenidors per recollir 
roba usada a la Llagosta

El portaveu de la comunitat islà-
mica Al Huda, Ahmed Balghouch, 
ha estat condemnat a pagar una 
multa de 240 euros per amenaces 
als treballadors de Vallès Visió. Se-
gons el jutge, Balghouch va amena-
çar de trencar la càmera de la tele-
visió local arran d'una informació 
amb la qual ell estava en desacord.

Multa per al 
portaveu d'Al Huda

MONTMELÓ. Un foc va cremar la 
matinada de dissabte fins a cinc 
contenidors de residus al carrer 
Anselm Clavé, un incendi que es va 
estendre i va afectar també la tan-
ca perimetral d'un habitatge i tres 
vehicles que hi havia aparcats al 

Cremen cinc 
contenidors i tres 
cotxes a Montmeló

costat. Segons els Bombers, l'avís 
del foc es va produir a les 00.21 
h de dissabte, i quan els Bombers 
van arribar al lloc dels fets crema-
ven cinc contenidors de residus i 
les altes temperatures afectaven 
tres vehicles estacionats –un Oper 
Astra, un Kia Ceed i un Mercedes 
Sprinter–, així com la tanca peri-
metral de l'habitatge del número 
23 del carrer. En l'extinció de l'in-
cendi va treballar-hi durant una 
hora una dotació dels Bombers. 
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CAN MAGRET: TRES GENERACIONS 
DEDICADES A L’ALIMENTACIÓ DE QUALITAT
Can Magret representa la tercera genera-
ció d’una nissaga dedicada a l’alimentació 
i a l’elaboració càrnia des de fa dècades a 
Mollet. Més de 60 anys contemplen l’his-
tòric establiment de Can Magret, que re-
geixen el Josep Antoni i la Isabel amb els 
seus � lls, i que el 1987 va viure un impor-
tant creixement. Des de tombants de se-
gle que la botiga manté el mateix aspecte 
acollidor, ja que pels volts de l’any 2000 
es va fer la darrera reforma. La botiga, a 
banda de la part d’exposició i venda, dis-
posa d’obrador, zona de fresc i de coc-
ció on preparen les viandes d’elaboració 
pròpia, sempre amb matèries de primera 
qualitat, productes gourmet, delicatessen 
en constant innovació i menjar sempre de 
proximitat, gustós i saludable. Embotits 
tradicionals catalans, formatges, pizzes, 
conserves, fruita, el ventall d’oferta ali-

mentària és variat, però sempre amb el 
denominador comú del millor producte 
al millor preu possible.

La tradició familiar en el món de la carn 
els ve de lluny. El pare de l’Isabel, de Can 
Magret, era escorxador del poble. El pri-
mer antecedent va néixer després que la 
família adquirís la botiga d’alimentació de 
Cal Rabassó. La família encara conserva 
documentació datada de 1821 del mas on 
ara hi ha la botiga.

A Can Magret ofereixen un producte 
excel·lent amb carns de primera qualitat 
com ara el porc Duroc de Vic (al 100% i al 
50%), el pollastre de creixement lent criat 
a Catalunya i la vedella del Pla de l’Estany. 
Un establiment arrelat a Mollet i de refe-
rència per a la comarca.

AV/ JAUME I, 166 
Mollet del Vallès
       Tel. 93 570 51 79
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MONTORNÈS. El nou camí de via-
nants a la carretera BV-5001 entre 
Can Vilaró i el barri de l’Ametller 
ha provocat el tall de l’accés a la 
masia de Ca l’Ametller, un camí 
agrícola proper al carrer dels Ci-
rerers per on passaven molts ve-
hicles pesants que ara circulen per 
la urbanització. Són camions, trac-
tors, cisternes i altra maquinària 
agrícola de gran tonatge que han 
d'accedir als camps agrícoles de 
l'entorn o a la masia, on hi ha un 
magatzem de distribució de fruita. 

Un cop tallat l'accés, aquests ve-
hicles entren pel carrer de les Mo-
reres, a tocar de l’empresa Arsam, 
i travessen la urbanització, un fet 
que no agrada als veïns, que han 
vist augmentar considerablement 
el trànsit i que, a més, consideren 
que pot ser perillós en un veïnat 
amb molta canalla. Sònia Alfonso, 
propietària de Frutería R. Alfonso, 

URBANISME  LES OBRES HAN PROVOCAT EL TALL D'UN CAMÍ AGRÍCOLA QUE ACCEDIA A LA MASIA

Els veïns de Ca l'Ametller 
reclamen que es reobri l'accés 
de la carretera a la masia

a.ansia

CAMÍ DE VIANANTS  El nou pas ha millorat el traçat d'uns 750 metres

explica que “alguns carrers són 
massa estrets per la circulació 
o el gir dels vehicles més grans, 
i els veïns ja hem hagut de reti-
rar cotxes per facilitar el pas”. 

Dilluns, una vintena de veïns van 
reunir-se amb tècnics municipals 
per demanar que es reobri l’accés, 
una acció que en tot cas dependria 
de la Diputació. Amb tot, segons 

fonts municipals, l'Ajuntament s'ha 
posat en conmtacte amb la Diputa-
ció per transmetre'ls la situació i in-
tentar buscar una solució. Els veïns, 
alhora, han iniciat una recollida de 
firmes per demanar la reobertura 
del camí i han indicat que si l’admi-
nistració local no els dóna suport no 
descarten fer altres mobilitzacions, 
com tallar la carretera.  a.ansia

MARTORELLES. Un cop finalitzada la remo-
delació del barri de Can Sunyer han sor-
git algunes queixes per part dels veïns en 
relació amb la falta d’aparcament al barri. 
Els grups d’UxM i el PDeCAT van traslladar 
aquesta preocupació al ple, que va debatre 
la necessitat d’ampliar els espais d’aparca-
ment a Can Sunyer.

L’alcalde, Marc Candela, explicava que 
“ens hem gastat gairebé tres milions 
d’euros a renovar l’espai públic i hem 
garantit gairebé els mateixos aparca-
ments que hi havia”, i en aquest sentit in-
dicava que de les 230 places d’aparcament 
que tenia el barri abans de la reforma ara 
n’han quedat 223. “Només s’han perdut 
set places de les 74 que estava previst 
que es perdessin en el disseny inicial de 
la reforma”, apuntava l’alcalde, qui alhora 
recordava que el barri compta amb altres 
espais també aptes per a l’aparcament. “Al 
sorral del carrer Aragó hi caben 18 cot-
xes, al final del carrer Galícia n’hi caben 
sis i al capdamunt del passatge Astúri-
es n’hi caben sis més”, deia Candela, qui 
assegurava que al barri hi ha places sufici-
ents d’aparcament. “De llocs per aparcar 
n’hi ha, el problema és que tothom vol 
aparcar davant de casa”, deia.

Candela també explicava que al barri hi 
ha matriculats 451 vehicles, bona part dels 

quals són motos o cotxes que poden apar-
car en garatges particulars, i que hi ha 149 
guals legalitzats, uns espais davant dels 
quals “potser es podria permetre apar-
car durant la nit”, deia en resposta a la pe-
tició del regidor del PDeCAT Rafael Corpas 
de ser més flexible en horari nocturn.

Una decisió dels veïns
Davant les queixes expressades pels grups 
de l’oposició, l’alcalde apuntava la possibi-
litat que siguin els mateixos veïns del barri 
els qui acabin decidint, mitjançant un pro-
cés participatiu que encara no s’ha definit, 
si cal habilitar més llocs d’aparcament, per 
exemple a la part de baix del carrer Aragó, 
en un espai on hi ha previst un parc infantil 
i on podrien cabre-hi una desena de cotxes 
més. “Hem de buscar solucions que no 
suposin malmetre els tres milions d’eu-
ros invertits”, insistia Candela. Durant el 
debat també van intervenir la portaveu del 
PSC, Assumpta Pastor, qui apuntava que 
“la manca d’aparcament no és exclusiu 
de Can Sunyer”, i el regidor d’ICV-EUiA, 
Juan García Caba, qui defensava que “l’ur-
banisme ha de ser per a les persones, no 
per als cotxes”. De fet, els representants 
municipals es reunien dimarts amb els 
veïns de Can Sunyer per tractar aquesta 
qüestió.  x.l.

BAIX VALLÈS. Els treballadors de 
l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac 
van trobar dimarts un nadó mort 
entre els residus de la planta, 
concretament a la màquina clas-
sificadora de deixalles. Els Mossos 
s'han fet càrrec de la investigació 
per esclarir les circumstàncies 
dels fets. Segons fonts municipals, 
el menor tindria al voltant d'un 
any. L'Ecoparc és un equipament 
ambiental que gestiona residus 
orgànics procedents dels munici-
pis més propers de l'àmbit metro-
polità, el Vallès Oriental i Occiden-
tal, el Maresme i el Baix Llobregat, 
i que cada nit gestiona prop de 
80 tones de residus. A més, en 
aquesta ocasió, com que dilluns 
era festiu, l'equipament tenia em-
magatzemades més de 200 tones 
de residus pendents de tractar. 
Per això, segons fonts de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, serà 
"molt difícil" determinar de quin 
municipi procedia el nadó. 

Troben el 
cadàver d'un 
nadó a l'Ecoparc 
de Montcada

LA LLAGOSTA. Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir dissabte un home 
d’origen polonès de 45 anys com 
a presumpte autor d’un delicte 
contra la seguretat del trànsit per 
conduir sota els efectes de l’alco-
hol, després de xocar contra la 
tanca del peatge de la C-33 a la 
Llagosta. Els fets es van produir 
poc després de les 2 h, quan un 
camió va xocar contra la tanca 
del peatge, en sentit nord, i la va 
trencar. En arribar al lloc dels fets, 
els Mossos van trobar el conduc-
tor a l'interior del vehicle, ador-
mit, amb el cap recolzat sobre el 
volant i amb evidents símptomes 
d’anar begut. La prova d’alcoholè-
mia va donar un resultat de 0,76 
mg/l d’aire espirat, motiu pel qual 
el conductor va ser detingut i el 
vehicle es va immobilitzar. L'au-
tor dels fets va declarar que no 
havia begut alcohol aquella nit; 
que l’únic que havia begut eren 
dues dosis d’esbandida bucal. 

SUCCESSOS  

Un conductor 
begut s'emporta 
la tanca del 
peatge a la C-33

Martorelles debat la falta 
d'aparcament a Can Sunyer
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MARTORELLES. L'expilot de motoci-
clisme i emblemàtic cap de mecà-
nics de competició de Derbi, Jaume 
Garriga Torret, va morir diumen-
ge als 82 anys. Garriga va néixer a 
Lliçà de Vall el 1936 i gràcies a la 
seva habilitat com a mecànic d'au-
tomòbils i motocicletes va entrar a 
treballar a Derbi el 1955 de la mà 
de Paco Tombas. En muntar-se el 
departament de competició de la 
marca, Garriga va ser nomenat cap 
de mecànics, càrrec que va ocupar 
fins a la retirada definitiva de Derbi 
de les competicions. Durant la seva 
llarga trajectòria a l'empresa –42 
anys, fins que es va jubilar el 1997–, 
Garriga va tenir cura de les motos 
de Gran Premi dels pilots oficials de 
la marca, com Josep M. Busquets, 
Barry Smith, Ángel Nieto, Aspar i 
Àlex Crivillé, entre d'altres. 

NECROLÒGIQUES

Mor Jaume 
Garriga, expilot
i històric cap de
mecànics a Derbi

PARETS. Aproximació històrica a 
l'Eixample de Parets és el títol del 
llibre que la historiadora paretana 
Montserrat Salvador ha presentat 
sobre els origens i el creixement 
d'aquest barri de Parets i que re-
cull els testimonis personals de 
més de 80 persones que van viu-
re els pitjors moments de la post-
guerra i el posterior creixement 
de l'Ensanche. "En aquest llibre 
parlo del meu territori, de la 
història de les persones que vi-
vien o feien estada a l’Eixample, 
també de la meva família que va 
arribar a Parets el 1938, de llocs 
molt coneguts i estimats", expli-
ca l'autora. "He afrontat aquest 
repte buscant informació −bibli-
ogràfica, arxius, hemeroteques...− 
per reivindicar la importància 
de la conservació dels arxius, 
d’institucions, d’entitats i famili-
ars, que m’han facilitat la feina i 
m’han fet comprendre i explicar 
la nostra història", diu. Salvador 
assegura que "la manca d’arxius 
és una constant, no es dóna im-

El llibre acaba en l'actualitat, 
tot repassant diverses fases, com 
les primeres urbanitzacions, do-
cumentades durant la dècada de 
1920. "Era un espai buit molt 
ampli on es podia fer un bon 
negoci", o l’aportació de la colò-
nia d’estiuejants en el desenvolu-
pament urbanístic de l’Eixample, 
"que va ser un factor decisiu".

Montserrat Salvador ja va col·la-

portància a la conservació dels 
papers antics, i no pensem que 
així perdem la nostra memòria 
i la nostra identitat. I també les 
fonts orals, la memòria que cal 
preservar", afegeix. 

Per això ha entrevistat a més de 
80 persones: "perquè allò que 
cercava no sempre es troba de 
forma documental, i aquestes 
xerrades informals m’han fet 
comprendre la situació".

De l'arribada del tren a l'actualitat
Així, doncs, el llibre parteix de la 
crucial arribada del ferrocarril: "El 
tren va fer créixer la zona pro-
pera a l’estació i també els vol-
tants de la carretera. És a finals 
del segle XIX quan Parets es co-
mença a transformar. El tren ens 
va apropar a Barcelona i també 
als pobles del voltant, de la vall 
del Tenes, que no tenien estació 
de ferrocarril. Aviat hi va haver 
una línia d’autobusos que enlla-
çava aquestes poblacions amb 
l’estació de Parets".

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA HISTORIADORA LOCAL MONTSERRAT SALVADOR PRESENTA UN LLIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DEL BARRI

PATRIMONI  EL DOCUMENT ANALITZA LA SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSA ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL CONJUNT MEDIEVAL

Els estiuejants i l'arribada del tren, claus 
per al creixement de l'Eixample de Parets

arxiu m.s.

ANY 1949  Caramelles al carrer Alfons XIII, amb mossèn Jaume Urgell

MONTORNÈS. La Diputació de Bar-
celona ha lliurat als ajuntaments 
de Montornès i Vallromanes el 
Pla director per a la restauració 
del Castell de Sant Miquel, situat 
dins el Parc de la Serralada Litoral 
entre els dos municipis vallesans. 
El treball, realitzat pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local 

(SPAL), analitza la situació actual, 
l’estat de conservació i el funcio-
nament d’aquest conjunt monu-
mental, format per importants 
restes arqueològiques d’un cas-
tell medieval declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN).

El Pla director identifica els dè-
ficits i mancances des dels punts 

de vista estructural, constructiu, 
funcional i normatiu d’aquest 
conjunt, i planteja un programa 
d’usos compatible i adaptat al mo-
nument i a les necessitats i dispo-
nibilitats dels municipis. L’estudi 
també proposa i valora econòmi-
cament les actuacions que es con-
sideren necessàries per assolir la 

La Diputació enllesteix el Pla director per 
a la restauració del castell de Sant Miquel

borar en un llibre sobre l'onomàs-
tica de Parets, però aquesta és la 
seva primera publicació en solita-
ri. "Tot i que no he estat sola, ja 
que he gaudit de la col·laboració 
crítica i afectuosa del meu mes-
tre i mentor, en Joan Garriga. 
Amb ell i amb altres companys 
he treballat en cinc publicacions 
anteriors". El llibre es pot adquirir 
a Can Rajoler.  jaume ribell

restauració completa del conjunt.
El castell es troba al cim de la 

muntanya de Sant Miquel, a 436,5 
metres d'altitud, en una extensió 
de 3.000 m², on es conserven im-
portants restes arqueològiques 
del castell medieval, amb una for-
talesa de planta rectangular i amb 
una torre circular, de la qual en 
manca el sector de llevant que té el 
seu origen al voltant de l’any 1000, 
i d’un recinte sobirà emmurallat 
que inclou diverses estructures 
posteriors disperses.  

El CEM dedicarà les 
jornades a l'educació 
a Mollet des del XIX
El Centre d'Estudis Molletans 
(CEM) dedicarà les jornades d'en-
guany a l'educació a Mollet entre 
1845 i 1995. Per aquest motiu, 
l'entitat demana la col·laboració 
dels veïns que vulguin explicar els 
seus records i anècdotes i com-
partir fotografies de la seva època 
d'escolar per a l'exposició. El CEM 
també demana col·laboradors per 
a la 6a edició del projecte Els nos-
tres mestres. la memòria de la nos-
tra ciutat.

arxiu

JAUME GARRIGA

LA LLAGOSTA
18/05 Manuela Pérez Herrero 54 anys
MARTORELLES
20/05 Jaime Garriga Torret 82 anys
MOLLET
15/05 José Esteve Segalés 88 anys
15/05 Manuel Caro Gimeno 65 anys
16/05 Francisco Ropero Luque 52 anys
18/05 Pablo Espuela Gómez 73 anys
18/05 Bernardo Frías González 58 anys
19/05 Pedro Ponce Rosa 68 anys
20/05 Dolores Pujal Gurgui 84 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

12/05    Adrià Ortiz Montes (La Llagosta)
14/05    Sofía Calvo Damas (Mollet)
15/05    Iara Ananí Mora Laje (Mollet)
15/05    Danna Irina Zambrano (Mollet)
18/05    Asier Pintado Espinar (Mollet)
19/05    Gala Fuentes Moreno (Mollet)
19/05    Anaïs Rodrigo Iglesias (Parets)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

Naixements
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ESTÀS A L’ATUR I VOLS TREBALLAR?
FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

TENS LA ESO, BATXILLERAT O,
UN CICLE FORMATIU 
DE GRAU MITJÀ?

Ofertes reals:
Comercial - Atenció al públic
Mecànic de vehicles
Mosso de Magatzem
Cambrers
Auxiliars Administratius

VINE I INFORMA’T A EMFO!
c. Riera, 7. 1a planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat 
per l’Ordre EMO/256/2015, modifi cada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017 
per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la 
qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
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MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-
llet va presentar dimarts els actes 
del 75è aniversari de l'entitat. Se-
ran una desena d'activitats les que 
es portaran a terme fins a acabar 
l'any amb l'objectiu de celebrar 
l'efemèride. Una de les més des-
tacades serà l'1 de juliol, amb la 
pujada al Montsent de Pallars (Pa-
llars Jussà). Si s'assoleix la fita, el 
Club ja hauria pujat 100 dels 308 
cims més representatius de Cata-
lunya, segons la Federació d'Enti-
tats Excursionistes de Catalunya.

La més pròxima és la del diu-
menge vinent, 3 de juny: l'entitat 
participarà en la Festa de l'Esport 
al Carrer que organitza l'Ajunta-
ment de Mollet amb el muntatge 
d'un rocòdrom. I a l'estiu, el 12 de 
juliol, el Jardinet del Casal acollirà 
un brindis de les juntes del Club 
Muntanyenc i del Casal Cultural.

Fins a l'octubre no hi haurà més 
actes d'aniversari. El dia 7 hi ha 
preparada la pujada al cim de Bas-
timents, on ja va pujar el club en el 
50è aniversari i va col·locar-hi una 
placa commemorativa, i enguany 
tornarà a fer cim per actualitzar 
la placa. El 12, 13 i 14 d'octubre 
s'organitzarà la pujada als cims 
Montcorbison, Maubèrme i Mont-
lude (Vall d'Aran) –també dels 
100 cims–. El 18 de novembre hi 
ha prevista una sortida social a La 
Mola. I el 9, 16, 23 i 30 de novem-
bre, a la seu del club es podran veu-
re projectats quatre vídeos "d'uns 
fets remarcables que ens repre-
senten", com afirmava dimarts el 
president, Alexandre Castelltort: 
Trobada de veterans, Expedició al 
pic Lenin, Aplec Excursionista Paï-
sos Catalans i Dones als Alps.

Les darreres activitats seran al 

Pel que fa al futur, Castelltort 
també va remarcar la importància 
de comptar amb joves d'entre 18 i 
25 anys, una "mancança" que té el 
club: "ens agradaria tenir aques-
ta franja, perquè ells són els au-
tèntics continuadors".  s.c.

desembre. L'1 es farà el sopar del 
75è aniversari al Mercat Vell i del 
5 al 20 hi haurà una exposició a 
la Marineta dels 75 anys del Club 
Muntanyenc. Encara a falta de 
confirmar la data –probablement 
el dia de Sant Vicenç, el 22 de ge-
ner–, La Marineta també acollirà la 
presentació del llibre 75 anys Club 
Muntanyenc, de Glòria Arimon.

Primers de Catalunya
Castelltort va assegurar que són 
"un dels clubs més potents de 
Catalunya" i que entre les dues 
comarques vallesanes només hi 
hauria els clubs de Sabadell i Ter-
rassa per sobre. "M'atreviria a 
dir que en el nombre de volun-
taris sí que som el club més im-
portant de Catalunya. Cada ve-
gada que fem un esdeveniment, 
tenim més de 100 persones 
sempre disposades pel que faci 
falta. El dia que no hi hagi això, 
no sé si el club continuarà o no", 
va afirmar el president.

cmm

ENTITATS  LA PUJADA AL MONTSENT DE PALLARS, UNA DE LES ACTIVITATS COMMEMORATIVES

El Club Muntanyenc Mollet 
celebra 75 anys fent el cim

HISTÒRICA  Una fotografia antiga del Club Muntanyenc

ona cervera

ESDEVENIMENT  Dissabte es va omplir la plaça Pau Picasso de Montornès

MONTORNÈS. La primera festa 
Globus pels Valents, organitzada 
amb l'objectiu de recaptar fons 
contra el càncer infantil, va ser 
un èxit, segons explica Raquel 
Peña, mare d'un "petit   valent" 
de   Montornès i una de les orga-
nitzadores de l'esdeveniment: "la 
gent va respondre molt bé i fem 
una valoració molt bona". Entre 

les donacions al web i la recapta-
ció a la mateixa festa, celebrada 
dissabte a la plaça Pau Picasso, 
Globus pels Valents ja suma 7.000 
euros, que es destinaran a l'hospi-
tal Sant Joan de Déu per combatre 
el càncer infantil. Encara falten, 
però, afegir les aportacions fetes 
a les guardioles repartides entre 
els comerços del municipi.  

SALUT  ELS DINERS ANIRAN A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

La festa Globus pels Valents 
recapta més de 7.000 euros

Caminada

La coincidència de la 22a edició de la 
Caminada de la Serralada de Marina 
amb altres curses, com la Milla Urbana 
del Centre d'Estudis Mollet i dues més 
de Parets i Alella, va fer decréixer l'as-
sistència. De les 600 persones que hi 
participen habitualment, enguany n'hi 
havia 409. Tanmateix, "no hi va haver 
cap incidència, la meteorologia va 
acompanyar i tot va sortir perfecte".

400 PARTICIPANTS
A LA SERRALADA
DE MARINA

PARETS. L'Associació Parets Con-
tra el Càncer celebrarà dissabte 
(18 h) a Can Rajoler la seva gala 
anual per recollir beneficis. L'en-
trada-donatiu té un preu únic de 
6 euros. Serà ja la novena edició 
d'aquesta gala, on participaran 
l'Associació Balls de Saló Parets, 
l'Escola Municipal de Música, l'es-
cola de ball Elite Dance i la balla-
rina de danasa comtemporània 
Emma Comas Vidal. 

Parets Contra el 
Càncer celebra una 
nova gala benèfica

MOLLET. La tercera Barbacoa Soli-
dària que van organitzar les colles 
molletanes –Morats i Torrats– i 
Polseres Candela diumenge al 
parc de Can Mulà va obtenir una 
recaptació de gairebé 2.500 eu-
ros, uns diners que es destinaran 
a l'Hospital Sant Joan de Déu. Va 
ser en una jornada on, a més del 
dinar, hi va haver actuacions mu-
sicals, de ball i de màgia, i diversos 
tallers adreçats als més petits. 

Morats i Torrats 
recapten 2.500 € 
contra el càncer
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PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament 
de Parets ha aprovat la modifica-
ció de crèdit per valor de gairebé 
dos milions d'euros que va quedar 
posposada en el ple municipal del 
26 d’abril. La mesura es va apro-
var al ple de dijous amb els vots fa-
vorables del PDeCAT i del govern 
socialista.

Els 800.000 euros per a l’equi-
pament municipal del sector Iveco 
és la partida més destacada d’una 
mesura que inclou 50 actuacions 
més, entre les quals destaquen 
per la seva quantia la renovació 
del contracte de recollida d’es-
combraries (244.000 euros), les 
obres a la plaça Joaquim Guasch 
(175.000), els dos nous punts 
de recàrrega de vehicles elèc-
trics (100.000) o la primera fase 
del projecte de camins escolars 
(96.000).

La proposta havia estat pos-
posada al ple municipal del 26 
d’abril després que el PDeCAT en 
demanés l'ajornament per poder 
estudiar millor els continguts de 
les 51 actuacions. En el ple de di-
jous, el seu vot favorable va per-
metre'n l'aprovació juntament 
amb els vuit vots del govern del 

PSC. Una decisió que va provo-
car certa tensió entre la resta de 
grups de l’oposició.

Res definitiu
“És només una assignació de 
partides pressupostàries”, va 
explicar el portaveu del PSC, Fran-
cesc Juzgado, la qual cosa “no 
vol dir que totes les actuacions 
s’acabin portant a terme”. La que 
sí que sembla més avançada és la 
principal: la de l’immoble munici-
pal del sector Iveco que ha d’acollir 
no només la nova comissaria de la 

Policia Local, sinó també el futur 
Jutjat de Pau, l'Oficina d’Atenció al 
Consumidor i una sala polivalent.

Cada un dels 51 punts aprovats 
en aquesta modificació de crè-
dit haurà, doncs, de ser debatut i 
aprovat (o no) en el seu moment. 
Tots els grups consistorials van 
estar d’acord amb diverses de les 

POLÍTICA  EL PLE APROVA UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE DOS MILIONS D'EUROS PER A INVERSIONS 

L'Ajuntament destinarà 
800.000 euros al trasllat 
de la policia al sector Iveco

actuacions, com la dotació d’una 
grua per a persones amb discapa-
citat física a la piscina municipal 
Miguel Luque (12.000 €), la nova 
climatització de la biblioteca de 
Can Rajoler (40.000 €) o la millora 
de camins rurals (21.000 €), així 
com que a la renovació de la re-
collida de residus s’hi inclogui un 
setè dia en lloc dels sis actuals.

Discrepàncies
També hi va haver discrepàncies 
no tant en les partides previstes 
com en la forma. Casandra Gar-
cía, de Sumem Parets, va afirmar 
que “no s’han concertat aques-
tes mesures amb ningú”. En la 
mateixa línia, Jordi Seguer, d’Ara 
Parets ERC, va denunciar “falta 
d’informació” i “falta de plani-
ficació”, i Rosa Martí, de NOPP, 
que va recalcar “poca concreció” 
i “falta de partides socials”. Tam-
bé van coincidir tots en la “falta de 
centralitat” del sector Iveco com 
a ubicació de la futura comissaria.

Aquests grups van votar-hi en 
contra i Ciutadans s'hi va abstenir: 
“Dels punts vinculats a aquests 
dos milions estem d’acord amb  
el 50%, com el de la nova co-
missaria. Però no en compartim 
molts d’altres”, va afirmar el seu 
portaveu, Manuel Losada. 

En canvi, el regidor del PDeCAT, 
Raül Urtusol, defensava el seu vot 
a favor perquè “no és cert que 
no s’hagi dialogat: s’ha fet i, tot 
i no estar d’acord amb totes les 
propostes, compartim la major 
part del pla”.  jaume ribell

A mà alçada i per unanimitat: així va triar la secció local del PSC de Parets 
Francesc Juzgado com a candidat a substituir l’alcalde sortint en un acte que 
va tenir lloc dilluns a la seu local del partit. Ara, com estava previst, s’engega 
el procés del relleu: aquest dissabte a les 10 h tindrà lloc el ple extraordinari de 
renúncia de Mingote, que en lloc de fer-se a la sala de plens es traslladarà a la 
sala Basart de la Cooperativa per poder acollir més assistents. Un cop presen-
tada formalment la dimissió, s’obrirà el termini oficial de 10 dies per elegir el 
nou alcalde en un altre ple que està previst que es convoqui per dissabte que 
ve, 2 de juny. psc parets parets del vallès 

Juzgado, triat com a relleu de Mingote

Els dos milions d'euros
 són l'assignació 

pressupostària per poder
 sufragar 51 actuacions 

MOLLET. Els jutges del partit judi-
cial de Mollet van suspendre tots 
els judicis previstos per dimarts 
en el marc de la vaga de jutges 
que van convocar les quatre as-
sociacions de jutges i les tres de 
fiscals d'Espanya per reivindicar 
més mitjans per a la Justícia, amb 
millores retributives, i reclamar 
la seva independència de l'esta-
ment polític.

Ja fa setmanes que l'estament 
judicial fa mobilitzacions puntuals. 
Segons assenyala el sindicat STAJ, 
el ministeri de Justícia no compleix 
l'acord de desembre de 2015 sig-
nat amb els sindicats per millorar 
les condicions de treball i destaca 
la manca de diàleg del govern. Així 

mateix, qualifiquen de "mentides 
evidents" les 50 esmenes que ha 
presentat el PP al Congrés dels Di-
putats a la Proposició de llei per a 
la reforma de la Llei orgànica del 
poder judicial (LOPJ), perquè se 
suposava que seria un tràmit ur-
gent per a la devolució dels permi-
sos als funcionaris de justícia.

Una de les mancances dels jut-
jats actuals de Mollet la van patir 
dilluns tres detinguts, com apun-
tava Vallès Visió. Els detinguts van 
haver d'esperar quatre hores dins 
d'una furgoneta dels Mossos d'Es-
quadra, a ple sol, davant dels jut-
jats de Mollet. Tot plegat va pas-
sar a causa de la falta d'un calabós 
als jutjats de la ciutat. 

RECLAMACIONS  DEMANEN MÉS DINERS I INDEPENDÈNCIA

Dimarts va haver-hi vaga de 
jutges als jutjats de Mollet
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En aquesta ocasió, ens ocuparem 
de l'anomenada donació enco-
berta d'un bé immoble, el que 
es produeix quan ens trobem 
davant d’un contracte de com-
pravenda en el qual, de manera 
aparent, es donen tots els requi-
sits exigits per la seva validesa, 
però la veritable intenció de les 
parts és realitzar una donació.

Ara bé, malgrat aquesta pre-
sumpció de legalitat del con-
tracte, la qual cosa realment 
succeeix, és que no ha existit un 
lliurament del preu (o va ser irri-
sori o establert molt per sota del 
preu real de mercat) i, per tant, 
ens trobem davant una compra-
venda que és nul·la de ple dret, 
en faltar un dels requisits esta-
blerts en l'article 1261 CC com és 
la causa.

La resposta actual dels tribunals 
espanyols, és pràcticament unà-
nime a aquesta qüestió, determi-
nant que, declarada la nul·litat 
de la compravenda per falta de 
preu, l'escriptura pública atorga-
da en aquest contracte no ser-
veix per considerar com a vàlida 
la donació que s'encobria.

José Ignacio Carnero
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Donació encoberta 
de bé immoble sota 
l'aparença formal 
d'un contracte 
de compravenda

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  
Tel. 935 703 991 

jnc
PARETS. Dissabte al migdia, el 
president de la Generalitat, Quim 
Torra, nomenava el paretà Jor-
di Turull conseller de Presidèn-
cia, el mateix càrrec que exercia 
abans de ser destituït a l'octubre 
per l'aplicació de l'article 155 de 
la Constitució. Estava previst que 
els consellers del nou executiu 
català prenguessin possessió del 
càrrec dimecres, però el president 
Torra va ajornar l'acte a l'espera 
del resultat d'un dictamen que 
ha demanat a la Comissió Jurídi-
ca Assessora "per tal de trobar 
la via de publicació del decret 
de nomenament al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC)", després que el govern 
de l'Estat l'hagi bloquejat en des-
acord amb els noms dels conse-
llers restituïts de l'anterior man-
dat, entre els quals el de Turull.

D'altra banda, el jutge del Tri-

bunal Suprem Pablo Llarena de-
negava dimarts la llibertat pro-
visional als diputats i consellers 
Jordi Turull i Josep Rull, que no 
podran sortir de la presó per 
prendre possessió del càrrec. El 
jutge interpreta que la seva res-
titució al Govern suposa una "de-
terminació" de continuar "amb 
el pla il·legal d'independència". 
En aquesta línia, convertir-los en 
consellers "no només no esvaeix 
o mitiga el risc de reiteració 
delictiva, sinó que el potencia", 
diu el jutge. A més, justifica l'argu-
ment en les declaracions de Torra, 
qui, segons Llarena, ha "exterio-
ritzat" la seva "voluntat i deter-
minació" d'impulsar la república, 
"il·legalment declarada". En cas 
que finalment Turull no pugui 
prendre possessió del càrrec, se-
ria Elsa Artadi qui assumiria les 
funcions assignades al paretà. 

Jordi Turull, conseller en tràmit
POLÍTICA  EL JUTGE PABLO LLARENA TORNA A DENEGAR-LI LA LLIBERTAT PROVISIONAL PER PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC

El president Torra restitueix el paretà com a conseller de Presidència i Rajoy en veta el nom

MOLLET. Dissabte (18.30 h) tindrà 
lloc al Casal Popular El Tabaran, 
al local del carrer Berenguer III, la 
xerrada FC St Pauli. Futbol contra 
el feixisme, en què s'explicaran els 
trets distintius del club alemany, 
basats en la defensa de causes so-
cials i en la seva comunitat d'aficio-
nats, propera a l'esquerra política. 
També es podrà veure en exclusiva 
un documental sobre el club. L'ac-
te, presentat per Marc Compte, del 
Fan Club Mollet, comptarà amb la 
intervenció de Baptista Silanes, del 
FC St Pauli Fan Club Catalunya.

El Tabaran acull 
una xerrada sobre 
el FC Sankt Pauli

MARTORELLES. El regidor Rafael 
Corpas, del PDeCAT, va reconsi-
derar a última hora la seva decisió 
de deixar el grup municipal demò-
crata i passar a ser regidor no ads-
crit, una decisió que havia pres en 
descartar participar en la llista del 
PDeCAT per a les properes elecci-
ons municipals. Amb tot, segons 
explicava ell mateix en el ple de 
dilluns, "els últims dies n'he par-
lat amb companys de partit, que 
m'han demanat que continuï fins 
a final de mandat, així que conti-
nuaré al mateix grup municipal".

Rafael Corpas es 
desdiu i continua 
al grup municipal

PARETS. El president del govern 
espanyol, Mariano Rajoy, va ser de-
clarat persona non grata a Parets 
durant el darrer ple municipal. La 
moció, presentada per Sumem Pa-
rets, es basa en l’actitud contrària 
del president espanyol davant la 
igualtat de salaris entre homes i do-
nes. Les declaracions denunciades 
es van produir durant una entrevis-
ta al gener a la cadena radiofònica 
Onda Cero, on Rajoy apuntava que 
“els governants hem de ser molt 
cauts a l'hora de saber quines 
són les nostres competències i 

quines no, i per descomptat, no 
n'hi ha cap que sigui igualar sala-
ris". La proposta va rebre el suport 
de NOPP i PDeCAT, el vot contrari 
de Cs i l’abstenció de PSC i Ara Pa-
rets ERC. El portaveu republicà, 
Jordi Seguer, justificava l'abstenció 
perquè "com diu sempre Marta 
Rovira, pensem que no s'ha de 
declarar persona non grata a 
ningú; malgrat tot, reprovem les 
seves declaracions sobre la vaga 
feminista". Amb tot, el resultat de 
la votació va permetre l'aprovació 
de persona non grata.  j.ribell

Rajoy, declarat persona
non grata pel ple de Parets

Recuperat el mural després de l'atac
El mural que les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC) del Vallès 
Oriental van pintar diumenge a l'avinguda Catalunya de Parets en suport 
a Jordi Turull va haver de ser netejat dimarts després que el dia anterior 
aparegués amb pintades de signe espanyolista. La neteja del mural es va 
signar amb les sigles CDPP (Comitè en Defensa de les Parets de Parets) i  
va eliminar missatges com Cataluña es España, un llaç groc amb els colors 
de la bandera espanyola o les banyes de dimoni que havien dibuixat  
a Turull al cap, unes pintades de les quals encara es desconeix l’autoria.
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ASSEMBLEA  Els regidors del grup municipal van fer balanç de la seva activitat

MOLLET. Canviem Mollet va cele-
brar divendres al Jardinet del Ca-
sal un acte per retre comptes a la 
ciutadania i explicar la feina feta 
pel grup municipal durant l’últim 
any, un “exercici de transpa-
rència i participació que forma 
part del nostre codi ètic i de la 
manera d’entendre la feina dels 
representants polítics”, deia el 
portaveu del grup, Xavier Buzón. 
En l’acte, els regidors de Canviem 
van desgranar la memòria d’ac-
tuació del curs 2017-2018, que 
inclou l'activitat duta a terme tant 
a l’Ajuntament com al carrer i tant 
pel que fa a l'organització com a 
l’economia o el programa. 

Canviem destacava que l’últim 
any ha presentat al ple 35 mocions 
de les 88 totals, i que totes aques-

tes han estat aprovades. També ha 
votat favorablement a 75 mocions 
–totes aprovades pel ple–, i set en 
contra –totes rebutjades pel ple–. 
“Més enllà del número, el que és 
important és el contingut de les 
mocions, radicalment d’esquer-
res en l’àmbit polític i social i 
sempre fidel al nostre progra-
ma”, destacava Buzón. 

Bona part de les propostes fan 
referència a habitatge, sanitat, jus-
tícia social i altres qüestions rei-
vindicatives, com el rebuig a la vio- 
lència masclista, el blindatge del 
sistema de públic de pensions o la 
recuperació de la llera del Besòs al 
seu pas pel Baix Vallès.

Com a novetat, Canviem Mollet 
també destacava el seguiment de 
les 50 propostes acordades en-

Canviem Mollet 
ret comptes de la 
seva activitat com 
a grup municipal

POLÍTICA  UNES 40 PERSONES VAN ASSISTIR DIVENDRES A L'ACTE DE BALANÇ CELEBRAT AL JARDINET DEL CASAL

guany amb el govern municipal i 
que posen de manifest “la capa-
citat d’incidència que té Canvi-
em Mollet en l’equip de govern 
i les polítiques municipals”, deia 
Buzón. Són 50 propostes que han 
permès l’aprovació del pressupost 
municipal i que fan referència, 
entre d’altres, a la implantació 
d’un sistema de tarifació social, la 
promoció d’un espai de cinema a 
la ciutat, la construcció d’una pis-
ta poliesportiva a Can Borrell, la 
contractació d’agents cívics, me-
sures alternatives d’aparcament a 
la zona blava de l’Hospital o l’im-

puls d’habitatge públic. "Pot sem-
blar que hàgim canviat perquè 
ara condicionem el pressupost, 
però les nostres propostes són 
les mateixes de sempre i les ma-
teixes que farem l’any que ve; 
qui ha canviat és el govern, que 
ara accepta aquestes propostes, 
com la tarifació social”, deia el 
regidor Francisco Sancho.

En l’acte també es van expli-
car les trobades que els regidors 
de Canviem han mantingut amb 
entitats i veïns, l’organització i el 
funcionament del grup i els precs i 
preguntes presentats al ple. 

LA LLAGOSTA. El Parc Popular 
acollirà diumenge a partir de les 
10.30 h una nova edició de la Fes-
ta de la Rosa dels Socialistes de 
la Llagosta. Durant la jornada hi 
haurà inflables infantils, música, 
una botifarrada, tiquets solidaris i 
un míting a càrrec d'Óscar Sierra, 
alcalde de la Llagosta, i Salvador 
Illa, secretari d'organització del 
PSC. Els tiquets solidaris per a la 
botifarrada costen 1,5 euros. 

Festa de la Rosa
al Parc Popular

Canviem Mollet ha engegat un concurs 
per subvencionar amb 1.500 euros pro-
jectes d'entitats de la ciutat que ajudin 
a "tenir un poble més just, més equi-
tatiu, més igualitari i més respectuós 
amb el medi ambient”. Les entitats 
formalment constituïdes poden pre-
sentar els seus projectes a Canviem 
fins al 7 de setembre. Es valoraran es-
pecialment les propostes que fomentin 
la participació, l’educació en valors, la 
igualtat entre homes i dones i que pro-
moguin el respecte pel medi ambient.

CONCURS
DE PROJECTES 
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Jordi Seguer 
candidat d’Ara Parets ERC
El 2015 decideix fer un pas al costat en la seva carrera professional i 
encapçala com a independent la llista d’Ara Parets ERC en les elec-
cions municipals on obté 1.153 vots i 3 regidors. Llicenciat en Història 
Moderna i Contemporània i Periodisme, en Jordi també té estudis 
en Comunicació Audiovisual. Ha estat director del canal Vallès Visió, 
de la ràdio local Rap 107 FM i coautor de les publicacions ‘El futbol a 
Parets’ i ‘El ciclisme a Parets’. Actualment és el tècnic de formació 
d’ERC a la Seu Nacional del partit. 

‘El 2019 volem liderar el 
nou govern per construir 
el Parets del futur’
–Esquerra Republicana ha estat el primer partit local 
que ha designat el seu cap de llista per les eleccions 
municipals del 2019. Per què?
–Efectivament l’assemblea de militants m’escollia el 4 
d’abril, per unanimitat, com a candidat per encapçalar 
un projecte de poble molt integrador que vol aglutinar 
tota la diversitat social que hi ha a Parets. Volem con-
feccionar una llista paritària que sigui capaç de guanyar 
amb claredat les pròximes eleccions. Tenim molts clars 
els objectius i ara cal que la ciutadania ens vegi com l’al-
ternativa a 40 anys de Govern Socialista.
–Què pot aportar Jordi Seguer i la candidatura d’Ara 
Parets ERC a l’Ajuntament?
–D’entrada l’experiència de tres anys treballant intensa-
ment per conèixer el funcionament de la casa. Hem fet 
una fi scalització constant de tota la gestió del Govern 
Socialista que hem combinat amb la presentació d’un 
centenar de propostes, la majoria d’elles sobre el man-
teniment de l’espai públic, la conservació del nostre pa-
trimoni i de caràcter social. El 2019 volem liderar el nou 
govern per construir, a mitjà termini, el Parets del futur. 
Cal aconseguir un ampli consens entre les forces políti-
ques locals per defi nir cap a on volem anar i construir 
junts el Parets que volem per les pròximes dècades.
–Sovint se’ls acusa que només es preocupen per la in-
dependència de Catalunya. Ho comparteix?
–Està clar que ERC és el partit que més nítidament ha 
defensat i defensa la República Catalana. No necessi-
tem gesticular davant la ciutadania perquè aquest ha 
estat sempre el nostre ADN. Ara bé tothom que ha se-
guit mínimament l’actualitat política local podrà ado-
nar-se que al llarg dels tres anys hem liderat moltes de 
les reivindicacions de la ciutadania. La campanya de vi-
sita a tots els barris ‘A Peu de Carrer’ ha servit per com-
provar -in situ- les mancances i recollir les propostes 
dels veïns i veïnes. Ens agrada portar la veu d’aquests 

ciutadans al plenari i defensar les seves lluites. Ho hem 
fet amb molt de gust.
–Quina serà la prioritat de la seva candidatura?
–Sens dubte serà la problemàtica de l’habitatge al nostre 
poble. No pot ser que els nostres joves i no tan joves no 
puguin continuar vivint a Parets per l’elevat preu del llo-
guer dels pisos. L’Ajuntament no té una vareta màgica 
però compta amb eines sufi cients per incrementar l’ofer-
ta d’habitatge, de tipus social o de lloguer assequible. Es-
tem parlant de dotar-nos d’instruments per augmentar 
el nombre de pisos: construir habitatge públic sí, però en 
cap cas parlem de benefi ciar a uns pocs sinó d’augmen-
tar el parc d’habitatge a Parets i entrar en competència 
amb aquest sector que torna a estar en auge.
–Com s’imagina el futur de Parets en els pròxims 10 
anys amb un govern d’ERC?
–Urbanísticament m’agradaria un Parets que endrecés 
totalment tota l’entrada del municipi i que visqués més 
de cara al riu. Aquesta proposta, llençada per altres for-
ces de l’oposició, no entenc com mai s’ha executat, cal 
apostar fermament pel projecte del parc Fluvial. I aquí 
entraria també tota la conservació de Can Cabassa i la 
verneda de Ca l’Isidre Coix. Tota aquesta zona ha de ser 
un dels nostres pulmons verds i l’Ajuntament l’ha de 
preservar. Volem un Parets encara més verd que cuidi es-
pais tan emblemàtics com el bosquet de la Fàbrica, barris 
com Can Riera i que preservi Gallecs, indret per on no 
ha de passar cap tipus d’infraestructura. M’imagino un 
Parets encara més acollidor, que defensi la igualtat i la 
diversitat, amb serveis públics de primera qualitat i un 
manteniment més òptim de l’espai públic. 
–Parlem de l’atenció a les persones. Què han pensat 
per la gent gran del poble?
–Volem que la població més gran de Parets opini i deci-
deixi molt més sobre el futur del nostre poble. D’aquí va 
sorgir la proposta de creació del Consell Municipal de la 

Gent Gran, aprovada per totes les forces, i que volem po-
sar en marxa en els pròxims sis mesos. Un govern d’Ara 
Parets ERC incrementaria els recursos econòmics desti-
nats a les polítiques de benestar social. Cal augmentar 
l’oferta actual a la residència – centre de dia Pedra Serra-
da i el personal destinat a l’assistència a les llars. Sempre 
hem dit que abans que destinar tants plans d’ocupació 
per a netejar carrers (ja tenim el servei d’URBASER) cal-
dria prioritzar més l’assistència a la llar.
–I pels nostres joves?
–Des de sempre hem defensat l’autogestió d’espais o la 
creació d’un Ateneu Popular. Cal apoderar el nostre jo-
vent per tal que porti la iniciativa en el disseny de les 
activitats que es fan al nostre poble i per tal que diguin la 
seva en el futur de Parets. Totes les accions dutes a terme 
pel Govern Socialista han estat poc reeixides i cal donar 
un nou impuls. L’exemple més clar és la nostra Festa 
Major, un model d’èxit però que cal fer-la participativa 
perquè se la sentin pròpia. La convivència dels veïns i 
veïnes s’ha de tenir molt més en compte.
–Per últim, què li sembla la renúncia de Sergi Mingote 
com a batlle de Parets?
–Des d’Ara Parets ERC respectem la seva decisió que pel 
que sembla ha pres per motius personals. Políticament, 
aquest mandat, PSC i ERC han estat molt allunyats per-
què no hem compartit les seves maneres de fer ni la seva 
manca de diàleg. Crec que ha estat una oportunitat per-
duda, no pot ser que el PSC s’hagi recolzat en el PDECAT 
i Ciutadans quan a l’oposició hi havia altres forces d’es-
querres. Si el 2019 guanyem les eleccions, prioritzarem la 
formació d’un govern d’esquerres plural que actuï com 
un front unitari davant la repressió de l’Estat. Un govern 
que sense cap dubte estarà al costat dels presos i exiliats 
polítics i que s’oposarà a la involució democràtica que 
estem patint en els darrers temps. Això ja no va d’inde-
pendència sinó de drets democràtics.

TOTS SOM PARETS
Vols formar part del nostre equip?

        611 40 81 88           @jordiseguer 
        jordisegueraraparetserc
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ECONOMIA
Accelera el creixementEls Premis Freudenberg guardonen la creativitat
La Diputació de Barcelona i Pimec han renovat per tres 
anys més el programa Accelera el creixement, un projecte 
que enguany arriba a la 7a edició. Durant aquests anys 
s'han acompanyat unes 300 empreses, bona part de
les quals ha augmentat beneficis a l'entorn d'un 100%.

Dilluns (10.30 h), la Sala Serra Cooperativa de Parets acollirà l'acte de lliurament dels 
guardons del concurs Premis Freudenberg, en el qual han participat enguany 21 alumnes 
de segon cicle de grau superior d'Administració i Finances de l'INS Torre de Malla, que 
han presentat fins a 7 projectes. El concurs està dissenyat per la multinacional alemanya
i l’Ajuntament de Parets amb l'objectiu d'apropar els alumnes al món empresarial.

MARTORELLES. Coca-Cola inver-
teix, durant el període 2017-
2018, un total de 16,6 milions 
d'euros a la planta de Martore-
lles, principalment per millo-
rar la innovació dels processos 
de producció de la planta i per 
optimitzar la sostenibilitat i 
l'estalvi energètic. 

Segons ha explicat la mateixa 
companyia, l’any passat es van 
destinar 8,7 milions d'euros a 
adaptar les línies de fabricació 
per produir la beguda ener-
gètica Monster, la gamma de 
mixers Royal Bliss i la Fanta 
Espiral de vidre recarregable, 
que es van afegir a la produc-
ció de la fàbrica de Martorelles 
l'any passat. Part d'aquesta 
inversió també va dedicar-se a 
adaptar la sala de processos per 
a la producció de Monster. Aquest 
any, a més, s’inverteixen 7,9 mili-
ons d'euros en projectes d'estalvi 
energètic, com la millora del sis-
tema d'il·luminació de la planta i 
estalvi d'energia en els processos 
de bufat. Part de la inversió es de-
dicarà també a la reconstrucció del 
magatzem de recanvis, a la imple-
mentació de carretons; al desen-
volupament d'una nova ampolla 
per Fanta Espiral i a la incorpora-

EMPRESES  LES INVERSIONS SÓN PER ADAPTAR LES LÍNIES DE FABRICACIÓ I PER A PROJECTES D'ESTALVI ENERGÈTIC

ció de noves empaquetadores per 
als nous formats de producte. 

Aquestes dades es van donar a 
conèixer la setmana passada jun-
tament amb un estudi d’impacte 
socioeconòmic elaborat per la 
consultora Steward Redqueen, es-
pecialitzada en investigació d'im-
pacte econòmic i sostenibilitat, 
que assenyala Coca-Cola com un 
dels motors del desenvolupament 
econòmic de Catalunya.

Segons l’estudi, la contribució de 
Coca-Cola a l'economia catalana, a 
través de la producció i distribució 

de begudes, tant directament com 
a través de la seva cadena de valor, 
puja a 1.047 milions d'euros, fet 
que suposa un 0,5% del PIB català.

Coca-Cola dóna feina de manera 
directa a més de 800 persones i 
genera 13.980 llocs de treball indi-
rectes a través de la xarxa de pro-
veïdors, distribuïdors, així com de 
comerços i altres establiments. En 
concret, segons la consultora, cada 
lloc de treball directe a Coca-Cola 
genera 17 llocs de treball indirec-
tes en l'economia catalana.

Un altre dels aspectes que des-

taca l'estudi és l'impacte de 
l'activitat en el medi ambient 
i l’impuls de projectes i acci-
ons per reduir la seva petja-
da ambiental en quatre àrees 
clau: envasos, aigua, clima i 
cadena de subministrament 
sostenible. Així, per exemple, 
l’optimització de processos de 
producció ha portat a reduir 
un 12% el consum d’aigua els 
darrers vuit anys, així com la 
petjada de carboni s’ha reduït 
un 70% des del 2010.

En el cas concret de la planta 
de Martorelles, una de les més 
grans de la companyia i capda-
vantera en innovació i produc-
tivitat, s'ha implantat recent-
ment un sistema d'il·luminació 

intel·ligent, basat en leds, sensors 
i intel·ligència artificial per acon-
seguir el mínim consum d'energia, 
amb estalvis d'energia consumida 
superiors al 90%.

Segons la consultora, la planta 
de Martorelles també destaca per 
l’anomenat connector biològic de 
Can Fenosa, una via natural que 
facilita la circulació d'animals i la 
conservació de la vegetació entre 
la Serralada Litoral i el riu Besòs 
al seu pas pel polígon industrial de 
Can Fenosa. i

Coca-Cola inverteix 16,6 milions 
d'euros a la planta de Martorelles

arxiu

COCA-COLA  La planta de Martorelles dóna feina a més de 800 persones

Segons la consultora Steward Redqueen, la companyia genera el 0,5% del PIB català MONTORNÈS. En els cinc anys des 
de la posada en marxa dels plans 
d'ocupació local, l'Ajuntament de 
Montornès ha contractat 137 per-
sones a l'atur. En total, s'hi han 
destinat poc més de dos milions 
d'euros –520.379 només l'any 
passat– assumits íntegrament pel 
consistori. Els plans, pensats per 
"alleugerir la difícil situació eco-
nòmica que afecta algunes fa-
mílies del poble", han suposat el 
desenvolupament de 69 projectes 
municipals. Dimecres passat es van 
lliurar les acreditacions formati-
ves a les 31 persones contractades 
l'any passat, 15 de les quals majors 
de 45 anys. El programa va perme-
tre desenvolupar 12 projectes en 
manteniment, jardineria i obres, 
control de la via pública, tasques 
administratives i serveis socials. 

OCUPACIÓ

Contractades 137 
persones en cinc 
anys a través de 
plans d'ocupació

MOLLET. L'Ajuntament va lliurar 
dimarts els diplomes del curs d’au-
xiliar de magatzem de Treball als 
Barris a les 19 persones que hi han 
participat. Es tracta d'una forma-
ció de 100 hores que ofereix EMFO 
als residents de Plana Lledó amb 
l'objectiu de millorar l'ocupabilitat 
dels participants. 

Lliurats 19 diplomes 
de Treball als Barris
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SANT FOST. La transformació digi-
tal dins l’empresa. Aquest va ser el 
tema tractat en l’edició d’enguany 
de Petit Comitè, un cicle de troba-
des anuals organitzades per l’em-
presa Witte y Solà per l’intercanvi 
d’idees per fomentar la innovació 
i els nous models de gestió em-
presarial. Enguany la trobada va 
celebrar-se a l’Ateneu de Sant Fost 
i va comptar amb l’assistència d’un 
centenar de persones, que van se-
guir les presentacions de Genís 
Roca, especialista en estratègia 
digital i anàlisi de l’entorn, i Fran-

cisco Requena, responsable d’in-
novació de Smart Factory a Seat. 

Roca va oferir una visió més hu-
manista de la transformació digi-
tal i va fer un repàs des de l’inici 
d’internet per entendre com es 
transforma digitalment la societat. 
També va parlar de la importància 
de les dades, com gestionar-les i la 
utilitat d’analitzar-les correcta-
ment. Requena, per la seva banda, 
va centrar la seva intervenció en 
el món de l’empresa i en la gestió 
de la innovació i la tecnologia dins 
els processos de fabricació. i

La transformació digital 
arriba al món de l'empresa

witte y solà

XERRADA  Els especialistes en estratègia digital, dijous a Sant Fost

INNOVACIÓ  XERRADA DE PETIT COMITÈ DE WITTE Y SOLÀ

MOLLET. Pavimentar voreres i cal-
çades, desplegar la fibra òptica, 
implementar una finestreta única 
empresarial per agilitar els tràmits 
de les empreses amb l’adminis-
tració, millorar la neteja en la via 
pública, mantenir els espais verds, 
millorar la connectivitat dels polí-
gons amb el transport públic i es-
tablir un pla de senyalització per 
millorar la mobilitat són algunes 
de les accions prioritàries –amb 
una previsió d’execució d’entre 
un i dos anys– recollides en el Pla 
d’acció de millora dels polígons de 
Mollet, presentat dimecres davant 
d’una trentena d’industrials de la 
ciutat. “Volem potenciar i millo-
rar els polígons, fer que siguin 
atractius tant per les empreses 
actuals com per les que puguin 
venir més endavant”, deia l’alcal-
de, Josep Monràs, qui afegia que “el 
pla d’acció marca un camí d’in-
versions que anirem desplegant 

progressivament els pròxims 
anys d’acord amb el calendari i 
les prioritats acordades amb els 
mateixos industrials”. 

En total s’han definit més de 40 
accions amb diferents prioritzaci-
ons a curt, mitjà i llarg termini, no 
totes de competència municipal.  

Per fer possible una primera ton-
gada d’execucions aquest mateix 
any, l’Ajuntament compta amb una 

aportació pròpia de 80.000 euros 
–ja prevista en el pressupost d’en-
guany–, una aportació similar de 
l’Agrupació d’Industrials del Baix 
Vallès (AIBV) i una subvenció de la 
Diputació de 234.327 euros per a 

El pla d'acció de millora 
dels polígons de Mollet 
aposta per la fibra òptica

INFRAESTRUCTURES  EL DOCUMENT RECULL 40 PROPOSTES PER POSAR AL DIA ELS POLÍGONS

Guil vol que el teixit industrial 
col·labori a finançar el Circuit
MONTMELÓ. El ple de Montmeló de 
dimarts va renunciar al dret d'ad-
quisició preferent de participaci-
ons del Circuit de Catalunya en la 
que és la tercera ampliació de ca-
pital que s'aprova els darrers tres 
anys. Tots els regidors van abste-
nir-se en la votació i només l'alcal-
de, Antoni Guil, va votar-hi a favor, 
ja que per expressar la renúncia 

hi ha d'haver un vot favorable. 
"Confio que serà la darrera am-
pliació de capital a la qual hem 
d'anar per resoldre la situació 
de desequilibri pressupostari 
que tenim", va afirmar Guil. Fruit 
de la mala situació econòmica del 
Circuit, el consell d'administració 
de l'equipament va proposar una 
ampliació de capital per valor de 

dues anualitats –63.185 aquest any 
i 171.142 l’any que ve–. Entre les 
16 accions més prioritàries destaca 
la posada en marxa d’una finestre-
ta única empresarial per agilitar els 
tràmits de les empreses amb l’ad-
ministració –un portal virtual per 
vehicular tota la documentació que 
es requereix a les empreses i evitar 
duplicitats i reduir temps i esforç–. 

També la pavimentació de vo-
reres, un pla de senyalització i el 
desplegament de fibra òptica, ja 
que a dia d’avui encara no hi ha co-
bertura a Can Prat i Can Magarola. 
“Telefónica ho va desestimar fa 
anys perquè no li era rendible, 
però per a les empreses és bà-
sic tenir una bona xarxa de te-
lecomunicacions”, deia Demian 
Tabbia, de l’AIBV, qui reconeixia 
l’esforç de l’Ajuntament per haver 
posat fil a l’agulla i esperava que 
"les inversions tinguin continu-
ïtat els pròxims anys". i x.l.

4,5 milions d'euros, i l'Ajuntament 
de Montmeló, com a membre del 
consell, té el dret preferent d'ac-
cedir a l'ampliació. "Renunciem 
al dret d'accedir a l'ampliació 
de capital, i alhora diem que el 
Circuit ha de reflexionar sobre 
la seva sostenibilitat econò-
mica", deia Guil, qui afegia que 
"l'equipament no pot dependre 
només de les aportacions de les 
administracions públiques; cal 
que el teixit industrial també 
contribueixi a tirar endavant 
aquesta instal·lació de país".  

Plans d'ocupació
a Martorelles
MARTORELLES. Aquesta setmana 
s'han convocat cinc nous plans 
d’ocupació local per aquest any 
amb llocs de treball a l’Ajuntament 
per un període de tres mesos. Les 
places són una d’auxiliar tècnic en 
prevenció de riscos laborals (25 
hores setmanals), dues de peons 
per a les brigades municipals i 
dues més de peons de logística i 
suport a brigades municipals.

Curs de l'AMERC 
per a emprenedors
LA LLAGOSTA. L’Associació de Mu-
nicipis de l’Eix de la Riera de Cal-
des (AMERC) organitza un curs 
gratuït sobre costos, marges i 
beneficis, una formació adreçada 
a emprenedors que ja tenen una 
idea de negoci o que comencen 
la seva activitat. El curs consta de 
dues sessions, el 6 i el 13 de juny, 
de 9.30 a 13.30 h, a la Granja Sol-
devila de Santa Perpètua.

Monràs: "El pla marca
un camí d'inversions
que anirem desplegant 
els pròxims anys"
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El passat divendres 18 de maig la gent de CANVIEM MOLLET vam fer la nostra as-
semblea de rendició de comptes oberta a tota la ciutadania. Allà expliquem (i valo-
rem!) el que hem fet al llarg de l’any i marquem objectius i millores per l’any vinent.
D’una forma transparent i democràtica vam parlar de serveis públics, justícia social, 
urbanisme, habitatge, medi ambient, solidaritat, drets socials, sanitat, educació, el 
nostre concurs de projectes, participació... en definitiva, de les formes de Canviar 
Mollet per construir el Mollet que volem.

I al Ple de Maig presentarem mocions 
sobre:

SOLIDARITAT AMB PALESTINA
Condemnem les salvatges agressions 
de l’estat d’Israel contra el poble palestí.

MÉS COMPETÈNCIES PER 
A QUE ELS AJUNTAMENTS 
PUGUIN FER POLÍTIQUES 
PEL DRET A L’HABITATGE

MOTOS A LES VORERES

LES DADESASSEMBLEA DE RENDICIÓ DE COMPTES 2017-2018

MOCIONS DE MAIG

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

MOCIONS ALS PLENS
Principalment justícia 

social i Mollet

REUNIONS AMB 
VEÏNS i ENTITATS

Al servei de la ciutadania

EUROS EN DONACIONS
De l’excedent salarial que marca 

el nostre codi ètic

PARTICIPACIONS 
EN ACTIVITATS

Al costat de tot el que 
es mou a Mollet

PREGUNTES ALS PLENS
Control de la gestió municipal

COMUNICATS DE 
PREMSA I ARTICLES
Informant del que fem i opinem

FULLS DEL CANVI
Cada mes diem la nostra

PROPOSTES ALS 
PRESSUPOSTOS 2018
Des de l’oposició 
transformem Mollet

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès         93 571 95 00 Ext. 9627         canviem@molletvalles.cat         www.canviemmollet.com  
699 006 601          @ CanviemMollet          /Canviem Mollet

31 20

72

11

50

82

180

4.000

PASSEM COMPTES

A l’Ajuntament de Mollet tens un Grup Municipal al teu servei... contacta’ns!

Al carrer del Bosc a l’alçada del nùmero 12. 
Dia sí, dia també, diverses motos aparquen a la 
vorera, entorpint el pas. Veïns demanen poder 
convertir alguna plaça de cotxe a places de moto, a 
la vorera del davant. De fet, és una problemàtica a 
tota la ciutat, per això creiem que cal un increment 
de places de motocicleta.

La denúncia...
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Participants
Mollet és Motor
- Alpine
- Autocars Sagalés
- Citroën Motor Mollet
- Coyote
- Cruz
- Dometic
- Enganches Aragon
- Erke
- Evus
- Fecosauto Seat
- Fiamma
- Focal
- Genevo
- JFC Car Audio
- JVC
- Kia Semprocar, SL
- Mapfre
- Match
- Metasystem Camper Alarm
- Molletauto Opel
- Motor Mollet Fiat Professional
- Museu Isern
- Navdom
- Pit Stop F1
- Playmobil
- Policia Municipal de Mollet 
- Shadow Tracker
- Simuladors virtuals de curses cotxes
- SR Grup
- Su Impresión.com
- Team Leader UPC EcoRacing
- Thertford
- Towbox
- Towcar
- Truma
- Unitat Mètrica
- Vechline
- Volkswagen Fecosauto
- Wikango
- Zinkers Reals Solutions

ESPECIAL

MOLLET. Un dels indicadors de la 
recuperació econòmica és la xi-
fra de venda i matriculació de ve-
hicles, i en aquest sentit, segons 
dades del sector, la tendència va 
a l’alça des de mitjans de 2013. 
Concretament, l’últim any van ma-
tricular-se al conjunt de Catalunya 
190.480 vehicles, un 7% més que 
l’any anterior, la majoria dels quals 
durant novembre i desembre, 
quan es van registrar increments 
de gairebé el 15% respecte a l'any 
anterior. Les xifres de vendes a 
Catalunya representen una quota 
de mercat del 15,4% del total de 

l'Estat, on l'any passat van regis-
trar-se 1,2 milions matriculacions, 
un 7,7% més que el 2016. L’incre-
ment de turismes per a particulars 
van tenir un creixement menor, del 
4,4%, mentre que l’increment ma-
joritari va produir-se en l’àmbit de 
vehicles per a empreses i lloguer, 
amb un 12,8% i un 9,2% d'aug-
ment respectivament.

Pel que fa als models més ve-
nuts, el Seat León va encapçalar 
el rànquing amb 36.316 unitats, 
seguit del Seat Ibiza (33.757) i el 
Renault Megane (32.131), tot i 
que Renault va ser la marca més 

venuda (101.503 unitats), per da-
vant de Seat (84.461), Volkswagen 
(89.602) i Peugeot (87.732). Per ti-
pus de combustible, els dièsel van 
suposar el 48,3% del total, seguit 
dels vehicles de gasolina (46,6%) i 
els híbrids i elèctrics (5,1%).  

Un parc envellit
Malgrat les bones dades de vendes 
dels últims anys, la patronal del 
sector alerta de l'elevada mitjana 
d'edat del parc de vehicles a l'Es-
tat –12 anys–, cosa que fa que els 
vehicles siguin més contaminants 
i menys segurs que els models més 

arxiu

Agenda

Com és habitual, la secció de motor de 
Mollet és Fira comptarà amb un seguit 
d’activitats per a tots els públics que 
dinamitzaran l’esdeveniment. Durant 
tot el cap de setmana, d’11 a 21 h, a 
l’espai de l’avinguda Llibertat i L’Illa es 
podrà participar en el taller A la velo-
citat de la vida, a càrrec de la Policia 
Municipal, i es podrà visitar l’exposició 
d’autocars i transports antics a càrrec 
d’Autocars Sagalés. També hi haurà un 
Pit Stop F1 amb un fórmula clàssic, en 
què els alumnes d’una escola de me-
cànica de competició mostraran els 
canvis de pneumàtics amb pistola, i 
s’exposaran fórmules reals de compe-
tició i motos customitzades i de com-
petició. Dissabte hi haurà instal·lat un 
circuit de cotxes a pedals, i diumen-
ge un simulador de conducció per a 
adults, un simulador de conducció in-
fantil amb monitor i un circuit de cotxes 
a pedals amb monitor.

ACTIVITATS PER A 
TOTS ELS PÚBLICS

Una quarantena d’expositors 
en la fira dedicada al motor

SECTOR A L'ALÇA  L'exposició de vehicles nous i d'ocasió és un dels elements més destacats de Mollet és Motor

MOLLET ÉS MOTOR  L'ESPAI FIRAL MOSTRARÀ UNA ÀMPLIA OFERTA DE PRODUCTES, NOVETATS I PROMOCIONS DEL SECTOR

nous. Concretament als vuit mu-
nicipis del Baix Vallès, el parc de 
vehicles l'any 2016 era de 82.529 
unitats, un nivell semblant al que 
es registrava deu anys abans, en 
època de bonança. 

D'aquests, 59.914 eren turismes 
(72,6%), 11.238 motos (13,6%), 
11.021 camions (13,3%), 2.463 
busos i altres (3%) i 1.532 trac-
tors industrials (1,9%). La mitjana 
baixvallesana era aleshores de 6,7 
vehicles per cada 10 habitants. i

MolletésFira
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arxiu

arxiu

MOLLET. La sisena edició de Mollet 
és Fira estarà marcada per una 
elevada participació de comerços 
i serveis de la ciutat, a l'entorn del 
21% dels 1.600 que hi ha registrats 
a Mollet. Durant el primer cap de 
setmana, més enllà de la quaran-
tena d'estands relacionats amb el 
món del motor, també es preveu 
que unes 115 parades de produc-
tes i establiments relacionats amb 
l'alimentació s'instal·lin a l'entorn 
del carrer Barcelona, plaça Prat 
de la Riba i la rambla Balmes, dis-
sabte i diumenge d'11 a 21 h. En 
aquesta ocasió, segons la regidora 
de Comerç Mercè Pérez, tindrà "un 
especial protagonisme el sector 
agroalimentari i els productes 
de la terra, de km 0", tot i que, 
com ja és tradició, la diversitat i la 
varietat de productes serà un dels 
principals atractius de la mostra. 
Un any més, l'objectiu és donar a 
conèixer l'àmplia oferta comercial 
de la ciutat.    

Dinamització de la fira
Entre les activitats previstes en 
el marc de la fira i en alguns dels 
seus estands, destaquen els tallers 
de cupcakes fets amb goma eva, de 
decoració de galetes o de fer pa per 
als més petits. També hi haurà un 
espectacle de màgia amb Pau Se-
galés, així com un tast de vins Ri-
bera del Duero. Diumenge hi haurà 
la possibilitat de veure i munyir 
una vaca, una activitat pensada 
per als més petits i organitzada pel 
sindicat agrari ASAJA, així com un 
taller familiar de música amb Joan 

Capafons al Mercat Vell o la pas-
sarel·la gurmet, amb presentació i 
degustació de diversos productes.

D’altra banda, la plataforma Ofer.
cat donarà a conèixer el nou model 
de venda online per als comerços i 
serveis de la ciutat, i permetrà ju-
gar amb un fotomatón i descobrir 
els comerços i serveis de la ciutat 

que ja fan venda online. A més, el 
Forn i Pastisseria Prat mostrarà 
les fotografies del taller de l’en-
trepanaire 2018, i els més menuts 
podran participar en el concurs de 
dibuix infantil sobre el comerç de 
Mollet, en què se’ls demana que 
imaginin el carrer ideal per a les 
botigues de Mollet. i

- Aixada Conserves
- Altayó Ros Carnissers
- Altrades
- Ass. Agroecològica de Gallecs
- Aus, caça i ous El Gall
- Bar los Extremeños
- Bar Manel
- Bar Racó del Mercat
- Bodega Segalés
- Bon Preu Supermercat
- Bracafé cafeteria
- Brasa Beef
- Brunés Cansaladeria
- Cafeteria Pastissetia Umami
- Calderon Pastisseria Cafeteria
- Can Magret
- Can Quimet Gall
- Cansaladeria Bartalot
- Cansaladeria Can Fabré
- Cansaladeria Huguet-Paradell 
- Cansaladeria Xarcuteria Guiu-Juncà 
- Cansaladeria-Xarcuteria Contreras 
- Cansaladeria-Xarcuteria Corominas 
- Cansaladeria-Xarcuteria Tantiñá
- Carn de cavall Fina
- Carnisseria Ramon
- Carnisseria Altayó-Ripoll
- Carnisseria Enriqueta i Albert 
- Cerveseria Rivoli Restaurant 
- Código14 Gastrobar
- Colmado Ronda
- Congelats Bajo Cero
- Custom
- De Ja Ví
- Delitus Coffee
- Di Mortola
- Dónde hay Vino hay Amor
- Dori Dori
- El Graner de l'Àvia
- El Refugio
- El Taller de les Llengües
- El Tamís
- Embotits Josep Mallol
- Empanadas Argentinas Maceri 
- Estació Vegana
- Formatges la Fireta
- Forn de Pa i Pastisseria Vinzia
- Forn i Pastisseria Prat
- Forn pastisseria cafeteria de l'Àvia
- Frankfurt Xurreria
- Fruites i Verdures Boqué
- Fruites i Verdures Lacambra
- Fruites i Verdures Selectes Àngela

- Golofesta
- Healt & Cook
- Herbes Matafaluga
- Jolau's Pastissets
- Jordi M. Pagesos
- K d Carol
- La Cassoleta
- La Cuina de Mollet
- La Dolça Nineta
- La Dulcinea del Vallès
- La Espardeña Bar de Tapas
- La Jijonenca Heladeria
- La Llar del Vi
- La Pera Restaurant
- L'Esquella
- L'Horta de la Tuka
- Llamidolç
- Llaminadures Amparo
- Llegums Crus i Cuits Pepita
- Lleteria del Mercat
- Los Panales de Chinchilla
- Manjari Restaurant
- Mas Queseros
- Menuts A. Mota
- Mónibèric
- Movad & Spheric -Gatriclic-
- Ofer.cat
- Oli Migjorn
- Panaderia Ronda
- Pastiseria Dolç Estil
- Pastisseries Lorena
- Peix Fresc i Congelat Ainhoa 
- Peixateria Lopez Zuñiga
- Peixateries Floreta
- Pesca salada i olives Antonio 
- Pescados Karlos Huelva
- Pizzeria La Sole
- Plataforma Càrnica
- Pollastres Montse
- Polleria i ous Victòria
- Polleria Maribel
- Polleria Tomàs
- Ràfols i Núria. Bacallà i olives 
- Restaurant Neoris
- Rostiseria Franvic 
- Serralada de Marina
- Sierra del Fregenal
- Speak Out
- Sushi Aki
- Tesi Fresc Xarcuteria
- Vinalium Mollet
- Vino Alidis (Ribera del Duero)
- Xarcuteria Bordas

Els productes de km 0,
protagonistes a la fira gurmet

ESTANDS  Més d'un centenar de parades ocuparan el centre de la ciutat

TALLERS  Els més menuts podran participar en diverses activitats

L'entorn de Prat de la Riba i rambla Balmes s'omplirà amb 115 parades 
del sector de l'alimentació: productors, botiguers i restaurants

ALIMENTACIÓ  LA MOSTRA SERÀ L'APARADOR DE L'ÀMPLIA OFERTA GASTRONÒMICA LOCAL
Participants Mollet és Gurmet



dv, 25 maig 2018 31

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

Gaietà Vínzia, 58 · Mollet del Vallès
93 579 21 61 immamfa@gmail.com

MAG magnífi ca
Nous productes d’hidratació, recuperació 
i allisat del cabell, sense formol ni additius. 
Apte per a embarassades

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

c. Feliu Tura, 8, local · Mollet
Tel. 609 81 87 85

Hores convingudes

25 anys d’experiència

La 'dientificació' de l'odontologia L’impagament de la pensió
d’aliments: embargament del 
SMI i modificació de mesures

Des de principis del segle XX, en 
què l’odontologia iniciar el seu 
camí a Espanya com a títol uni-
versitari, la intensa relació legal, 
professional i docent entre me-
dicina i odontologia va anar crei-
xent fins que el 1944 l’odontolo-
gia es transformar, de facto, en 
una especialitat de la medicina. 
Posteriorment, a partir del 1987, 
l’ingrés d’Espanya a la CEE va fer 
que els odontòlegs es comences-
sin a formar en una activitat pro-
fessional clarament diferenciada 
de la medicina, fins al punt que 
actualment medicina i odontolo-
gia són dues titulacions acadèmi-
ques amb un denominador comú: 
la salut del pacient.

És possible que l’evolució tec-
nològica, la mercantilització de la 
professió –que bàsicament depèn 
de la iniciativa privada– i altres 
factors hagin propiciat que, amb 

l’aval de la legislació, els den-
tistes de fa anys, metges abans 
que odontòlegs, hagin derivat en 
professionals amb una extraordi-
nària formació dental però amb 
moltes inseguretats en la forma-
ció mèdica. 

De fet, un important percentatge 
de l’estrès que genera, per exem-
ple, una exodòncia o una endodò-
ncia en els odontòlegs novells es 
deu, en molts casos, més als an-
tecedents mèdics o farmacològics 
i a les patologies sistèmiques que 
a la tècnica que requereix el pro-
cediment. Una odontologia com a 
part integrada de la salut global 
dels pacients exigeix, sense com-
plexos, una sòlida formació real 
que allunyi de l’odontòleg la inse-
guretat de tractar amb polimedi-
cats o malalties generals, així com 
una decidida visió que la medicina 
és una part importantíssima de 

l’activitat quotidiana dels dentis-
tes. En aquest sentit, segurament 
molts voldríem veure una major 
interrelació medicina-odontolo-
gia, ja que la història de la pro-
fessió dóna fe que totes dues han 
anat sempre juntes o en paral·lel. 

Avui, quan l’anamnesi i la histò-
ria clínica no es paguen, les prime-
res visites tampoc i el diagnòstic 
i el pla de tractament han perdut 
protagonisme en benefici del pres-
supost, trobem a faltar la relació 
que metge i dentista establien 
durant l’anamnesi i la recollida de 
dades de la història. Per això ens 
haurem d’acostumar, potser, al fet 
que l’acció és el que predomina, 
sense renunciar a què la imperio-
sa necessitat de fer tractaments  
estigui avalada per la motxilla de 
coneixements mèdics i farmacolò-
gics que els dentistes necessitem 
per afrontar la nostra feina.

La llei permet l’embargament del 
salari mínim per al pagament de 
pensions d’aliments als fills o el 
cònjuge encara que no se superi 
el mínim interprofessional. 

Aquesta previsió legal consta 
en l’article 608 de la Llei d’enjudi-
ciament civil. 

Les quantitats que una persona 
percebi en concepte de sou, retri-
bucions o pensions que no arribin 
al salari mínim interprofessional 
(SMI) –per a l’any 2018, fixat en 
735,90 euros– són inembarga-
bles, excepte si les quantitats de-
gudes ho són en concepte d’ali-
ments per als fills o el cònjuge. 

En aquest cas, serà l’autoritat 
judicial qui, en un procediment 

d’execució de títol judicial, fixi 
l’import a embargar.

La crisi econòmica ha incre-
mentat les denúncies per delicte 
d’impagament d’aliments i les de-
mandes d’execució de sentència 
per incompliment del pagament 
de la pensió d’aliments fixada en 
una resolució judicial. No obstant, 
en cas que hagin variat substanci-
alment les circumstàncies perso-
nals i econòmiques de la persona 
obligada al pagament de la pensió 
d’aliments, cal que immediata-
ment interposi una demanda de 
modificació de mesures a través 
d’un advocat i un procurador i, 
així, modificar les quantitats fixa-
des en la resolució judicial.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
av. Catalunya, 155 - Parets del Vallès

Tel. 93 562 25 53 - www.cmdparets.com

MCM ADVOCATS  
av. Llibertat, 61, 1r pis, oficina 5. MOLLET. 93 579 14 87 

facebook: mcmadvocats

MANUEL RIBERA URIBE
Estomatòleg a Clínica Dental Ribera

i director mèdic del Centre Mèdic i Dental Parets

MARI CARMEN MARTÍNEZ
Advocada d'MCM Advocats
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
CAN PANTIQUET. 
Asc. 4 hab., baño, 
comedor, balcón, 
cocina reformada, 
con lavadero. Ca-
lefac., aire acond., 
suelo gres, carp. int. 
roble y ext. alumi-
nio. CEE: E. Precio: 
155.000 euros. Ref. 
JV13270. Tel. 93 579 
33 33.

CASA ADOSADA 
CON LOCAL CO-
MERCIAL EN LA 
LLAGOSTA. CEN-
TRO. Ref. JV13624. 
Esquinera con bu-
hardilla y local en 
planta baja para 
actividad comerci-
al o posibilidad de 
vivienda. 4 hab., 2 
baños, cocina con 
chimenea. CEE: D. 
Precio: 420.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MONT-
MELÓ. 85 m2, asc., 
3 hab. (2 dobles y 
1 individual), baño, 
comedor y cocina 
con lavadero. CEE: 
E. Precio: 110.890 
euros. Tel. 656 874 
298. Ref. EV11032. 

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Ref. JV13643. As-
censor, 2 hab., 
baño, cocina con 
galería, salón 2 
balcones, ventanas 
de  aluminio, aire 
acond. Junto al Parc 

de Can Mulà. CEE: E. 
Precio: 130.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA-CHALET EN 
SANT FOST RESI-
DENCIAL. Ref. 
JV13530. 2 plan-
tas+garaje. 4 hab., 
3 baños, coc. offi-
ce con chim., sa-

lón-comedor con 
terraza, buhardilla, 
solarium, garaja 
con sala polivalen-
te. CEE: D. Precio: 
380.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA ADOSADA EN 
MONTORNÈS. 180 
m2, 3 plantas, 5 

hab., baño, 2 aseos, 
cocina, lavadero, 
comedor, terraza 
(20 m2), suelo gres, 
garaje, chim., carp. 
ext. alum., carp. int. 
de madera. Planta 
baja, local, garaje 
con baño y traste-
ro. 65 m2. 1a planta, 
salón, cocina, aseo 

y 2 hab. 2a planta: 
3 hab., baño y ter-
raza de 20 m2. Ref: 
LV11469. 667 691 110.

HABITATGE AMB 
DOMÓTICA A FINCA 
SEMINOVA. MON-
TORNÈS. Ref. Major. 
84 m2, 3 hab., ter-
rassa, CEE: C. Preu: 

200.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

MOLLET CENTRE. 
Ref. ROBERT. 102 
m2, 3 hab., 2 banys, 
2 trasters. CEE: E. 
Pis amb estudi de 
25 m2 a les golfes. 
Preu: 238.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

¡HOLA! SOMOS TRES 
AMIGUITAS LATI-
NAS. Piso particular. 
Hacemos todo tipo 
de servicios. Ven a 
conocernos. No pi-
erdas  más el tiem-
po y ven a disfrutar. 
Te invitamos a copa. 
Tel. 688 23 56 40.

PA R T I C U L A R E S . 
SENSIBILIDAD Y 
PLACER. Súper no-
vedades. Viciosas, 
tragonas y guapas. 
Chicas de 26 a 34 
años. Muy fogosas 
y calientes. Masaje 

erótico. Besamos 
como novia. Somos 
lo que estás bus-
cando. Copas gratis. 
688 235 640.

ZARA, MASAJIS-
TA PARTICULAR. 40 
AÑOS. Cariñosa, 
besucona, buenas 
tetas, sexo, griego, 
francés natural hasta 
el final. Fiestera. Sa-
lidas. Tel. 671 27 26 11.

MIREIA. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 

gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia do-
rada. Muy comple-
tita. Tel. 611 26 20 91.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 698 
233 361.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

RELAXEmpresa de mensajería y transporte 
urgente por ampliación de nuestra 

cartera de clientes necesita AUTÓNOMOS 
CON FURGONETA DE 500 KG DE CARGA 

PARA REPARTO EN VALLÈS OCCIDENTAL 
Y EL BAIX LLOBREGAT CLIENTES FIJOS. 

DE LUNES A VIERNES TRABAJO 
CONTINUADO. BUENAS CONDICIONES.

935.193.193

ADMINISTRATIVA CONTABLE 
para empresa de Bigues i Riells

Se requiere experiencia en confección de contabilidad 
(se valorará conocimiento de Nexus), así como tareas diversas de administración

Interesadas contactar con Sra. Sílvia   T. 671 581 929   info@tramit-tax.com

Al·lèrgies, cansament,
memòria i solucions naturals
Aquests dies de primavera ens demaneu 
assessorament per afrontar tres qüestions 
que us preocupen a molts de vosaltres.
1. Segons l'OMS, les al·lèrgies afecten uns 
300 milions de persones i s’agreugen a la 
primavera. Ens demaneu plantes i remeis 
naturals per alleugerir-ne els símptomes: 
Infusions de sarronet de pastor, plantat-
ge (llantén), flor de la malva i la figuera de 
moro, per la tos i per respirar millor. Si teniu 
molèsties nasals i o els ulls irritats: el roser i 
l’eufràsia, per rentar-vos. El groseller negre 
i la fumaria per a les al·lèrgies més generals.
Els que necessiteu un tractament més po-
tent però no voleu prendre cortisona us 
recomanem un producte a base de plantes 
però molt més concentrat i efectiu. Dues 
càpsules al dia són la solució natural per a 
totes les molèsties d'un procés al·lèrgic i no 
se li coneixen efectes secundaris.
2. També ens demaneu consell per afrontar 
l'astènia primaveral: sensació de debilitat, 

cansament i falta d’energia, que dificulta 
la vida diària. Les plantes com el ginseng, 
l’eleuterococ i el romaní us poden anar bé. 
Si la sensació de cansament i apatia és consi-
derable cal que utilitzeu algun complement 
natural mes complert que us aporti energia, 
però que no us alteri ni us posi nerviosos, i 
que no us faci guanyar pes. 
Top-Energy us aporta energia i vitalitat i 
amb un sol vial al dia notareu els efectes po-
sitius des del primer moment. 
3. La primavera també és època d’exàmens 
i de preparar el final de curs . Molts nens, 
joves i adults han de fer un esforç extra de 
rendiment intel·lectual per estimular la me-
mòria i la concentració i no quedar-se en 
blanc a les proves. Per reforçar les capaci-
tats intel·lectuals i potenciar l’estudi hi ha 
un producte natural que ajuda a estudiar 
millor: Examen en càpsules 100% natural, 
per superar l’estrès per exàmens, prepara-
ció d'oposicions o sobrecàrrega a la feina. 

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS  
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29 

facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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LA CARTA

Això va de democràcia? 
Els CDR, grups d'autoorganització populars nascuts arreu de Catalunya per defensar  
pacíficament el dret a votar l'1 d'octubre, apleguen gent de totes edats i condicions  
disposada a defensar des de la resistència activa no violenta la construcció d'un país  
millor on tothom hi tingui lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
L'estat espanyol ha engegat un procés de criminalització del moviment independentista  
amb la creació d'un relat que pretén justificar una repressió sense límits i que ara ha fixat  
el seu objectiu en els CDR. Va començar amb la detenció de Tamara Carrasco del CDR  
de Viladecans acusada inicialment de terrorisme, seguida d'un rosari de citacions judicials  
de membres de CDR de tot Catalunya. 

Davant d'aquests atacs continuats als CDR en què se'ns acusa de radicalisme i fins i tot  
de terrorisme van ser presentades als ajuntaments i institucions mocions per donar suport  
als CDR i a la resistència civil activa i no violenta, eina legítima en una democràcia per lluitar  
a favor de la llibertat ideològica, d'expressió i de manifestació i pel dret d'autodeterminació.
La moció va ser presentada també al ple de l'Ajuntament de Mollet el dia 30 d'abril, 
i rebutjada pels vots en contra del PSC, Cs i PP i l'abstenció de Canviem Mollet. No  
esperàvem res diferent dels partits que donen suport, i en molts casos atien, la repressió 
i l'aplicació del 155, però no entenem i ens dol l'abstenció de Canviem Mollet, coalició de 
la qual formen part partits que s'autodefineixen per la seva voluntat de lluita al carrer 
i les institucions contra la repressió i la violència institucional i a favor de les llibertats 
en defensa d'una democràcia real.

És per això que volem denunciar públicament l'abstenció de Canviem Mollet: tenint 
en compte que un dels punts de la moció era manifestar el compromís de l'Ajuntament 
a col·laborar en la defensa dels molletans o molletanes que vegin vulnerats els seus drets  
polítics i civils. Ens preguntem si Canviem Mollet també se'n desentendrà si això arriba  
a passar a un membre del CDR Mollet. Demà pots ser tu, diu la campanya. 

assemblea del cdr mollet mollet del vallès

Els darrers anys les cotorres argentines s'han convertit en part del paisatge 
i de la banda sonora de molts dels parcs i jardins del Baix Vallès. Aquestes  
aus sorolloses de color verd llampant provinents d'Amèrica van arribar al país 
com a mascotes exòtiques, però, quan algunes van aconseguir la llibertat  
–sigui per descuit o irresponsabilitat dels seus propietaris– van adaptar-se  
a l'entorn i han acabat creant colònies que s'han convertit en un perill per a  
les aus autòctones, que es veuen desplaçades per una espècie invasora, que 
les fa fora dels seus nius. També han esdevingut un risc per a la salut pública, 
tant per la transmissió de possibles malalties com pel perill que suposen  
els grans nius als arbres de la via pública.
En el cas de les espècies invasores, les administracions tenen l'obligació  
de prendre mesures per evitar-ne la proliferació i, en segons quins casos,  
la normativa vigent preveu el sacrifici d'exemplars, una actuació que pot ser 
polèmica davant l'opinió pública i els col·lectius animalistes. Existeixen 
mètodes ètics de control d'espècies que han de ser tinguts en compte a l'hora 
de planificar les actuacions perquè el sacrifici dels animals sigui, si no hi ha 
altre remei, l'últim recurs. 

INQUILINS INCÒMODES 
Editorial

d’elevar a categoria de total, que tothom 
veiés Euskadi com ells deien que s’havia 
de veure. No és aquesta la idea que se’ns 
proposa d’Espanya? Una única manera de 
veure-la, de viure-la i sentir-la; la seva ma-
nera de veure-la, de viure-la i sentir-la.

Des de fa dècades, els poders de l’estat 
han preferit atiar l’anticatalanisme per 

guanyar vots per mantenir el govern cen-
tral en lloc d’oferir al conjunt de catalans 
un projecte atractiu, engrescador i inclu-
siu d’estat. Els líders polítics i socials ca-
talans són a la presó o a l’exili per haver 
gosat fer trontollar l’Estat amb les urnes i, 
mentre el president Torra reclama diàleg 
insistentment, els principals partits esta-
tals fan una frenètica cursa cap a la dreta. 
Antes roja que rota, però, ningú mira cap a 
l’esquerra.

n ocasió de la dissolució d’ETA 
el conflicte basc s’ha tractat a 
bastament als mitjans. Del con-
junt dels que he seguit destaco 
que el relat públic és divers; en 

poso uns exemples: la durada i el caràcter 
del fenomen segons l’època, les diferents 
tipologies de víctimes i el seu posiciona-
ment durant tot el conflicte i el seu final; 
ETA classifica les seves víctimes, però tam-
bé ho fan les administracions que els do-
nen tracte distint, segons el grau d’afinitat; 
així podem  definir unes víctimes com a 
oficials, altres només com a reconegudes, 
però també hi ha les ignorades. En aquest 
darrer grup trobem víctimes d’atemptats 
d’ETA, però també dels GAL i de grups 
d’extrema dreta. 

Sovint es fan paral·lelismes entre els 
conflictes catalans i bascos amb l’Estat i es 
parla d’emmirallaments, el darrer cop ho 
vaig sentir, referit al model de convivèn-
cia catalana, i en veu d’Eduardo Madina 
en una interessant entrevista a Preguntes 
freqüents de TV3. El polític socialista basc 
deia també: ETA era una temptativa tota-
litària, una idea del que Euskadi havia de 
ser, una idea particular que van tractar 

E
TOTALITARISME 

Des de fa dècades, els poders 
de l'Estat han preferit atiar

l'anticatalanisme per guanyar
vots en lloc d'oferir als catalans

un projecte atractiu

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

l 2005 se sortejaven els pisos de 
protecció oficial al barri de La Vi-
nyota. El 2010 el govern del PSC 
presentava el Pla Local d’Habi-

tatge de Mollet, que preveia la construcció 
de 780 pisos de protecció oficial abans del 
2016, dels quals a dia d’avui encara no se 
n’ha construït cap. Entre aquests 780 pisos 
nous previstos i no fets, la regidora d’habi-
tatge, Mireia Dionisio, anunciava ja llavors 
la construcció de 80 pisos de protecció 
oficial a la Vinyota, que deia que serien de 
lloguer.

A bombo i plateret ara el Govern anuncia 
que per fi es construiran aquests 80 pisos 
de protecció oficial que falten per comple-
tar la urbanització del barri de La Vinyota, 
però que finalment seran de venda i no de 
lloguer. I ens sembla que aquest canvi és 
un error. Ens expliquem.

Els últims anys, arran de la crisi econò-
mica que ha comportat falta de feina, una 

Pisos de protecció de lloguer
baixada important dels sous i un empitjo-
rament general de les condicions laborals, 
hem vist que cada vegada són més les per-
sones i famílies que tenen dificultats per 
poder accedir a un habitatge digne.

En aquest context, els pisos de protecció 
oficial de venda exigeixen unes condicions 
econòmiques mínimes a qui en vulgui op-
tar que exclouen precisament la població 
que més ho necessita. A més, dificulten la 
rotació dels pisos. La protecció oficial de 
lloguer és més assequible i permet molta 
més rotació, de manera que se’n pot bene-
ficiar molta més ciutadania i no només els 
qui hi accedeixen per primer cop.

Des d’Ara Mollet ERC MES ja hem expli-
cat moltes vegades que la institució muni-
cipal ha de poder ajudar a viure amb més 
dignitat a les persones amb més necessi-
tats i menys recursos, entre els quals tam-
bé molts dels i les joves de Mollet –el nos-
tre futur– que volen emancipar-se de casa 
dels pares i que volem que ho puguin fer a 
la seva ciutat.

Per tal que això sigui possible estem 
convençuts que és molt millor el sistema 
de lloguer que no pas la venda pels nous 
pisos de protecció oficial de La Vinyota.

E

MARTA 
VILARET

Regidora del grup municipal 
d'Ara Mollet ERC-MES
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8.848m

8.586m
8.611m

Everest

Kanchenjunga
K2

Sergi Mingote
Silvio MondinelliREPTE: Coronar els 

3 cims en menys d'un any 
sense oxigen artificial 

Va coronar els 3 cims 
en 3 anys i 64 dies

TRES VUIT MILS EN UN ANY:  L'INTENT DE RÈCORD GUINESS DE MINGOTE

Èxit del patinatge paretàOr pel CK Montornès a Guadalajara
Dissabte es va disputar a Parets el Campionat 
de Barcelona de patinatge. La paretana Junior 
Sara Castillo va quedar campiona i Carla Pérez 
i Silvia Rodríguez van ser subcampiones en 
júnior i sènior respectivament.

El Club Karate Montornès va aconseguir una medalla d'or en la 
categoria infantil  mixte de katas en el campionat d'Espanya de clubs 
disputat a Guadalajara. L'equip guanyador estava format per Usama 
Karach, Iker Caminada i Judit Aguilera, el qual es va imposar per un 
contundent 5-0 en la final.

ESPORTS

PARETS DEL VALLÈS. L'alpinista i 
fins dissabte alcalde de Parets Ser-
gi Mingote es proposa el repte his-
tòric d'escalar les tres muntanyes 
més altes del món en menys d’un 
any, fet que esdevindria un rècord 
Guiness. L’actual marca la té Silvio 
Mondinelli, qui ho va fer en 3 anys 
i 64 dies el 2004. Aquests tres co-
lossos són l’Everest (8.848 m), el 
K2 (8.611 m) i el Kanchenjunga 
(8.568 m). Mingote va presentar 
dimecres a Granollers el projec-
te 3x8.000 Solidary Project. New 
Guinness Record, que “és un repte 
esportiu, a la vegada que soli-
dari i social". Un altre rècord que 
batria Mingote seria el de conver-
tir-se en el primer espanyol que 
trepitja el cim de l’Everest en tres 
ocasions.

Els cims del repte
La primera muntanya que es pro-
posarà pujar l'expedició serà el 
Broad Pick, la dotzena més alta del 
món, on s'espera fer el cim entre el 
20 i el 25 de juliol, per afrontar se-
guidament el K2, el segon cim més 
alt del món. L’expedició arrencarà 
el 12 de juny i Mingote anirà acom-
panyat del granollerí Pep Vega i de 
Lluís Cortadellas, veí de Cànoves, 
i que amb només 23 anys, es pot 
convertir en la persona més jove 
del món en coronar el K2. El Ka-

Sergi Mingote vol pujar els tres cims 
més alts del món en menys d'un any

ALPINISME  EL FINS DISSABTE ALCALDE DE PARETS ES PROPOSA PUJAR EL K2, L'EVEREST I EL KANCHENJUNGA EN UN TEMPS DE RÈCORD GUINESS

chenjunga, per la seva banda, és 
la tercera muntanya més alta del 
món, però és una gran desconegu-
da per a la gent que no forma part 
de l'alpinisme. De fet, aquest 2018 
a banda de l'expedició vallesana 
ningú ha demanat permís per pu-
jar-la. "Probablement estarem 
sols durant tota l'ascens. És la 
muntanya que a mi em genera 
més respecte", va admetre Min-

gote. I, a continuació, vindrà l'Eve-
rest, el cim dels cims del món, el 
qual es proposa escalar sense 
oxigen artificial. "Només el 0,5% 
dels alpinistes que pugen l'Eve-
rest ho fa sense oxigen artifi-
cial. L'altre dia va morir un alpi-
nista japonès que ho intentava 
així", va explicar el paretà. La idea 
és pujar pel Tibet, la cara nord, i 
baixar pel Nepal, el vessant sud. A 

més, Mingote no descarta ampliar 
el número de cims a coronar tot i 
el nom del projecte.

En els ascensos s’aprofitarà per 
dur a terme set projectes d’inves-
tigació, amb la col·laboració del 
CAR de Sant Cugat, relacionats 
amb l’alçada i el rendiment, i tam-
bé amb l'alimentació liofilitzada. 
A més, 3x8.000 Solidary Project. 
New Guinness Record servirà per-

Cròniques alpines 

El diari SOM serà el diari oficial del 
projecte al Vallès. A través de les edi-
cions en paper i digitals, el mitjà farà 
el seguiment de l'expedició amb crò-
niques periòdiques enviades pels 
protagonistes  des del camp base i en 
parts de l'ascensió. D'aquesta manera, 
Som col·labora en el repte de rècord 
Guiness i apareixerà en els crèdits dels 
documentals de televisió d’On Com-
munication i en la pel·lícula que es 
rodarà per a Festivals Cinematogràfics 
nacionals i internacionals esportius i 
solidaris.

SOM, DIARI OFICIAL 
DEL REPTE AL VALLÈS

què Onat Foundation, una funda-
ció inclusiva mitjançant l’esport, 
presenti els primers Premis In-
clusius de l’Esport Català amb el 
suport de la Secretaria General de 
l’Esport. Apindep i Rodamunt se-
ran les associacions protagonistes 
del repte esportiu i solidari al K2 i 
Be Artsy ho serà al Kangchenjun-
ga. Per últim, la Fundació Catalana 
del Síndrome de Williams prota-
gonitzarà el tercer dels reptes, a 
l’Everest. i s.escudero
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CONSULTORI 
MÈDIC

Dr. Gustau Oller Rodríguez (col. 34715)
Medicina general IMBV

Metge especialista en medicina del treball

–Què és la al·lèrgia?
–L’al·lèrgia es defineix com una reacció anormal de l’organisme de-
gut a que respon de manera exagerada quan entra en contacte 
amb una substància procedent de l’exterior, a la qual, normalment, 
els altres individus no reaccionen. Aquestes substàncies s’anome-
nen al·lergens.
–Quins són els símptomes principals?                         
–Sempre dependran del tipus d’al·lergen i porta 
d’entrada. Els més comuns són la conjuntivitis (ulls), 
rinitis (nas), asma (bronquis), dermatitis, urticàries 
o angioedemes (pell)...          
–Quins són els causants principals?                   
–Existeixen una gran varietat de causants principals. 
Els més comuns són: el pol·len, els àcars, els aliments, 
els fongs, animals, insectes, additius en menjars, me-
dicaments… 
–Com es diagnostica?     
–El factor principal és la història de la persona i la simptomatologia 
que presenta, tot i que existeixen altres proves diagnòstiques com 
els tests epicutanis, determinacions analítiques, test de provoca-
ció…
–Com es tracten?
–Un cop diagnosticada l’al·lèrgia, existeixen dife-
rents possibilitats de tractament, com mesures de 
control ambiental, fàrmacs (antihistamínics) o les 
vacunes.   
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TRES PUNTS  Els jugadors celebrant el segon gol contra la Montañesa

LA LLAGOSTA. Després d'encadenar 
deu victòries consecutives, el CD 
La Concòrdia va perdre en el mo-
ment menys indicat: a la penúlti-
ma jornada a casa i contra un rival 
directe, el Ciutat de Torrent, per 
2-4. D'aquesta manera, La Con-
còrdia ja no depèn d'ella mateixa 
per disputar el play-off d'ascens. 
Ha de sumar un punt més que el 
Ciutat de Torrent a l'última jorna-
da o guanyar a la pista del FS Xaloc 
Alacant i que el Femisport Palau 
perdi a la del FS Assessoria Pear 
Castelldefels. 

Les noies entrenades per Javi-
er Ruiz Liarte van patir tot just la 
segona derrota de la temporada –
la primera a casa– aquest cap de 
setmana passat. Però arriba en la 
penúltima jornada, sense gairebé 
marge de solució, i contra un rival 
directe que ara atrapa a La Con-
còrdia en punts a la classificació i 
l'avança perquè té el goal average 
guanyat –al partit de la primera 

FUTBOL SALA DERROTA LLIGUERA I FINAL A LA COPA

La Concòrdia viu les 
dues cares de la moneda

volta van empatar 4-4-. A més, la 
victòria del Femisport Palau, l'ac-
tual líder, davant el CFS Dismay 
Eixample, el distancia tres punts 
de les noies de la Llagosta.

Però La Concòrdia es va aixe-
car ràpid de la trompada i només 
quatre dies després, dimecres, 
va vèncer per 4-2 precisament 
el Femisport Palau en les semifi-
nals de la Copa Catalunya i, així, 
es van classificar per primer cop 
per a la final. Malgrat que el Pa-
lau es va avançar en el marcador 
en el minut 10, La Concòrdia va 
reaccionar ràpidament i dos gols 
consecutius en el 14, de Domi i de 
Cris, van donar la volta al partit. 
Encara abans del descans Domi va 
fer el tercer. En la segona part les 
llagostenques van saber defensar 
el resultat i en el 36, mitjançant 
Alba, van fer el quart. Les visitants 
van posar el 4-2 definitiu.

El rival en la final serà la Penya 
Esplugues, l'actual campió. 

ona cervera

El CF Mollet UE baixa 
a Segona Catalana
MOLLET. L'equip entrenat per Al-
berto Manga va desaprofitar un 
avantatge de 2-4 a falta de 25 mi-
nuts pel final del partit al camp de 
la UE Vic i va certificar el seu des-
cens a Segona Catalana després 
de les victòries del CE Banyoles, el 
CE Sabadell B i el Sant Cugat FC. El 
Mollet –que va sortir a jugar amb 
el 4-3-3 que tan bé li va funcionar 
la setmana anterior davant la UE 
Castellar– no va poder salvar en 
l'últim moment els mobles d'una 
mala temporada tot i que fins 
aquest partit depenia d'ell mateix 
per mantenir-se a Primera Catala-
na. I el panorama pintava bé quan 
López va avançar el Mollet en el 
minut 16. Però Taleb va empatar 
el partit en el 23 i a partir de lla-
vors es va viure la bogeria: Roca 
va fer el segon dels osonencs dos 

minuts després i en el 30 Quijada 
va nivellar el marcador. 

En el 32 va ser Castro l'autor 
del 2-3, resultat amb el qual es va 
arribar al descans. Tot semblava 
sentenciat quan en el 63 Sissoko 
va aconseguir el 2-4. Desgracia-
dament el Vic va empatar el partit 
amb gols de Roca en el 67 i Espi-
na en el 76. "Amb l'avantatge de 
dos gols havíem d'haver matat 
el partit. S'ha notat la falta d'ex-
periència. Tot i això, hem tingut 
molts contratemps durant la 
temporada: quatre entrena-
dors, jugadors importants que 
han marxat o han estat sanci-
onats molt de temps i, sense 
anar més lluny, la baixa a Vic 
d'en Pol, el porter titurlar, per 
la mort de la seva mare", va dir 
Manga.  

FUTBOL  ADÉU A PRIMERA EN UN PARTIT BOIG A VIC

MOLLET. El Mollet HC va acabar 
la lliga regular amb una derrota 
per 1-5 al pavelló de la Riera Seca 
contra el SHUM Frit Ravich B, que 
es va proclamar campió en aquest 
mateix partit. De totes mane-
res, evita anar al play-off de per-
manència a la Primera Catalana i 
es jugarà la salvació en una elimi-
natòria prèvia gràcies a la derrota 
del CH Mataró B per 0-4 davant el 
FD Cassanenc. 

"Som optimistes. En aquesta 
segona volta hem encadenat 
resultats negatius però sempre 
amb marcadors molt ajustats. 
Són partits que a la primera 
volta guanyàvem i últimament 
perdem", explica Leopoldo Con-
de, responsable esportiu del Mo-
llet HC. Encara està per determi-
nar el rival en l'eliminatòria, que 
serà un dels vencedors –el que 
pitjor coeficient tingui– del play-
off d'ascens de Segona Catalana. 
Es jugarà el cap de setmana del 
proper 10 de juny. 

HOQUEI PATINS 

El Mollet HC 
es jugarà 
la salvació a 
doble partit

El Joventut perd
a Rubí i diu 
adéu a l'ascens

Montornès
subvencionarà
les noves entitats

Mollet torna a fer la Festa de l'Esport 
al carrer, que arriba a la 26a edició

LA LLAGOSTA. El Joventut Hand-
bol masculí va perdre el partit de 
tornada de l'última eliminatòria 
d'ascens a Segona Catalana i la 
temporada que ve tornarà a jugar 
a Tercera. El Rubí, que ja l'havia 
derrotat a la Llagosta per 24-29 la 
setmana anterior, ho va tornar a 
fer a la seva pista per 34-28. Per la 
seva banda, el Llavaneres-Caldes 
d'Estraca va eliminar al femení 
en els quarts de final de la Copa 
Federació.

MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès ha obert per primer 
cop una línia d'ajuts a les enti-
tats esportives de nova creació. A 
aquesta convocatòria específica 
es destinaran 2.500 euros. D'al-
tra banda, el consistori també ha 
obert la convocatòria per a que la 
resta d'entitats i clubs esportius 
puguin accedir a subvencions, a 
les quals es destinaran 67.900 eu-
ros. En aquest cas, les sol·licituds 
seran fins el 28 de maig.

MOLLET. L'avinguda Llibertat tornarà a ser l'escenari de la Festa de 
l'Esport al Carrer que organitza l'Ajuntament de Mollet i que enguany 
arriba a la 26a edició. La festa poliesportiva serà el proper 3 de juny 
de les 11 a les 14 h. El programa d’activitats inclou diferents estacions 
esportives, de tipus lúdic, amb modalitats com ara l’atletisme, el ci-
clisme, l’hoquei, els escacs, minitennis o el  bàsquet.

HANDBOL POLIESPORTIU

POLIESPORTIU

LA MARCA  L'atleta molletà celebrant la seva marca

MOLLET. El molletà Álex Sánchez, 
del club Fent Camí Mislata, va fer 
una marca de 70,20 m en llança-
ment de javelina en la segona jor-
nada de clubs de Divisió d’Honor a 
València, on va quedar classificat 
en primera posició tant individu-
alment com en clubs. “Estic molt 

content perquè era un dels ob-
jectius marcats per aquesta 
temporada.  A més, encara que-
da molta temporada i intenta-
rem superar el rècord de Cata-
lunya, de 73,88 m”. Ara mateix la 
seva és la sisena millor marca de 
la història d’un atleta català. 

ATLETISME ARA VOL BATRE EL RÈCORD CATALÀ

Álex Sánchez supera la
barrera dels 70 metres

a.s.

MOLLET. L’alcalde de Mollet del 
Vallès, Josep Monràs, ha format 
part de la delegació catalana 
que dilluns participava al Senat 
en unes jornades parlamentà-
ries on s’han debatut un seguit 
de propostes per crear un nou 
marc jurídic de l’esport. Con-
cretament, la jornada de dilluns 
va estar centrada en el paper de 
l’Estat, les comunitats autòno-
mes i els ens locals en l’àmbit 
de l’esport. Per a Josep Monràs, 
“segueix sent fonamental ac-
tualitzar la regulació del vo-
luntariat esportiu i la contrac-
tació laboral dels monitors” 
al marge d’estar especialment 
atents per “veure com queda-
rà en aquest nou marc jurídic 
l’àmbit competencial català”. 
Els portaveus parlamentaris 
d’Esports del Congrés i del Senat 
han tirat endavant la iniciativa 
d'aquesta nova llei de l’esport 
estatal. 

Josep Monràs 
debat sobre el 
marc jurídic de 
l'esport al Senat
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@basquetsantG

LA PLANTILLA El conjunt ha estat guanyador de lliga 

MOLLET. La victòria per 67-51 
davant el Vilablareix, sumada a 
la derrota del Tordera a la seva 
pista per 55-56 davant l'Onyar, 
va fer que l'equip entrenat per 
Toni Fuentes aconseguís ascen-
dir a Primera Catalana en l'última 
jornada de lliga del Grup 2 de Se-
gona. El Sant Gervasi finalitza el 
campionat amb 23 victòries i 7 
derrotes, una més que el Tordera 

i el Cassanenc, que han quedat 
segon i tercer respectivament. 
Amb aquest desenllaç final agafa 
importància l'agònica victòria de 
la jornada anterior per 42-44 a la 
pista del Vilassar de Dalt, el penúl-
tim classificat. 

Aquest cap de setmana es dis-
putarà la final a Quatre contra els 
altres tres campions de grup de 
Segona Catalana. 

BÀSQUET VICTÒRIA PER 67-51 CONTRA EL VILABLAREIX

El Sant Gervasi no falla
i ja és de Primera Catalana

ATLETISME

PARETS. Amb un temps d'1h 19m 
32s Jordi Martos es va endur la 
victòria en la prova de 21,5 km de 
la Cursa Popular de Parets. El se-
gon lloc va ser per a Esteban Ferre 
i el tercer per a Alfonso Guillén. La 
primera classificada en la catego-
ria femenina va ser Vanessa Pérez 
Martínez, amb 1h 36m. També es 
van disputar les proves de 5 i 10 
km, més accesibles.

El CB Parets depenia d'ell mateix per proclamar-se campió de lliga i, d'aquesta 
manera, ascendir a Segona Catalana. I no va fallar. La victòria per 88-39 davant 
el Cardedeu certifica la gran temporada de l'equip de Javier Hernández, el qual 
ha acabat la lliga amb 22 victòries i nomès 6 derrotes. foto: ona cervera 

El CB Parets puja a Segona Catalana

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
B va guanyar 89-77 el Sant Quirze 
en el segon partit de l'eliminatò-
ria de permanència i jugarà una 
temporada més a Copa Catalunya. 
D'aquesta manera, l'equip Àlex 
Coma jugarà una temporada més 
en la màxima categoria del bàs-
quet català. El primer equip ho 
farà a la Lliga EBA.

El Recanvis Gaudí B 
jugarà una temporada 
més a Copa Catalunya

Jordi Martos 
guanya la Mitja 
Marató de Parets
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SANT FOST. Els principals guanya-
dors de la 29a Nit de l'Esport de 
Sant Fost van ser Aitor Millán, 
jugador del Futbol Sala Barri Can 
Calet, millor esportista sènior 
masculí de la temporada 2017/18, 
i Selene González, també jugadora 
del Can Calet, i millor esportista 
sènior femenina.

Pel que fa a la categoria junior 
els premis se'ls van endur Daniel 
Merino, jugador de la Unió Espor-

tiva Sant Fost Bàsquet en l'apartat 
masculí i Laia Bel, patinadora del 
Club Patinatge Sant Fost, en el fe-
mení. A mes, el Club Handbol Sant 
Fost i l'Ajuntament van fer un re-
coneixement pòstum a Àngel Cos-
ta, exalcalde i cofundador del Club 
Handbol Sant Fost. 

A l'acte hi van assistir al voltant 
d'un miler de persones, entre es-
portistes, membres de les entitats 
i familiars. 

POLIESPORTIU   CLOENDA DE LA TEMPORADA

La 29a Nit de l'Esport de 
Sant Fost reparteix premis

ajuntament De sant Fost

ELS PREMIATS Van ser els grans protagonistes de la vetllada

MOLLET. La 30a edició de la Mi-
lla Urbana Mollet Memorial Julio 
López, organitzada per l'AMPA 
del Centre d'Estudis Mollet, va 
tornar a ser un èxit de participa-
ció. 420 persones, des d'infants a 
jubilats, van omplir diumenge els 

carrers de Mollet repartides en 22 
curses. L'epicentre de l'esdeveni-
ment va ser  l'avinguda Llibertat. 
La jornada, calurosa, va començar 
a les 9.30 h i va finalitzar al voltant 
de les 13h. El Club Atlètic Mollet 
va aportar la direcció tècnica. 

ATLETISME  ENGUANY HA ESTAT LA TRENTENA EDICIÓ

ona cervera

FESTA Com cada any, la Milla va aplegar corredors de totes les edats

La Milla Urbana del 
Centre d'Estudis Mollet 
reuneix 420 corredors

L'Scooter Comp 
de Mollet aplega 
més de cent riders 
internacionals
Aquest passat diumenge l'Ajunta-
ment de Mollet, Joventut de Mo-
llet i Radical360 van organitzar 
el V Scooter Comp Ciutat de Mo-
llet amb una participació de 105 
riders dividits en tres categories: 
12 anys, Semi-Pro i Categoria Pro-
fessional. En la primera, el podi 
va estar ocupat per Gianni Caseli, 
primer classificat, Abel Santos, 
segon i pertanyent a Radical360, 
i Alejandro Santos, tercer i també 
rider de l'equip molletenc.  El podi 
de Semi-Pro, de primer a tercer, va 
ser per a Aaron Cobo, Eric Pérez 
i Joan Jorba, i el de la Categoria 
Professional per a Álex Pérez, Ke-
vin  Guerrero i Víctor Cortés. "La 
valoració és molt positiva, com 
cada any, i cada cop hi ha més 
afluència de participants vin-
guts d'arreu del país i de riders, 
públic  i sponsors. La compe-
tició de Mollet està declarada 
una de les més importants del 
circuit nacional", expliquen els 
responsables de Radical360. 

SCOOTER
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CULTURA
Pou, candidat a Català de l'anyObres finals de l'Aula de Teatre de Montornès
L'actor molletà Josep Maria Pou és un dels 
tres finalistes al premi Català de l'any que lliura 
El Periódico. Les altres dues candidates són
la cantautora Maria del Mar Bonet i la doctora 
en climatologia Manola Brunet.

A l'Espai Cultural Montbarri de Montornès s'interpreten aquest
divendres (de 18 h a 20 h) les obres Valentí, Misteri a l'hotel i
Aaaassúcar!, a càrrec dels grups del nivell bàsic de l'Aula de Teatre.
Els alumnes que hi actuaran tenen entre 6 i 12 anys i representaran
les seves obres de final de curs. L'entrada dels espectacles és gratuïta.

'Entre dones',
a la sala Fiveller

'Filla del seu pare' 
reflexiona sobre
el paper de la 
dona a Can Rajoler

PARETS. El Grup Escènic Casino de 
Caldes de Montbui presentarà diu-
menge (18 h) l'obra Entre dones a 
la sala Fiveller, escrita per Santiago 
Moncada. Cinc antigues compan-
yes d'una escola religiosa es retro-
ben 25 anys i relaten els records de 
l'època d'escola i les seves trajec-
tòries vitals –totes ben diverses–. 
Una casada amb un alt executiu, 
una escriptora bohèmia, una pros-
tituta de luxe, una dona feliçment 
casada i una advocada amb dificul-
tats en el seu matrimoni.

PARETS. El teatre Can Rajoler acull 
diumenge (19.30 h) l'obra de te-
atre Filla del seu pare. Es tracta 
d'una versió lliure que ha redactat 
Aleix Aguilà sobre Hedda Gabler, 
de Henrik Ibsen. L'obra reflexiona  
sobre el paper de la dona avui dia.

Hedda Gabler és una dona bri-
llant que intenta encaixar en un 
clixé ben mediocre. La seva mi-
rada particular i actual permet 
apropar l'espectador a aquesta 
obsessió malaltissa per aparentar 
i realitzar-se en els espais virtuals. 
Aquest esforç és en va, la frustra-
ció i el buit existencial no desapa-
reixen per molt que es cliqui aquí 
i allà. Això es tradueix en solitud i 
en una perillosa voluntat autodes-
tructiva en el cas de la Hedda.  

MONTMELÓ. El cap de setmana 
vinent tindrà lloc la 6a edició de la 
FITKAM (Fira Infantil i juvenil de 
Teatre Kacu Mensi) a Montmeló, i 
hi participaran 18 companyies que 
faran 23 funcions de teatre visual, 
titelles, circ, clown, contacontes i 
musicals. Es tracta d'un esdeveni-
ment que té com a objectius prin-
cipals "transmetre valors, pro-
moure la reflexió i estimular la 
imaginació d’infants i adults".

Els espais que acolliran les re-

presentacions seran els Jardins de 
la Torreta, la Sala de la Concòrdia, 
el Teatre de l’Agrupa, la Sala Poli-
valent i la Sala Polivalent Petita. A 
més, la fira comptarà amb una car-
pa de circ a la plaça de la Vila on 
s’hi podran veure els espectacles 
Teatre de funàmbuls de Circ xic, i El 
globus vermell de Mo Clown Cia.

Pel que fa a les entrades, la gran 
novetat és la possibilitat de com-
prar-les anticipadament per in-
ternet a través del portal Tic Tac 

Tiquet –hi ha temps fins aquest 
divendres–. Qui ho vulgui també 
pot comprar-les durant el cap de 
setmana al Punt d’Informació de 
l’Ajuntament. Els preus són de 3 
€ per als adults i 2,5 € per als me-
nors d’edat, però també s'estrena 
l’opció de comprar sis entrades  
–que poden ser per a espectacles i 
persones diferents– per un cost de 
12 €. Per la seva banda, els infants 
de 0 a 3 anys tenen entrada gratu-
ïta a tots els espectacles, sempre 

La Fira Infantil i Juvenil de Teatre Kacu Mensi tornarà a omplir Montmeló
que no ocupin seient, i els espec-
tacles itinerants i exteriors també 
tindran accés lliure, sense entrada.

El director artístic de la FITKAM, 
Agustí Coll, va explicar que la vo-
luntat "és oferir una possibili-
tat a les companyies de tenir 
un aparador que s'afegeixi als 
grans que ja hi ha". I assegura 
que es tractarà d'un cap de setma-
na interessant per a tothom: "per 
a les companyies, per exhibir el 
seu treball; per als programa-
dors que puguin venir, perquè 
les companyies que trobaran 
són companyies perfectament 
contractables; i per al públic, 
perquè podrà gaudir d'una festa 
que, en els temps que correm, ja 
prou que ens convé". 

Coll també va afirmar que van 
intentar que hi hagués "totes les 
branques del teatre familiar, al 
carrer i a l'interior, i que la qua-
litat hi fos". I va destacar que hi 
haurà un parell d'estrenes –L'arbre 
dels xumets, de Replà Produccions 
i En Joan sense por,  de Més Tumà-
cat–, i companyies que porten dè-
cades treballant en el sector, com 
La Perra Llimonera –farà l'obra 
Quo no vadis– o Samfaina de Co-
lors –que representaran Els cistells 
de la caputxeta–.   sergio carrillo

s.c.

PRESENTACIÓ  Agustí Coll (director artístic), Carme Palacios (regidora) i Montse Ferrer (gestora de Kacu Mensi)

TEATRE  UNA DE LES NOVETATS D'ENGUANY ÉS QUE ES PODEN COMPRAR LES ENTRADES AL PORTAL TIC TAC TIQUET

La 6a edició del FITKAM comptarà 
amb una vintena de funcions
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Ens movem per tu

DIUMENGE 27 DE MAIG

Arribem ja a la vuitena edició de la Caminada a Gallecs, una iniciativa de promoció d’hàbits salu-
dables, esport i bona alimentació que la Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Mollet han 
organitzat per a aquest diumenge 27 de maig.

La iniciativa s’emmarca en la celebració del Dia Nacional de la Nutrició i en el programa esportiu 
municipal 10.000 passes.
L’hora i punt de trobada per iniciar la caminada és a les 9 del matí a l’Hospital de Mollet. El recor-
regut d’enguany suposa uns 7,5 km que fi nalitzen novament a l’Hospital.
Hi haurà com de costum diferents avituallaments i alguna sorpresa i, sobretot, molt bon ambient.

No t’ho perdis! T’hi esperem!

Inscripcions: 
• caminada@hospitalmollet.cat
• esports@molletvalles.cat
indicant nom i cognoms, edat i municipi.
 #CaminaperGallecs2018

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00 www.fsm.cat

Vuitena edició de la 
Caminada Popular per Gallecs 
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MÚSICA  SOLISTES O GRUPS DE MÚSICA I BALL TENEN FINS EL 2 DE JULIOL PER PRESENTAR-SE

S’obre el càsting per a la
tercera edició de Talent Parets
PARETS. La tercera edició de Ta-
lent Parets, organitzat per CEM 
Maria Grever i Elite Dance, ja està 
en marxa: el concurs, dirigit tant a 
solistes com a conjunts de música 
i ball, ha obert les inscripcions a 
través de talent.parets.cat.

El termini per presentar-se aca-
ba el 2 de juliol, i el següent dis-
sabte, dia 7, tindrà lloc el càsting 
a la sala Basart de la Cooperativa 
entre les 11 i les 14 h. Un càsting 
“obert a tothom. No només a in-
tèrprets: també a compositors”, 
explicava Ernesto Briceño, direc-
tor del Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever.

“Artistes n’hi ha: només cal 
donar-los-hi un escenari”, afegia 
Kike Aranda, director artístic del 
concurs i de l’escola de ball Elite 
Dance. El jurat el formaran Kat-
hia Che, Javi Malaguilla i Patrick 
Resende, guanyador de la segona 
edició. La final, com en les dues an-
teriors edicions, tindrà lloc durant 
el diumenge de festa major (29 de 
juliol) a la plaça de la Vila, en una 
gala que, de nou, serà retransmesa 

en directe per Vallès Visió.
Com a principals novetats, en-

guany es donaran medalles als 
tres primers classificats de cada 
categoria: Kids, de 3 a 10 anys; 
Teens, d’11 a 17; i Seniors per ma-
jors d’edat. “És una manera de 
poder diferenciar les diferents 
capacitats”, indicava Mingote.

arxiu

ACTUACIÓ  Un dels finalistes de l'edició passada del Talent Parets

També hi haurà un diploma per a 
cada finalista i al premi ja habitual 
d’una beca d’estudis als centres or-
ganitzadors, s’hi suma un primer 
premi únic de 500 euros. A més, 
l’Associació de Serveis i Comerços 
(ASSIC) oferirà un premi al vot po-
pular en forma de xec per bescanvi-
ar als comerços del poble.  j.r.

El casal Cal Jardiner es va tenyir dissabte de rock'n'roll amb les actuacions de 
The Grever’s Blues Band (a la foto), Tunguska i Status Tuti. La música feta a casa 
va arribar als assistents en forma de jazz, blues, soul o grunge-rock. Als temes 
propis s'hi van afegir versions dels grans clàssics. foto: ona cervera parets

Cal Jardiner es tenyeix de rock

MOLLET. Dotze alumnes –11 no-
ies i 1 noi– que cursen la carrera 
de Producció i organització d'es-
deveniments a l'Escola Interna-
cional de Protocol de Barcelona, 
munten aquest divendres el Cir-
cus Festival al carrer Sant Fran-
cesc de Santa Rosa, un esdeveni-
ment per a petits, joves i grans. Es 
tracta d'un treball final d'una as-
signatura, amb la qual havien de 
posar en pràctica la matèria tre-
ballada a l'aula. El Circus Festival 
es fa a Santa Rosa, ja que una de 
les creadores, Marina Fernández, 
és molletana membre de l'Associ-
ació de Veïns (AV) Santa Rosa.

Circus Festival es dividirà en 
dos blocs. El primer, de 18 h a 20 
h, es dedicarà als més petits, però 
amb activitats que també podrà 
gaudir tothom: actuacions de ball, 

zumba i –el que dóna nom al festi-
val– activitats i actuacions de circ 
i carnaval. I el segon bloc el prota-
gonitzaran els concerts, de 20.30 
h a 1 h. Els primers a posar la mú-
sica seran dues actuacions acústi-
ques i tot seguit hi passaran per 
l'escenari els grups Santa Salut 
(21 h), Flashy Ice Cream (21.30 
h), Lasjotas (22 h) i 31Fam (22.40 
h). De 23 h a 1 h, dj Daaz tancarà 
la festa.

Més enllà d'aquestes activitats, 
el carrer Sant Francesc –que es ta-
llarà al trànsit– estarà ambientat 
amb decoracions circenses i s'hi 
podran trobar foodtracks –amb 
pinxos, dònuts o crepes– i barres 
de bar on comprar begudes. Hi 
col·laboren en tot plegat l'AV San-
ta Rosa, la colla Morada i l'Ajunta-
ment de Mollet.  

PRODUCCIÓ  ES TRACTA D'UN TREBALL DE CLASSE DE L'EIP BCN

Una jove molletana 
engega el Circus Festival

MARTORELLES. La Unión Cultural 
Andaluza representarà dissabte 
(18 h) al celler de Carrencà l'obra 
de teatre Gazpacho andaluz, de 
Carlos Arniches. El dramaturg ala-
cantí va escriure el 1902 aquesta 
sarsuela en la qual reflecteix les 
diferències i els contrastes entre 
les parles quotidianes dels anda-
lusos i dels madrilenys.

La Unión Cultural 
Andaluza, a escena

LA LLAGOSTA. El grup El Píca-
ro Teatro de la Llagosta posarà 
aquest cap de setmana en escena 
Éste Oeste, escrita i dirigida per 
Carlos Lupe. Serà al Centre Cul-
tural en tres funcions –dissabte a 
les 18 h i a les 20 h i diumenge a 
les 19 h–. Es tracta d'una comèdia 
absurda, ambientada i basada en 
les pel·lícules western.

Comèdia western
a la Llagosta

LA LLAGOSTA. No es país para ne-
gras arribarà dijous (17 h) al 
Centre Cultural de la Llagosta. La 
representació mostrarà al públic 
diversos punts de vista, amb un 
toc humorístic, sobre el racisme, 
la sexualitat de la dona negra i la 
identitat. L'obra mostra "el racis-
me subtil del qual si et queixes 
et titllen de paranoica". 

La Llagosta 'No es 
país para negras'
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La formació del CREVE ajuda a generar noves tra-
jectòries professionals que permetin millorar i des-
envolupar les competències que demanda el mercat 
del vehicle elèctric i aquesta tecnologia en plena 
expansió. Per aquest 2018, el centre ofereix un ca-
tàleg d’accions formatives perquè els professionals 
obtinguin les qualifi cacions necessàries que reque-
reixen dins del sector. En concret, s’hi ofereixen mò-
duls amb tres línies formatives: l’ús i manipulació 
del vehicle elèctric, el desenvolupament i la gestió 
d’infraestructura de recàrrega i la identifi cació i el 
funcionament de bateries. Totes les accions s’enfo-
quen a la formació i el reciclatge professional de tre-
balladors en actiu dels sectors elèctric i automoció, 
així com per formar persones en atur perquè tinguin 
una nova sortida laboral. A més, al CREVE s’ensen-
yen els coneixements d’infraestructures de recàrre-
ga i motor elèctric als docents i alumnes de Graus de 
Formació Professional. 

En els darrers mesos, el CREVE ha incorporat nous 
equips per millorar el suport formatiu. Pel que fa a 
la infraestructura de recàrrega, amb la col·laboració 
de la empresa Circutor, es faran exercicis de control 
dinàmic de potència a través del Quadre d’Entrena-
ment d’estacions de recàrrega que s’ha dissenyat. 
D’aquesta manera, els instal·ladors elèctrics poden 
trobar solucions òptimes per la gestió de la recàrrega. 

La manipulació d’un vehicle elèctric que té alta 
tensió en el seu interior (400V) és un repte de segu-
retat. Per aquest motiu, el CREVE també ha adquirit 
un kit en forma de maleta gran en què es poden fer 
pràctiques de comprensió dels conceptes més im-

portants de la gestió de la seguretat dels operaris en 
la manipulació de l’alta tensió. Aquest kit, d’origen 
alemany, és el que s’està fent servir, actualment, en 
la indústria d’automoció amb els vehicles híbrids i 
elèctrics. 

Com que l’element més important pel correcte 
funcionament d’un vehicle elèctric són les bateries, 
el CREVE disposa d’un battery pack, també dit cofre 
de bateries, d’un turisme amb el que es podran fer 
pràctiques mecàniques i elèctriques de desmuntar i 
muntar fi ns arribar a la unitat bàsica de qualsevol ba-
teria: la cel·la electroquímica. Aquest equip permet 
treballar amb les màximes precaucions elèctriques 
ja que es tracta d’un treball sotmès a alta tensió. 
El Gremi de Tallers de Sabadell i Comarca recicla els 
seus agremiats en aquestes instal·lacions i, recent-
ment, la Federació Catalana de Tallers de Reparació 
d’Automòbils (FECATRA) ha mostrat el seu interès 
per aquest equipament. 

La FP, un suport clau 
Pel que fa a l’activitat de FP, durant aquest curs 2017-
18 al CREVE es desenvolupen activitats de suport 
tant per al professorat com pels alumnes dels Graus 
de Transport i Manteniment, així com pel Grau 
d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. A més 
de l’IES Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda 
-el primer que es va incorporar al CREVE-, s’han rea-
litzat ja formacions a l’entorn del vehicle elèctric per 
a d’altres instituts catalans, com l’INS Montilivi de 
Girona o l’INS de Santa Coloma de Farners i s’estan 

gestionant propostes per a d’altres instituts. 
Per primera vegada, aquest 2018 la formació s’ha 
ampliat a l’alumnat de 4t de l’ESO de 16 centres de 
Sabadell que realitzen el projecte Coneixements 
d’Ofi cis. Hi han participant Les Termes, Ribot i Se-
rra, Vallès, Jonqueres, Pau Vila, Arraona, Miquel 
Crusafont, Joan Oliver, Agustí Serra, Xaloc, Xalest, 
Ferran Casablancas, Bellapart, Institut la Serra 
i Salesians. Durant tot el curs, el CREVE rep estu-
diants de diferents països europeus a través del pro-
jecte Erasmus Plus. Per exemple, al 2017, alumnes 
grecs de diferents graus d’FP van visitar-lo i van fer 
una valoració positiva. 

L’Electrocat arriba a la seva cinquena edició. El dia 
9 de juny, de 16 a 19h, en el circuit urbà del recinte fi -
ral de Santa Perpètua, es realitzaran les proves dinà-
miques dels 8 vehicles elèctrics dissenyats i cons-
truïts per alumnes del cicle superior d’automoció de 
centres de formació professional de tot Catalunya.

CENTRE DE RECURSOS DEL VEHICLE ELÈCTRIC DE L’AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PUBLIREPORTATGE

El CREVE es consolida com a centre de 
referència del vehicle elèctric a nivell català
El Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE) de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), que va obrir les seves portes 
a l’octubre de 2013, s’ha consolidat com a centre de referència del suport i formació de la mobilitat elèctrica a Catalunya. 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. DESENVOLUPAMENT LOCAL
CREVE (Centre de Recursos del Vehicle Elèctric) 
Plaça del Treball, 1 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda · http://vehicleelectric.rieradecaldes.com
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MOLLET. Prop d’un miler de perso-
nes van passar el cap de setmana 
pel Museu Abelló en la celebració 
del Dia Internacional dels Mu-
seus. A més de la programació per 
aquesta commemoració, un dels 
grans reclams va ser la renovació 
de l’exposició permanent i la pre-
sentació del servei d’audioguia, 
que s’ha fet gràcies al projecte vi-
sitmuseum de la Generalitat.

Sonia Blasco, dels serveis de 
museus de la Generalitat, va 
apuntar en la presentació de la 
renovada exposició que el projec-
te "consisteix en unes tauletes 
que facilita el museu –també hi 
ha una aplicació amb la mateixa 
funció– amb recursos perquè 
els visitants, quan passegen per 

ART  PROP D'UN MILER DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS QUE L'EQUIPAMENT VA ORGANITZAR PEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

El Museu Abelló estrena audioguies 
en quatre idiomes i amb subtítols

MOLLET. L'artista Sara Dalmau pre-
sentava dilluns l'exposició Dona 
i formiga: perseverança a la per-
ruqueria Montse Colomé (rambla 
Pompeu Fabra, 53). Es tracta de 
cinc peces pintades sobre les do-
gues de roure de velles bótes de vi. 
L'artista exposarà les seves obres 
de manera continuada en aquest 
nou espai expositiu.

Dona i formiga ret un homenat-
ge a la perseverança de la filla de 
Dalmau: "la formiga és un ani-
mal amb molta perseverança, 
i la meva filla, quan tenia sis 
anys, insistia a preguntar-me 

quin animal m'agradava més. 
I jo, per escaquejar-me del que 
hi havia darrere de la pregunta, 
que era que volia un animal, li 
deia que les formigues". 

El fet que s'exposin a la paret de 
la perruqueria és perquè Dalmau i 
Colomé són amigues des de petites 
i l'autora de l'obra hi trobava un 
lligam ideal: "la perruqueria és 
un espai femení on es fan creaci-
ons artístiques amb els cabells, i 
jo porto les meves creacions on 
sempre reflecteixo dones". 

Fa més de deu anys que Dalmau 
va descobrir l’atractiu de pintar 

museu abelló

VISITES  L'òpera va ser una de les activitats del Dia dels Museus

les sales, poden sentir una au-
dioguia i veure uns vídeos per 
entendre millor el discurs que 
hi ha darrere d'aquestes peces 
tan fantàstiques", deia.

La gerent del Museu Abelló, 
Pepa Ventura, va explicar que tot 
plegat es va iniciar quan el Mu-
seu va fer 15 anys –el 2014– i van 
engegar el projecte Museu Jove 
2.0. Una iniciativa que comptava 
amb la participació dels joves per 
difondre les obres de l'exposició: 
"vam convidar diferents joves a 
participar i a triar algunes obres 
de la col·lecció perquè posessin 
la informació a la Wikipedia". 
A més, comptaven amb la partici-
pació d'alguns comissaris, a qui es 
va convidar a comentar algunes de 

les peces: "els comissaris triaven 
una peça i la comentaven en ví-
deos curtets de 4 o 5 minuts".

A més, "la Generalitat ens va 
oferir tenir un guionista, que va 
venir, es va amarar de la col·lec-
ció, li vam aportar tota la infor-
mació que tenia de l'exposició 
permanent i va redactar el guió 
de l'audioguia", explica Ventura. 
L'audioguia està disponible en 
quatre idiomes: català i castellà 
(el narrador en ambdós casos és 
l'actor català Abel Folk) i en an-
glès i francès, i els codis QR que es 
trobaran sota alguna de les obres 
enllacen directament als vídeos o 
als articles de Wikipedia.

La regidora de Cultura, Mer-
cè Pérez, també va destacar que 
aquestes novetats tenen l'objectiu 
que "tothom pugui accedir millor 
a l'obra i l'entengui millor", i tam-
bé es facilita les visites a les perso-
nes amb dificultats sensorials amb 
subtítols i llenguatge de signes als 
vídeos i lectura braille sota alguna 
de les obres. i s.carrillo

s.c.

L'ARTISTA MOLLETANA MOSTRA LA SEVA OBRA AL NOU ESPAI EXPOSITIU CREAT PER LA PERRUQUERIA MONTSE COLOMÉ

L'OBRA  Colomé i Dalmau davant de les peces exposades

Peces pintades sobre velles 
bótes de vi, de Sara Dalmau

sobre les dogues de roure de ve-
lles bótes de vi, ja que els àcids 
tartàrics que cobrien la fusta feien 
d’elles uns llenços de textura molt 
peculiar i amb un gran potencial 
per ser explotat per l’artista. “Pin-

to sobre fusta, perquè és el que 
més s’assembla a la pell de les 
persones, que tant m’agrada”, 
explica Dalmau, “la fusta reacci-
ona com la pell quan la treba-
lles”. i sergio carrillo

Aquest divendres les biblioteques 
de Mollet, Sant Fost i Martorelles 
acullen la Supernit del Club Super3, 
amb un escape room en què els in-
fants hauran d'ajudar la Nenúfar i la 
Matoll a resoldre proves. Serà a les 
20 h. Les places són limitades.

SANT FOST. L'Ateneu inaugura di-
vendres Retrats de paraula, una 
mostra de fotografies en blanc i 
negre d’escriptors, periodistes, il-
lustradors, amb fragments d’obra 
seva realitzada per Carles Rodrí-
guez Marín.

Supernit del Super3 
a les biblioteques

'Retrats de paraula' 
a l'Ateneu 



dv, 25 maig 2018 49



dv, 25 maig 201850

SANT FOST. Més d'una vintena d'entitats 
del municipi van exposar diumenge la tas-
ca que porten a terme durant tot l'any en 
les paradetes que es van muntar dins del 
Pavelló 2 de Sant Fost. La majoria d'elles 
culturals i esportives.

Les entitats de ball de Sant Fost –Asso-
ciació Cultural de Balls de Sant Fost, Asso-
ciació de Danses de Sant Fost, Associació 
d'Amics del Ball de Saló de Sant Fost, CDB 
Sant Fost SAN-BA i Agrupació Sardanista 
Alba del Vallès– van encapçalar les activi-
tats amb sevillanes, balls de saló, balls en 

línia, rodes i llatins i sardanes.
Però també hi va haver lloc per a l'esport 

amb l'exhibició del Club Patinatge Sant 
Fost, el torneig de penals en família de la 
UE Sant Fost CF Veterans i la gimcana que 
va organitzar el Club Handbol Sant Fost. 
L'esplai Petjada també va muntar una altra 
gimcana infantil i el Teatre Segle XX va fer 
un petit tast de les seves interpretacions 
sobre l'escenari. Tampoc no hi va faltar 
ADYLA (Associació en Defensa i Llibertat 
Animal), que va organitzar una desfilada 
de gossos en adopció. i

Sant Fost balla a la Fira d'Entitats

s.c.

SEVILLANES  Les associacions dansaires del municipi van portar el pes de les activitats

MOSTRA  MÉS DE 20 PARADETES PER REFLECTIR LA TASCA DE LES ASSOCIACIONS

MONTORNÈS. Montornès es 
converteix aquest cap de set-
mana en l’epicentre històric 
de la guerra dels remences. 
Per cinquè any consecutiu, dis-
sabte (18 h) es representarà el 
macromusical La Remençada, 
un representació que enguany 
comptarà amb l’apadrinament 
d’honor de la il·lustradora 
Pilarín Bayés. Més d’una vui-
tantena d’actors i actrius, sota 
la direcció de Toni Figuera, 
rememoraran la revolta dels 
pagesos de remença contra el 
feudalisme en tres escenaris.

El primer escenari serà la 
plaça dels Remences, on s’in-
terpretaran els dos primers ac-
tes, l’incendi dels pallers i la fu-
gida de Bartomeu Sala després 
que es negui a cedir la seva filla 
com a minyona per al castell. El 
tercer i el quart acte, dedicats a la 
revolta i a l’atac de Montornès per 
part de la Diputació, es realitza-
ran a un escenari ubicat al carrer 

Major, a tan sols uns metres del 
primer escenari. I finalment, els 
dos últims actes que inclouen les 
negociacions i la victòria remen-

Montornès torna a convertir-se 
en l'escenari de la guerra remença

ARTS ESCÈNIQUES   DISSABTE ES REPRESENTA 'LA REMENÇADA', EL GRAN MUSICAL QUE ENGUANY TINDRÀ TRES ESCENARIS 

EL CARTELL

ça, s'interpretaran a la plaça 
Pau Picasso.

Aquest any també s’han es-
tablert noves col·laboracions 
amb els centres educatius del 
municipi, com l’Escola d’Hote-
leria del Vallès Oriental, el pro-
jecte de voluntariat de l’Institut 
Vinyes Velles i el Pla de Transi-
ció al Treball.

L'esdeveniment va ser con-
cebut pel seu ideòleg, Xavier 
Bertran, l'any 2014 com un 
espectacle inèdit amb la parti-
cularitat de ser representat de 
forma itinerant pels carrers de 
Montornès. Cada any s’incor-
poren novetats per completar 
l’esdeveniment i augmentar la 
seva projecció. L’any passat es 
va començar a incorporar en la 
iniciativa municipis veïns que 
en època medieval formaven 

part de mateix territori. Per això 
l’any passat la presentació del 
musical es va fer a Vallromanes i 
enguany a Vilanova del Vallès. i

En paral·lel

La representació del musical dissabte 
anirà acompanyada d'un seguit d'ac-
tivitats en paral·lel dedicades també 
als remences. Dissabte al matí hi haurà 
una activitat per conèixer el calendari 
del pagès i una visita al Celler de Can 
Blanchart, un nou espai al carrer Sant 
Isidre on conèixer estris i objectes 
quotidians de la vida de pagès. A la 
plaça Pau Picasso dissabte a la tarda hi 
haurà mercat remença, amb la Unió de 
Botiguers i en acabar la representació, 
una botifarrada popular. Diumenge al 
matí es farà la caminada En terra de 
remences, pel passeig fluvial del Mo-
gent, que acabarà al carrer Major, on 
es farà un vermut popular. El tiquet de 
consumició serà de 3 euros.

EL CELLER DE CAN 
BLANCHART MOSTRA 
ESTRIS DE PAGÈS 

16a bicicletada pel 
curs del riu Besòs
BAIX VALLÈS. El Consorci Besòs 
Tordera organitza diumenge la 
16a edició de la Bicicletada del 
Besòs. A les 9.30 h se sortirà de 
manera simultània des de Parets, 
Montornès i Granollers. Aquesta 
jornada lúdica i esportiva, adreça-
da a tots els públics, vol apropar la 
ciutadania a l'entorn fluvial i per-
met conèixer paratges propers al 
llarg dels 24 km de recorregut. 
Les inscripcions són gratuïtes.

18a Festa de la 
Primavera, al Bosc
MOLLET. L'Associació Alb-Bosc orga-
nitza dissabte (de 17 h a 21 h) la 18a 
Festa de la Primavera de Mollet, al 
Centre Ocupacional del Bosc. Amb 
la col·laboració de l'Ajuntament i de 
l'Institut Municipal de Serveis als 
Discapacitats, hi actuaran el Centre 
Cultural Andalús de Mollet i l'Esco-
la de Ball de Saló Dandi i hi haurà 
una exhibició de la Karate Associa-
ció Alb-Bosc, un ball-disco a càrrec 
de Juanma d’EDUK-B, un berenar 
amb productes del CO El Bosc i es 
rifarà un pernil.
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Hi col·laboren:

CLASSES DE CATALÀ
Organitzades pel Consorci de 
Normalització Lingüística del Vallès 
Oriental, i el Servei Local de Català del 
2 al 26 de juliol farem un curs intensiu 
de català per adults del nivell bàsic 2, 
de 9h a 12h de dilluns a dijous. 

 ESCAPADES AL TEATRE
• DIVENDRES 11 D’OCTUBRE A LES 
19 H sortirem de l’Av. Llibertat per 
anar en autocar al Teatre Victòria de 
Barcelona per veure l’estrena de l’obra 
“HITS” del Tricicle. Preu: 38 euros). 
Informació a Secretaria.

SORTIDES DE PRIMAVERA
• LLANÇÀ I EL PORT DE LA SELVA. 
Dimecres 13 de juny farem una sardi-
nada a Llançà i visitarem el Port de la 
Selva. Sortirem de Mollet en direcció a 
l’Hotel Beri de Llançà on esmorzarem 
sardines a la brasa. Visitarem el Port de 
la Selv. Retornarem a Llançà per dinar 
amb el següent menú: entremesos, 
paella, fritada de peix, postres i begu-
des. Ball posterior i de retorn a Mollet 
farem una parada a la Cooperativa de 
Vilajuïga. Preu: 35 euros. Inscripcions a 
partir del 28 de maig a les 16 h.
• MERAVELLES D’ALEMANYA 
(SAXÒNIA). Del 3 al 8 de juny visi-
tarem les principals ciutats de Saxònia, 
els barris antics de Lèipzig i Meissen, el 
Parc nacional de la Suïssa saxona i el 
Castell de Moritzburg. Anada i tornada 
en avió i resta del viatge en bus. Tots els 
àpats i visites incloses. Preu total: 890 
euros. Inscripció oberta a Secretaria.
• CREUER A LES ILLES GREGUES. 
Del 27 d’agost al 3 de setembre 
sortirem en vol directe fins a Atenes 
on embarcarem per visitar les illes més 
emblemàtiques de Mikonos, Santorini, 
Creta... De retorn a Atenes tenim vol 
directe a Barcelona. Preu: 1.840 euros 
tot inclòs. Amb paga-i-senyal de 400 
euros + fotocòpia DNI  i de la targeta 
sanitària europea. Assegurança de can-
cel·lació de 40 euros/persona.

CORAL DEL CASAL
La Coral del Casal continua el curs amb 
el assajos habituals sota la direcció 
de la Sra. Adela Milan. Cada dimarts 
a les 17.45h al segon pis del Casal. 
La inscripció està oberta a nous socis 
cantaires. Sra. Adela.  

PREVISIÓ DE VIATGES 
A LA TARDOR

• CREUER SYMPHONY OF DE SEAS. 
Del 14 al 23 d’octubre 10 dies de somni 
navegant pel Mediterrani en el Creuer 
més gran i modern del món: Barcelona, 

Palma de Mallorca, Marsella, Florència, 
Roma, Nàpols, València i Barcelona. 
Una ocasió única per gaudir d’aquest 
vaixell, que ja no tornarà mai més al 
Mediterrani quan acabi la temporada. 
Amb 18 pisos, 20 restaurants, més 
de 10 mil plantes i flors, amb espec-
tacles diaris portats directament de 
Broadway, una pista de gel i fins i tot un 
tren per moure’s pel vaixell. Preu 1.345 
euros (camarot interior), 1.550 euros 
(camarot interior amb balcó) o bé 1.780 
euros (exterior amb balcó). Presentació 
del Creuer amb pel·lícula el dimecres 23 
de maig a les 19h a la Sala d’Actes del 
Casal. Inscripcions a partir del dilluns 
28 de maig. Paga i senyal 200 euros 
(cal portar el passaport, adreça actual i 
telèfon de contacte).

BALL DELS DISSABTES 
Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17.30 h, continua la ballaruga 
amb balls de saló a la Sala del Casal.
Dissabte 2: Pep  
Dissabte 9: Carles Xandri 
Dissabte 16: Àlex
Dissabte 23: David. Ball de Revetlla de 
Sant Joan
Dissabte 30: Carles Xandri. Ball de 
Sant Pere

CURSET D'INFORMÀTICA 
AL CASAL

Curset d’internet per als socis majors 
de 50 anys, però amb ganes d’entrar 
en l’apassionant món on line: enviar 
mails, consultar saldos bancaris, fer les 
compres per internet, concertar hora 
a l’ambulatori, etc. Amb el suport de 
l’Obra Social de La Caixa. Informació 
Sra. Inma.

CADA DIA A DINAR 
AL CASAL!

Cada dia de la setmana podeu dinar al 
Casal amb la vostra colla d’amics. Amb 
el suport de l'Obra Social de La Caixa, 
del voluntariat i a un preu super-econò-
mic de 5,80 euros, l’empresa Cuinats 
CECOC ens subministra menús dietèti-
cament equilibrats. Cal apuntar-se a  la 
Sra. Inma (matins) personalment o per 
tel. al 93 593 11 74 abans de les 10 h.

2n CICLE DE CULTURA 
INFANTIL "PETIT CASAL" 

AL JARDINET
Espectacles d’animació infantil amb 
aportació de 8 euros per família que 
inclou l’espectacle i un vermut-refrigeri 
per a tota la família.
• DIUMENGE 3 DE JUNY A LES 11 H, 
i després de visitar les catifes de flors 

de la Rambla, una Cercavila ens portarà 
fins el Jardinet per veure l’actuació de 
la Cia. La Belluga, plena de danses, 
cançons i moltes sorpreses que no us 
podeu perdre.

ACTIVITATS 
GASTRONÒMIQUES

Per ambdues activitats cal inscripció 
prèvia a Secretaria. Preu: 2 euros.
• DIMARTS 5 DE JUNY a les 19 h. 
TALLER DE RATAFIA. S’acosta Sant 
Joan, amb la nit màgica de recollir les 
herbes per fer la ratafia. De receptes 
n’hi ha un munt i cadascú diu que la 
seva és la millor. Us n’explicarem una, 
us proporcionarem les nous verdes i 
herbes, i us ensenyarem com fer-la. 
• DIMARTS 12 DE JUNY a les 19 h. 
TALLER: CREMA DE LLIMONA. Amb la 
calor ja no ve tant de gust la crema de 
Sant Josep. Us ensenyarem a fer una 
deliciosa i refrescant crema de llimona 
natural per a combatre la xafogor de 
l’estiu.

ACTIVITATS CATIFAIRES

Si us interessa i us hi voleu afegir, us 
n’ensenyarem. Interessats informeu-
vos-en a Secretaria.
• DEL 20 AL 24 DE JUNY. Congrés 
Internacional de Catifaires a Elche de la 
Sierra (Albacete)
• DEL 27 DE JUNY AL 6 DE JULI-
OL anirem al Smithsonian Festival de 
Washington (EEUU) a fer una catifa 
de flors en aquest Festival dedicat a la 
cultura catalana.
• DEL 13 AL 17 DE JULIOL anirem a fer 
una catifa de flors al poble mariner de 
Bueu (Galícia) convidats pels catifaires 
gallecs.
• DEL 15 AL 19 D’AGOST anem 
a fer una catifa a la Gran Place de 
Brussel·les.

PENYA D'ESCACS MOLLET
En finalitzar la lliga catalana els objec-
tius esportius de la Penya s’han assolit 
plenament. El primer equip aconse-
gueix l’ascens a la màxima categoria 
provincial, Preferent, i el segon equip 
conserva la categoria conquerida la 
temporada anterior, primera provincial.
Finalment l’equip sub12 ha servit per 
iniciar un petit grup de nens en edat 
escolar en la competició oficial. Si a 
aquestes fites esportives afegim l’in-
crement d’un 50% d’inscrits i d’un 
300% d’escoles respresentades en la 
II Trobada Infantil de l’Escola d’Escacs 
de la Penya, que vam celebrar el dia 7 
d’abril a la primera planta del Casal, i 
l’assistència regular dels nostres socis 
més joves a les sessions setmanals de 
formació, realment no podem estar més

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 
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satisfets d’aquesta temporada. Per a 
més informació a:  www.penyaescacs-
mollet.com

CINE CLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• DIVENDRES 8 DE JUNY A LES 
21 H cinema a la Fresca del Jardí del 
Casal amb entrepà a càrrec de cadascú. 
Veurem Sopa de ganso comèdia nord-
americana del 1933, dirigida per Leo 
McCarey i protagonitzada pels germans 
Marx. Inscripcions fins el 7 de juny a 
Secretaria del Casal. Preu: 10 euros.  

PRIMER CICLE MÚSICA 
AL JARDINET

Iniciem aquest Cicle de música jove 
amb la col·laboració de les colles de 
Morats i Torrats. A la fresca de les nits 
de juny el Jardí es torna a omplir de 
música per a joves a un preu de 2 euros 
(entrada sola) o bé 3 euros (amb con-
sumició de cervesa/refresc). Hi haurà 
servei de beguda i menjar a càrrec de 
les colles. El Jardinet s’obrirà a partir de 
les 21 h per acabar la música en directe 
cap a les 00.30 h.

• DISSABTE 9 DE JUNY actuació dels 
grups vallesans De cara a la paret, de 
Santa Eulàlia de Ronçana, i Frecuencia 
bandarra, de Martorelles.

SOM ENERGIA AL CASAL
La Cooperativa SOM ENERGIA posa 
a disposició dels socis i ciutadania en 
general un Punt d’informació al Casal 
cada primer dilluns de mes de 19 h a 
20.30 h per tal d’informar-vos dels 
avantatges de pertànyer a una compa-
nyia energètica catalana.

31è CONCURS DE 
PAELLES AL JARDÍ

DIUMENGE 17 DE JUNY. Adreçat a 
totes les entitats, associacions, col·lec-
tius i colles de Mollet, obrim de nou 
l’espai  del Jardí a tota la ciutat. Cada 
colla o entitat elaborarà la seva paella i 
es premiarà la més gustosa i la més vis-
tosa. Enguany amb música en directe, a 
càrrec d’Altarriba, per animar l’habitual 
ambient de germanor dels participants. 
Inscripcions a secretaria del Casal fins 
al 14 de juny. Els socis del Casal podran 
participar en la paella de l’entitat a un 
preu de 10 euros. 

26a MOSTRA DE 
CATIFES DE FLORS 

AMB L'OU COM BALLA
• DIUMENGE 3 DE JUNY tornarem 
a omplir la Rambla de catifes de flors, 
i recuperarem la tradició de l’ou com 
balla. Cada entitat de Mollet, a partir 
de les 7 h del matí farà la seva com-

posició floral per celebrar el Corpus 
acabant amb un esmorzar de germanor 
de tots el catifaires participants. Fins 
a les 20 h podreu admirar aquest art 
popular català que en commemoració 
del Corpus es fa a molts pobles i ciutats 
de Catalunya. Al llarg de tot el dia, la 
vostra visita ens reafirmarà en una de 
les tradicions populars del nostre país. 
A les 20 h les colles del Ball de Gitanes 
de Mollet desfaran les catifes ballant al 
so del Toc d’inici.
• Dijous de Corpus Cristi, 31 de maig: 
fem una catifa de flors a l’església de 
Sant Vicenç i posarem l’ou com balla 
al sortidor de la rectoria, ben guarnit 
de flors.

24a TROBADA 
DE PUNTAIRES

DIUMENGE 3 DE JUNY, coincidint 
amb les Catifes de Flors a la Rambla, pel 
matí tindrem la Trobada de Puntaires, 
que ens faran embadalir en observar 
el dringar dels boixets i els moviments 
dels dits per aconseguir les millors pun-
tes de coixí. 

8a MOSTRA DE TALLERS 
DEL CASAL

DIUMENGE 3 DE JUNY, com a Mostra 
dels cursos del Casal exposarem a les 
carpes les manualitats, els tallers i les 
activitats que hem anat fent durant tota 
la temporada. Hi haurà també actuaci-
ons en directe a l’escenari al llarg de tot 
el dia, coincidint amb les Catifes de flors 
i Trobada de Puntaires.

DIA DE 
L'ASSOCIACIONISME 
CULTURAL (DASC)

DIUMENGE 3 DE JUNY farem una 
Jornada de Portes Obertes del Casal 
amb motiu d’aquesta diada instaurada 
per la Generalitat. Durant el dia farem el 
passi de la pel·lícula de Pere Portabella 
‘El Sopar’. 

 LES ACTIVITATS 
ESPECIALS EN EL 

CASAL ACTIU
Continuem cada dia amb les activitats 
regulars del Casal Actiu per a la Gent 

Gran, per aconseguir l’eterna joventut.
• Dimarts: preparació dels diferents 
tallers.
• Dimecres: taller de manualitats de 
16.30 h a 18 h (Sala d’actes).
• Dijous: taller de memòria, de 16.45 h 
a 17.45 h (sala Cesc Bas).

• Divendres: Bingo a la Sala d’actes.
Dimecres 6 de juny celebració especi-
al de la FESTA DE LA CIRERA al Casal.
Dijous 14 de juny Berenar de Germanor 
de Fi de Curs a la Sala.
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dissabte 26

diumenge 27

divendres 25

EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Alguns ruixats febles a 
primera hora, que des-
apareixeran ràpidament 
per deixar un dia variable 
i calorós.

Continuarà la calor quasi 
estiuenca, amb tempe-
ratures properes als 30 
graus i en un dia en què 
el sol predominarà.

Cel molt ennuvolat, 
amb ruixats dispersos i 
de poca durada, que al 
vespre nit es faran més 
intensos i extensos.

 Màx. Mín.   * Temp.   Pluja (l/m2)    Cop màx. vent 

DIJOUS, 17 24ºC 14ºC  20ºC -            34 km/h SE

DIVENDRES, 18 22ºC 14ºC  20ºC           inap.         21 km/h SE

DISSABTE, 19 24ºC 12ºC  19ºC            inap.         27 km/h SE

DIUMENGE, 20 25ºC 13ºC  20ºC -            29 km/h SE

DILLUNS, 21 23ºC 13ºC  20ºC -            24 km/h SE 

DIMARTS, 22 23ºC 15ºC  21ºC -            26 km/h SE

DIMECRES, 23  25ºC 13ºC  23ºC -            27 km/h SE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)

=

L'Esbart Vila de Sallent i l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages van 
ser les dues colles convidades per celebrar la 40a Trobada  d'esbarts infantils a 
Mollet. Amb una vuitantena d'infants i joves, el Mercat Vell va gaudir dels balls 
tradicionals que van posar a escena les tres colles. mollet foto: ona cervera

40a Trobada d'esbarts infantils a Mollet

Una quarantena de parades d'artesania –com a la foto, d'espècies– van omplir 
l'avinguda Onze de Setembre de la Llagosta durant el cap de setmana, amb 
motiu de la celebració de la Fira de Sant Ponç. la llagosta ona cervera

Sant Ponç surt als carrers de la Llagosta

Tercera ronda del 
Cante Jondo

Música americana 
al Lledoner

La tercera preliminar del cer-
tamen de Cante Jondo de la 
Llagosta arriba dissabte (19 h) 
amb la participació de Christi-
an Cosano, Pedro Oliva, Ignacio 
Sánchez Chiquito de Jaén, José 
Vargas, Lolo de Jerez i José An-
tonio El Mantecao.

Carme Porcar (veu) i Jordi Rome-
ro (veu i piano) protagonitzaran 
aquest divendres (19 h) un concert 
de música americana al Lledoner 
de Mollet. La música passarà de la 
foscor a la claredat per il·luminar 
els desitjos i les pors, i per barrejar 
les veus de tots dos artistes.

Diumenge a les 9 h arrencarà la 
caminada de Martorelles, que orga-
nitza l'Ajuntament i enguany comp-
ta amb dos recorreguts –un de 8 
quilòmetres i un altre de 13– i amb 
novetats en el camí: enguany la ruta 
canviarà de sentit i pujarà fins al 
Turó de Castellruf. El 2017 s'hi van 
inscriure 455 persones –256 dones 
i 168 homes– i l'objectiu per aquest 
any és superar aquesta xifra.

POPULAR

MÚSICA

Caminada a
Gallecs, pel día
de la Nutrició

Tot a punt per a la
cinquena caminada 
de Martorelles

La Fundació Sanitària Mollet i 
l'Ajuntament organitzen diu-
menge la Caminada Popular de 
Gallecs, que coincideix amb el 
Dia Nacional de la Nutrició i que 
està emmarcada dins del pro-
grama esportiu 10.000 passes. 
Se sortirà a les 9.30 h de l'Hos-
pital de Mollet –que també és el 
lloc d'arribada– i el recorregut 
serà de 7,5 quilòmetres.

MOLLET.  Dissabte se celebra la 
Festa del barri Plana lledó de Mo-
llet amb activitats ben diverses. 
La cercavila, que sortirà de la pla-
ça Joan Miró a les 10 h, engegarà 
la programació. Hi participaran 
les colles dels Torrats i dels Mo-
rats amb el Moll Fer i la Teca. Les 
colles també muntaran jocs infan-
tils (11.15 h) al pati de l'escola 
Joan Salvat Papasseit, on tindran 
lloc tota la resta d'activitats del 

dia. El Grupo Choffers traurà un 
canó d'escuma per a tots els pú-
blics (12.15 h). I a les 14 h serà el 
torn de la paella popular –inclou 
pa, vi, gelat i copa– a càrrec de 
Serveis Integrals de Càtering.

A la tarda arribaran les actuaci-
ons de flamenc de Carmen López 
de l'Associació de Veïns (AV) Pla-
na Lledó (18.30 h), del grup Hip 
Hop SQS Team (19 h) i del grup 
de country de l'AV Plana Lledó 

FESTA  EL PATI DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT ACOLLIRÀ BONA PART DE LES ACTIVITATS

El barri Plana Lledó de 
Mollet es vesteix de festa

(19.15 h). A les 19.35 h es farà 
el tradicional sorteig del pernil i 
després La Tramolla portarà tres 
espectacles diferents: un de dansa 
contemporània –La Petita Compa-
nyia, a les 19.45 h–, un de teatre 
musical –Hores d'Amor, a les 20 
h– i un de hip hop –Mad Goats, a 
les 20.25 h–.

Amb motiu de la Festa del bar-
ri Plana Lledó, el Síndic Personer 
de Mollet, Lluís Martínez Camps, 
visitarà dimarts (18 h) el local de 
l'AV Plana Lledó –al carrer Agri-
cultura– i divendres vinent (18 
h) es projectarà al mateix local la 
pel·lícula La Maternitat d'Elna. 

Ruta literària a la Llagosta
LA LLAGOSTA. La Biblioteca de la Llagosta ha preparat un recorregut pels 
indrets del poble que apareixen a la novel·la Amonathep, la historia del  
asesino  de  la  mano  derecha, del llagostenc Samuel Ramos. Serà dimarts 
(de 19 h a 20.30 h) i el mateix autor participarà en la ruta inspirada en 
la novel·la amb un assassí en sèrie com a protagonista. L'esdeveniment 
estava previst per al passat 27 febrer, però es va haver d'ajornar a causa 
de les previsions meteorològiques que apuntaven a fortes nevades. 

TEATRE

Montbarri acull 'La 
casa del descans'
MONTORNÈS. El grup d'aprofun-
diment 2 de l'Aula Municipal de 
Teatre de Montornès ofereix diu-
menge (18.30 h) la seva actuació 
de final de curs a l'Espai Cultural 
Montbarri. La casa del descans 
és l'obra que representaran, una 
adaptació de l'obra original Pro-
hibido suicidarse en primavera, 
d'Alejandro Casona. L'espectacle 
està obert a totes les edats.

Els Àngels fan
'Lío en la portería'
MONTORNÈS. L'alumnat del ta-
ller de teatre de l'associació Els 
Àngels ASPAHID –Associació de 
Pares de fills disminuïts físics, psí-
quics i sensorials–, farà dimecres 
(19 h) l'actuació de final de curs 
a l'Espai Montbarri amb l'obra de 
teatre Lío en la portería. Als nous 
inquilins de l'edifici no els agrada 
llançar les escombraries als conte-
nidors. Com ho solucionaran?
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Reparacions generals 
a Talleres Barbancho

Talleres Barbancho fa reparacions 
generals dels automòbils. Són espe-
cialistes en xapa i pintura i realitza 
qualsevol reparació d'aquests tipus 
per a totes les marques de vehicles, 
garantint el millor servei en les mi-
llors condicions, perquè compleix 
amb alts estàndards de qualitat, ori-
entats a aconseguir la màxima sa-
tisfacció dels clients. També ho són 
en mecànica i carrosseria, tant de 
manteniment com de reparació. Els 
vehicles s'entreguen sempre a punt 
amb la seguretat i la confiança d'una 
trajectòria de més de tres dècades.

A més, com a col·laboradors ofi-
cials de Grow Up Services per la 
reparació dels sinistres associats a 

Garantia Franquicia Plus, el taller 
també garanteix la fiança associada 
a un vehicle de lloguer en cas d'acci-
dent, danys per intent de robatori o 
rascades per vandalisme.

L'empresa ha sabut evolucio-
nar per adaptar-se als nous temps 
i oferir el millor servei als seus 
clients. En aquest sentit, el taller 
està equipat amb l'última tecnolo-
gia i el web de l'empresa disposa de 
serveis d'utilitat per als usuaris.

Quan trepitgem el fre, ho fem de forma 
mecànica, sense parar atenció, ni tenir 
en compte que en una frenada hi inter-
venen molts factors com les caracterís-
tiques de la carretera, la velocitat del 
vehicle, la meteorologia o les habilitats.

En el cas d’una emergència, és molt 
important el temps que el conductor 
triga a trepitjar el fre. Segons una prova 
controlada, es triga a reaccionar unes 
0,43 centèsimes de segon. Però, de tots 
aquests factors, el que determinarà una 
frenada més o menys eficient és la velo-
citat. I és que, a més velocitat, més me-
tres avançarà el cotxe mentre es frena.

Un cotxe que circula a 30 km/h s’atu-
rarà en 5 metres, un cotxe que circula 
a 60 km/h s’aturarà en 15 metres, i un 
cotxe que circula a 100 km/h s’aturarà 
a aproximadament 44 metres.

Aquestes dades demostren que, a 
igualtat de condicions, duplicar la velo-
citat augmenta la distància que neces-
sita el vehicle per aturar-se totalment. 
A més, aquestes distàncies s’han obtin-
gut en les millors condicions de la via, 
del vehicle i del conductor, però podri-
en augmentar si la via presentés res-
salts o humitat, que els pneumàtics i les 
pastilles de fre del cotxe no estiguessin 
en bon estat o que el conductor no es-
tigués concentrat durant la conducció.

TALLERES BARBANCHO
C. Roser, 88 - SANT FOST

Tel. 93 579 61 30 
www.talleresbarbancho.com
info@talleresbarbancho.com AMIC - Tot Sant Cugat

L’eficàcia de
la frenada 
en els cotxes
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RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Guia de restaurants
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
LLEVATAPS
Cuina casolana
Pompeu Fabra, 40
93 570 10 12
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La 
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
LA MASIA DE PEDRA
Cuina tradicional  
B-500 direcció ctra. 
Badalona, 183-185
93 570 64 12

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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