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EN PORTADA

s.c.

PRESENTACIÓ Membres de les colles, d'entitats i del consistori, a la presentació del programa que es va fer dimarts CARTELL El dissenyador molletà Xavier Clavijo ha creat la imatge 

Santi Rodríguez, el fruiter de '7 Vidas', 
serà el pregoner de la festa d'enguany, 
i Dr. Calypso, el cap de cartell a Can Mulà
MOLLET. L'Ajuntament va acollir 
dimarts la presentació de la festa 
major de Mollet (que es farà del 
14 al 21 d'agost), amb la presèn-
cia de les colles de Morats i Tor-
rats, les entitats del municipi que 
estan d'aniversari i el dissenyador 
del cartell de la festa d'enguany, 
Xavi Clavijo.

Com cada any, un dels actes més 
esperats és el pregó, que aquest 
any el farà Santi Rodríguez, el frui-
ter de la sèrie 7 Vidas. Serà dissab-
te (20 h) a la plaça Prat de la Riba, 
acompanyat d'actuacions dels Ge-
gants i els Castellers. Rodríguez 
també protagonitzarà diumenge 
(22.30 h) l'espectacle d'humor 

Como en casa de uno... en ningún 
sitio a l'envelat.

Pel que fa als concerts al parc de 
Can Mulà, Hotel Cochambre tor-
narà dissabte a la ciutat i Albert 
González i Marc Xicota DJ's allar-
garan la festa fins a les 7 h, quan 
comenci la despertada. Diumenge 
serà el torn del Wikolia Tour, una 
macrodiscoteca plena de sorpre-
ses i música electrònica adreçada 
als més joves que protagonitzaran 
Jack Mazzoni & Víctor Magán. La 
nit de dilluns serà per a les ver-
sions de Los 80 Principales, amb 
música nacional i internacional 
dels anys 80. I dimarts, Can Mulà 
es vestirà d'ska amb Murphies i 

Dr. Calypso. Aquesta darrera ban-
da passarà per Mollet en la seva 
gira de comiat, després de 30 anys 
sobre els escenaris.

La regidora de Cultura, Mercè 
Pérez, apuntava que l'Ajuntament 
vol "una festa per a tots els mo·
lletans i molletanes" i que una 
de les prioritats és "arribar als 
més petits". Per això, de dissabte 
a diumenge hi haurà activitats in-
fantils al parc de les Pruneres amb 
activitats d'aigua i escuma. També 
hi haurà circ, cinema i màgia.

De festa, però conscienciats
Mollet estarà de festa durant més 
d'una setmana, però no tot s'hi val. 
L'Ajuntament engegarà dues cam-
panyes durant els dies de festa. Es 
tracta del No és no, que cerca gau-
dir d'uns dies de celebració lliures 
de sexisme. El lema serà inclòs en 
el got de la festa major i es faran 

formacions a les entitats per saber 
gestionar situacions de sexisme.

L'altra campanya serà la del 
consum responsable d'alcohol. 
"Abans de cada concert i de cada 
actuació, projectarem unes pel·
lícules per conscienciar els jo·
ves", va afirmar Pérez.

Un cartell fet a casa
Per la seva banda, el dissenyador 
molletà Xavier Clavijo, de l'estu-
di de disseny 42, ha estat l'autor 
del cartell de la festa major amb 
un dibuix que representa les dues 
colles de la ciutat, els Morats i els 
Torrats. Clavijo ha volgut plasmar 
"la lluita entre el yin i yang que 
representen aquests dos molls. 
Entre ells ballen, juguen, llui·
ten i estan envoltats de peixos, 
mamífers i rèptils que viuen en 
aquest mar que és la festa ma·
jor". i s.carrillo

Espai de festa
EL PLE DE MOLLET VA APROVAR 
DILLUNS UNA MOCIÓ D'ARA MOLLET
que demana al govern un espai  
permanent a la ciutat per a Morats i 
Torrats. La regidora de Cultura, Mercè 
Fernández, va assegurar que el  
govern fa temps va demanar a les 
colles que presentessin un document 
amb la petició i "no tindrem problema 
en estudiar la viabilitat i si compensa el 
cost per a la ciutat", deia. El regidor 
Josep Amaya apuntava que "es tracta 
d'una decisió que ha de prendre 
l'Ajuntament per dignificar un fet 
diferencial de la festa de Mollet. Les 
colles prou feina tenen". La moció 
es va aprovar amb el vot a favor 
d'Ara Mollet, Canviem i PDeCAT i les 
abstencions del PSC, PP i Cs.

s.c.

La festa major d'estiu activarà Mollet 
amb més d'un centenar d'activitats
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SOCIETAT
El nou radar de tram a l'AP-7, aquest estiu
El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha anunciat que el nou radar de tram
a l'autopista AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès
es posarà en marxa aquest mateix estiu. Buch ho ha anunciat en un acte en
què s'han donat a conèixer les dades de sinistralitat del primer semestre
de 2018 a Catalunya, on s'ha registrat un increment del 42% dels morts.

265
Incidències als carrers de Mollet
És el número de notificacions dels veïns que ha rebut 
l'Ajuntament a través de l'aplicació mòbil Civiwast, 
que va posar en marxa el 29 de maig i que serveix per  
comunicar incidències a la via pública. D'aquestes, 
segons el consistori, se n'han resolt 180, un 70%.

L'Ajuntament atorga la llicència
per enderrocar part del Tabaran

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajunta-
ment de Mollet ha atorgat la lli-
cència per enderrocar part de 
l'històric edifici del Tabaran, si-
tuat a l'avinguda de la Llibertat. 
Segons fonts municipals, la in-
tenció és licitar els treballs d'en-
derroc de la part de propietat 
municipal –que ocupava l'antic tea- 
tre– a principis de setembre. 

En data del 25 de juny, la junta 
de govern local aprovava l'ator-

URBANISME  MOLLET IMPULSA TÉ PREVIST LICITAR ELS TREBALLS D'ATERRAMENT DE L'EDIFICI A PRINCIPIS DE SETEMBRE

s.c.

PART MALMESA  L'edifici que s'enderrocarà és el lateral del Tabaran, que havia acollit l'antic teatre

MOLLET. El Tribunal Suprem ha ad-
mès a tràmit el recurs de cassació 
que l’Ajuntament de Mollet va pre-
sentar en el seu moment contra la 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que no va acceptar la demanda 
del consistori pel deute d'1,6 mili-
ons d'euros de la Generalitat amb 
l'Ajuntament pel centre de serveis 
El Lledoner. 

Segons han informat fonts mu-
nicipals, en el seu moment, el 
Departament de Benestar de la 
Generalitat es va comprometre a 
contribuir en la construcció del 
Centre de Serveis El Lledoner 
amb 1.640.000 euros. El centre 
es va inaugurar l’any 2009 i quan 
l’Ajuntament va reclamar aquests 
diners, "la Generalitat va argu·
mentar que no tenia assignació 
pressupostària per fer front 
al compromís", apunten des del 
consistori. 

A partir d'aquí, l'Ajuntament de 
Mollet va presentar un conten-
ciós davant el TSJC que no va ser 
admès per un suposat defecte de 
forma, amb la qual cosa el consis-
tori molletà va acudir al Tribunal 
Suprem presentant un recurs de 
cassació contra la decisió del TSJC. 
Ara, un cop el Tribunal Suprem 
ha donat la raó a l'Ajuntament, el 
TSJC s'haurà de pronunciar dic-
tant sentència. 

TRIBUNALS

El Suprem reobre
la via perquè 
Mollet reclami el 
deute pel Lledoner

gament de la llicència d'enderroc 
demanada per l'empresa munici-
pal Mollet Impulsa, propietària de 
la part de l'edifici que es vol tirar 
a terra. Arran de l'esfondrament 
que es va produir a la banda de 
l'immoble de propietat privada, 
Mollet Impulsa va decidir fer un 
estudi tècnic per tal de valorar -ne 
l'estat de conservació. 

Segons asseguren fonts munici-
pals, aquest estudi "ha detectat 

corrosió d'alguns elements es·
tructurals metàl·lics i de fusta i 
també una esquerda continua i 
vertical en la paret mitgera es·
querra de l'edifici", sostenen. 

Ruïna econòmica i urbanística
Segons el mateix informe, l'edifici 
no es troba en ruïna tècnica –amb 
elements estructurals afectats 
que poden comportar perill d'es-
fondrament– però sí en situació 

Un informe determina que l'edifici de l'antic teatre està en "ruïna econòmica i urbanística"  
de "ruïna econòmica", un supò-
sit legal que es produeix quan el 
cost de les reparacions per reha-
bilitar l'edifici supera la meitat del 
valor d'una nova construcció de 
característiques similars. 

L'informe indica que l'edifici 
també està en situació de "ruïna 
urbanística", perquè legalment 
no es poden autoritzar obres de 
consolidació, ja que l'edifici es tro-
ba fora d'ordenació. 

De fet, l'espai està afectat per un 
Pla d'Actuació Urbanística (PAU) 
que forma part del POUM aprovat 
el 2005 –actualment suspès– que 
preveu a l'entorn del Tabaran una 
vuitantena d'habitatges, una zona 
verda a la històrica pista Trèvol i 
un petit teatre i espai polivalent.  

Davant d'aquesta situació de ru-
ïna econòmica i urbanística, Mollet 
Impulsa ha pres la decisió de pro-
cedir a l'enderroc de l'immoble. 
Fonts municipals recorden que 
quan es desenvolupi aquest espai 
"caldrà que es contemplin tres 
temes essencials: el manteni·
ment de la façana històrica de 
l'edifici; l'existència de l'espai 
verd de l'antiga pista Trèvol; i la 
generació d'un nou equipament 
cultural, que haurà de tenir un 
mínim de 1.200 m2".   laura ortiz
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MOLLET. El ple de l'Ajuntament 
aprovava dilluns per unanimitat 
la creació d'una comissió especi-
al d'informació municipal sobre 
el cas de les presumptes adjudi-
cacions irregulars del sistema de 
control de trànsit als semàfors. 
L'operació policial de l'anome-
nat cas Enredadera es va saldar a 
Mollet amb la detenció d'un fun-
cionari de l'Ajuntament, cap dels 
serveis informàtics municipals.

L'òrgan és una comissió es-
pecial informativa d’estudi que 
comptarà amb participació de tots 
els grups municipals i que estarà 
presidida per un regidor que no si-
gui membre del govern municipal. 

L'alcalde, Josep Monràs, també va 
demanar que en formés part el 
Síndic Personer, com a comissi-
onat d'ètica pública. La junta de 
portaveus proposarà l’abast, els 
objectius, l'agenda i el programa 
de treball de la comissió, que, a 
priori, i segons la petició que ha-
via fet Canviem, passen per fer se-
guiment de tot el procés judicial i 
recollir totes les informacions que 
es derivin de les accions de revi-
sió dels contractes i expedients en 
què hagin intervingut les persones 
i empreses investigades. 

La proposta presentada per 
Canviem Mollet per la via d'ur-
gència també inclou la petició 

MARTORELLES. L'Ajuntament re-
tirarà el sistema de foto-vermell 
dels semàfors. Un cop ha finalitzat 
el contracte amb Teva SL, que va 
començar el maig de 2014, el go-
vern local ha decidit fer un canvi 
de model en el sistema de controls 
semafòrics i passar de les càmeres 
sancionadores a les d'observació. 
"Les càmeres han de donar se·
guretat i no ser recaptatòries, 
amb el nou sistema la gent sa·
brà que s'està observant per si 
hi ha qualsevol incident", expli-
ca l'alcalde, Marc Candela.

Així, doncs, es mantindran tres 
càmeres d'observació de trànsit a 
dos punts del municipi: la cruïlla 
de l’avinguda d’en Piera i el carrer 

CAS ENREDADERA  L'ÒRGAN, QUE ES CREA A PETICIÓ DE CANVIEM MOLLET, COMPTA AMB MEMBRES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS 

El ple crea una comissió especial 
sobre el cas de les càmeres als semàfors

arxiu

PUNT DE CONTROL  L'estretament del carrer Anselm Clavé, amb càmera

Martorelles substituirà els sistema de 
foto-vermell per càmeres d'observació

d'elaboració d'una auditoria ex-
terna de tots els contractes en 
qüestió i la celebració d’un ple ex-
traordinari per tal d’exposar pú-
blicament davant els veïns de Mo-
llet les conclusions de la comissió.

L'objectiu és "esvair qualsevol 
dubte i aclarir les moltes pre·
guntes que es plantegen sobre 
aquests fets. Volem contribuir 
a fer un exercici de transparèn·
cia", deia Xavier Buzón, portaveu 
de Canviem Mollet, durant el ple.

Moció d'Ara Mollet 
El plenari també va aprovar per 
unanimitat una altra moció d'ur-
gència, en aquest cas presentada 

per Ara Mollet ERC MES, que de-
mana una auditoria no només per 
analitzar tots els contractes muni-
cipals en els quals va intervenir el 
funcionari investigat, sinó també 
"per tal de conèixer el sistema 
de treball utilitzat per aquesta 
persona, posant en relació el 
nombre d’infraccions que es 
detectaven en radars i semà·
fors de la ciutat de Mollet del 
Vallès i les sancions rebudes 
per la ciutadania; i si han pogut 
existir o no tractes de favor", 
apunta la moció, que també vol 
"determinar la responsabilitat 
política de la feina d’aquest fun·
cionari". i l.ortiz

de la Indústria i la del pas estret 
del carrer d'Anselm Clavé.

Fins al maig, mes del venciment 
del contracte, el municipi comp-
tava amb quatre càmeres a semà-
fors ubicades a diferents punts: 
al carrer Anselm Clavé abans del 
pas estret en sentit Carrencà; a la 
carretera BV-5001 amb el carrer 
Verge dels Dolors en sentit la Roca 
del Vallès; a la cruïlla de la carre-
tera B-500 (c. Barcelona) amb la 
BV-5001 en sentit Santa Coloma 
de Gramenet i a la cruïlla entre 
l’avinguda Piera i el carrer Indús-
tria en els dos sentits. 

La primera sanció es va impo-
sar el juliol de 2014 i, en els qua-
tre anys de durada del contracte, 
s'han tramitat 5.798 multes.

D'altra banda, l’Ajuntament ha 
començat els treballs per tal de 
licitar noves càmeres pel control 
de l’incivisme a diferents punts 
crítics del municipi. i

BAIX VALLÈS. La Diputació de Bar-
celona va aprovar fa unes setma-
nes un nou programa de suport al 
desenvolupament local dotat amb 
50 milions d’euros i que atorga 
subvencions a tots els municipis 
de la demarcació perquè puguin 
fer inversions en equipaments, 
infraestructures i béns locals, tant 
en inversió nova com de manteni-
ment, reparació i conservació. 
Les aportacions es repartiran en-
tre aquest any i el vinent, i en el 
cas del Baix Vallès la injecció to-
tal serà d'1.752.057 euros. Con-
cretament, a Mollet s'han conce-
dit 474.842 €; a Parets 333.423 
€; a Montornès 321.417 €; a la 
Llagosta 183.677 €; a Montmeló 
163.470 €; a Sant Fost 163.101 €; 
a Martorelles 83.354 €  i a Santa 
Maria de Martorelles 28.773 €. 

La fins fa poc presidenta de la 
Diputació, Mercè Conesa, assegu-
rava que l’objectiu de l'organisme 
supramunicipal és "acompanyar 
els ajuntaments en aquells pro·
jectes que vulguin millorar la 
qualitat urbana i l’entorn urbà".

Criteris de repartiment
El repartiment dels ajuts s’ha fet 
únicament sota un criteri de po-
blació i amb la voluntat d’assegu-
rar el reequilibri territorial de la 
demarcació. Primer de tot, s’ha 
adjudicat un import mínim a cada 
govern local en funció dels trams 
de població previstos a 1 de gener 
de 2017. Aquest programa, inclòs 
dins del Pla Xarxa de Governs Lo-
cals, connecta amb l'habitual Pla 
d’Actuació de Mandat 2016-2019 
i la voluntat de la Diputació de re-
forçar el municipalisme. 

Injecció d'ajuts 
d'1,7 milions
als municipis 
del Baix Vallès

SUBVENCIONS
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SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 
Fost ha activat aquesta setmana 
el sistema de control de matrícu-
les als accessos de Mas Llombart 
i Mas Corts. És un sistema de lec-
tura de matrícules amb barreres 
que només activa la filmació en 
cas que detecti vehicles que no es-
tiguin registrats. 

D'aquesta manera es garanteix 
la privacitat d’accés dels veïns 
que així ho sol·licitin a l'Ajunta-
ment. El sistema es planteja com 
una mesura dissuasiva i s’instal-
la com a prova pilot en aquestes 
dues urbanitzacions que, per la 
configuració geogràfica de les se-
ves entrades i sortides, permet un 
control eficaç dels vehicles.

A més, el sistema, que integra 
un intèrfon d’incidències que con-
necta directament amb la Policia 
Local, proporciona dades objecti-
ves del seu funcionament i eficà-

UN SISTEMA GRAVA LES MATRÍCULES DEL VEHICLES QUE ACCEDEIXEN A LES URBANITZACIONS

En marxa el control d'accessos 
a Mas Corts i Mas Llombart

x.l.

BARRERES  El sistema està pensat per donar més seguretat als veïns

aj. martorelles

PUNT DE TROBADA  La plaça, situada davant de pavelló, és ara més accessible

cia i permetrà valorar en el futur 
la possible ampliació en altres zo-
nes del municipi.

Per registrar la matrícula, els 
residents de Mas Corts i Mas 
Llombart que ho desitgin poden 
fer arribar les dades dels seus 

vehicles a l'Ajuntament durant 
aquest mes per tal que quedin re-
gistrades al sistema. Per fer-ho els 
veïns poden omplir una butlleta 
que trobaran a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) a l'Ajuntament o 
a través del web municipal.   

MARTORELLES. Aquesta setmana ha 
quedat enllestida la remodelació 
de la plaça de la Sardana, on s'ha 
millorat l'accessibilitat i la circu-
lació de vianants entre la plaça i 
l’entorn, s'ha replantat vegetació 
i s'han creat nous espais verds. 
També s'han solucionat els proble-
mes d’escolament superficial, s’ha 
integrat el mur del perímetre nord, 
s’han utilitzat espècies adaptades 
a les condicions agroclimàtiques i 

URBANISME   L'ESPAI DISPOSA DE NOVA VEGETACIÓ ADAPTADA AL CLIMA I AMB REG AUTOMÀTIC

Enllestida la
reforma de la plaça 
de la Sardana

MARTORELLES. El solar situat entre 
els carrers Girona i Aragó, al barri 
de Can Sunyer, serà parc de dia i 
aparcament de nit. Aquesta ha es-
tat la decisió de l'Ajuntament de 
Martorelles consensuada amb als 
veïns després d'una reunió, una 
decisió que ha fet que la consulta 
prevista als veïns del barri no si-
gui necessària. 

El solar, de 9 h a 21 h, serà un 
espai públic i obert que es podrà 
utilitzar com a parc, i de 21 h a 9 
h serà un aparcament. Les dar-
reres setmanes l'Ajuntament ha 
estat treballant en l’estabilització 
i revegetació dels talussos i en 
endreçar la plataforma superior 
i inferior del solar per netejar-lo 
i adequar-lo, i es preveu que en 
qüestió de dies estigui disponible. 

El debat sobre els usos d'aquest 
espai públic sorgia a finals de 
maig, quan amb les obres de re-
modelació del barri es van elimi-
nar set places d'aparcament al 
barri –de 230 a 223–. 

En el ple de maig, l'alcalde Marc 
Candela explicava que al barri hi 
ha matriculats 451 vehicles, bona 
part dels quals són motos o cotxes 
que poden aparcar en garatges 
particulars, i que hi ha 149 guals 
legalitzats, a més d'altres espais 
oberts amb possibilitat d'aparca-
ment. 

VIA PÚBLICA

LA LLAGOSTA. La Policia Local de 
la Llagosta va intensificar el cap 
de setmana passat la vigilància 
nocturna als voltants de la plaça 
de Pere IV després de rebre les 
queixes d'alguns veïns sobre l'in-
civisme que es produeix en aquest 
espai moltes nits de cap setmana, 
especialment a la sortida d'un bar.

L'acció de la Policia tenia l'ob-
jectiu de vetllar pel compliment 
de les normes de civisme i paci-
ficar les molèsties que ocasionen 
als veïns els clients d’un bar situat 
a la plaça. Els propietaris del ne-
goci, per la seva banda, informa-
ven els clients de l’obligació de 
respectar el descans dels veïns i 
de tenir un comportament cívic a 
la sortida de l'establiment.

Segons asseguren els veïns, 
moltes vegades, quan els clients 
surten del local de matinada, ho 
fan cridant, cantant i generant 
sorolls i molèsties de tota mena. 
Per això, convocats a una reunió 
veïnal per tractar el tema, propo-
saven revisar el consentiment que 
van donar en el seu dia per per-
metre l’obertura del local. 

D'altra banda, aquesta setmana 
hi havia prevista una reunió entre 
l’Ajuntament, els propietaris del 
negoci i els veïns per mirar de tro-
bar una solució satisfactòria per a 
totes les parts. 

SEGURETAT

Més vigilància
a Pere IV per per 
evitar l'incivisme 
de matinada

amb baix manteniment i s’ha im-
plantat reg automàtic als parterres 

verds renovats. La intervenció ha 
costat uns 45.000 euros. 

Parc de dia
i aparcament
de nit al solar
de Can Sunyer
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Av. Burgos, 21, baixos (Plaça Major)
08100 Mollet del Vallès · www.cesarpaz.com

Núm.2077 Aicat285

661 84 31 74
674 15 76 13

PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
PROVISIONALMENTE EN LOS TELÉFONOS:

info@cesarpaz.com
Rogamos disculpen las molestias

COMPRA VENDA · LLOGUERS · GESTIÓ DE PATRIMONIS I COMUNITATS · NAUS I  TERRENYS INDUSTRIALS · LOCALS 
COMERCIALS · PISOS, CASES I TORRES · SOLARS URBANS I RESIDENCIALS · PERMUTES I VALORACIONS

INFORMA
Que desde el pasado viernes día 6, tenemos la línea de teléfono

    93 570 74 84
NO OPERATIVA POR UNA NEGLIGENCIA DE ORANGE 
Y DE SU CONCESIONARIO EN MOLLET Phone House.
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MOLLET. Els Agents Rurals van reti-
rar diumenge un rusc de vespa asi-
àtica del porxo d'una casa de Mollet 
després que una veïna el detectés 
divendres darrere d'un aparell 
d'aire condicionat. La vespa asiàti-
ca és una espècie invasora que els 
darrers temps s'ha instal·lat a Ca-
talunya i s'ha estès fins al punt que 
ja gairebé se la pot considerar com 
una espècie autòctona. "El rusc era 
arrodonit i feia entre 10 i 15 cm, 
tenia l'aparença d'un coco", ex-
plica Montse Rota, veïna del carrer 
Pablo Picasso, on va detectar-se 
el rusc. "Tenia una textura sem·
blant al paper i estava enganxat 
de manera molt feble al tub de 
l'aire condicionat", afegeix. 

En detectar el rusc, la Montse va 
trucar a la Policia Local "perquè 
vaig veure que podia ser peri·
llós retirar·lo jo mateixa", indica. 
La Policia es va posar en contacte 
amb apicultors, els Bombers i els 
Agents Rurals perquè valoressin la 

SUCCESSOS  DARRERAMENT S'HAN DETECTAT NIUS D'AQUESTES CARACTERÍSTIQUES A MONTORNÈS, MONTMELÓ I MARTORELLES

m.r.

RUSC  El niu detectat aquesta setmana en una casa del carrer Pablo Picasso

adf la serralada mir

EXTINCIÓ  Dues dotacions de Bombers van intervenir per apagar el foc

mida i les característiques del rusc, 
i de seguida van determinar que es 
tractava de vespa asiàtica i que el 
podrien retirar en qüestió d'hores.

"Tot i que és una espècie que 
no acostuma a ser agressiva amb 
les persones si no se sent ame·
naçada, ens van demanar que no 
ens hi acostéssim", diu la Montse. 

Retirat un rusc de vespa
asiàtica en una casa de Mollet

Diumenge els Agents Rurals van re-
tirar el rusc que s'havia començat a 
instal·lar en aquest punt "proba·
blement uns mesos enrere".

Cada cop més habitual
Segons els Agents Rurals, aquest 
tipus de ruscs són cada vegada 
més habituals a la comarca, i de fet 

LA LLAGOSTA. Dues dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, una 
unitat de l’Agrupació de Defensa 
Forestal i una ambulància, a més 
de la Policia Local, van participar 
dissabte passat al migdia en l'ex-
tinció d'un incendi que va decla-
rar-se al solar situat davant del 
Camp Municipal de Futbol Joan 
Gelabert de la Llagosta, entre el 
passeig del Pintor Sert, el carrer 

de la Riera Seca i l’avinguda del 
Primer de Maig. 

El foc va cremar una quarta 
part del solar que hi ha davant 
del camp de futbol, i només van 
cremar matolls i herbes. A més, 
tampoc no es van registrar danys 
personals ni materials. La Policia 
Local va rebre l’avís dissabte al 
voltant de les 12.45 h, i el foc va 
quedar extingit en mitja hora. 

Crema un solar al costat del 
camp de futbol Joan Gelabert

LA LLAGOSTA. L’àrea de Salut Públi-
ca de l’Ajuntament, en col·labora-
ció amb la Diputació de Barcelona 
i el Servei de Control de Mosquits 
del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, van analitzar dimarts 
conjuntament els principals focus 
de mosquits que hi ha al municipi 
de la Llagosta. Tècnics especialis-
tes van inspeccionar carrers, pla-
ces, parcs, edificis i equipaments 
públics per poder dissenyar en 
el futur mesures més efectives 
per lluitar contra la proliferació 
d'aquests insectes. Després de les 
inspeccions, la Diputació lliurarà 
un informe a l’Ajuntament que 
permetrà conèixer la distribució 
de mosquits i proposarà mètodes 
de control integrats per reforçar 
les mesures que ja s'apliquen ac-
tualment, com la lluita química, les 
modificacions físiques del medi, la 
lluita biològica i les accions cultu-
rals per controlar les poblacions 
d'aquests insectes. 

SALUT PÚBLICA

La Llagosta 
estudia l'estat 
dels mosquits
al municipi

MOLLET. L'Ajuntament ha incor-
porat dos nous agents a la Policia 
Municipal graduats la setmana 
passada en la promoció formada 
enguany a l'ISPC. Un cop acabat 
el procés acadèmic ara comença 
un període de pràctiques d’un any 
que també hauran de superar. Amb 
aquestes incorporacions, la Policia 
Municipal de Mollet passa a comp-
tar amb una plantilla de 73 agents.

Dos nous agents 
a la plantilla de la 
Policia Municipal

poden arribar a tenir grans dimen-
sions. "Van començar a entrar 
pel nord ara fa tres anys, i a poc 
a poc han anat guanyant ter·
reny i ara no és difícil trobar·les 
en zones de l'entorn de Barce·
lona", diu Enric Mayà, cap dels 
Agents Rurals del Vallès Oriental.

Mayà explica que els últims me-
sos s'han retirat altres nius sem-
blants a Montornès, Montmeló i 
Martorelles, i alerta que el total de 
ruscs anirà en augment perquè les 
pluges de la primavera i l'inici sec 
de l'estiu afavoreixen les plagues 
d'insectes. "A més, és un animal 
que no té predador natural, de 
manera que cada vegada s'estén 
més pel territori, a qualsevol 
lloc", diu Mayà, qui malgrat tot as-
segura que no es tracta d'una es-
pècie especialment agressiva per a 
les persones. Amb tot, les picades 
de vespa asiàtica causen un dolor 
intens i una coïssor semblant a 
la d'una cremada, mentre que en 
l'àmbit agrícola, el dany més gran 
que produeixen és la depredació 
de les abelles de la mel fins a l'eli-
minació de colònies senceres. En 
aquest sentit, es calcula que un sol 
vesper de vespa asiàtica pot cap-
turar en una temporada fins a 6,7 
milions d'altres insectes.  x.l.

El niu feia entre 10 i 15 cm i podria haver-se fet molt més gran a l'estiu
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Un dels mecanismes consisteix a modifi-
car la base imposable de l´IVA i recuperar 
les quotes d’IVA repercutit, en molts casos 
ja ingressat a l’Administració Tributària, 
però no cobrat. 
Quins són els requisits per modificar la 
base imposable de l’IVA?
1. Que hagi transcorregut un any o sis me-
sos, en el cas de pimes, des de la meritació 
de l’impost repercutit sense que s’hagi ob-
tingut el cobrament de tot o part del crèdit 
derivat del mateix.
2. La factura impagada ha de quedar re-
flectida en els llibres de registre exigits per 
a aquest impost.
3. Que el destinatari de l’operació sigui 
empresari o professional, o, si es tracta 
d’un consumidor final, que la base im-
posable, IVA exclòs, sigui superior a 300 
euros.
4. Que el subjecte passiu hagi instat el seu 
cobrament mitjançant reclamació judicial 
al deutor o per mitjà de requeriment no-
tarial.
En les operacions que tinguin per destina-
taris ens públics, la reclamació judicial o el 
requeriment notarial se substituiran per 
una certificació emesa per l’òrgan com-
petent.
De quins terminis disposem per iniciar el 
procediment? 
El subjecte passiu ha d’efectuar la mo-
dificació en el termini dels tres mesos 
següents a la finalització del termini asse-
nyalat anteriorment (un any o sis mesos), 
per expedir i remetre al destinatari de les 
operacions una nova factura en la qual es 
rectifiqui o anul·li la quota repercutida, 
havent d’acreditar tal remissió.
En el termini d’un mes, des de l’emissió de 
la factura rectificativa, el subjecte passiu 
haurà de comunicar a l'AEAT, la modifica-
ció de la base imposable practicada, fent 
constar que aquesta modificació no es re-
fereix a crèdits exclosos de la possibilitat 
de rectificació.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

IVA de crèdits 
incobrables: 
com podem 
recuperar-lo?

CONSULTORI

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

URBANISME  ELS AJUNTAMENTS DE MONTORNÈS I MARTORELLES REBRAN SUBVENCIONS FINS AL DESEMBRE DE 2019

La Generalitat allarga el termini d'ajuts 
a les obres incloses a la llei de barris
MARTORELLES / MONTORNÈS. Els 
ajuntaments de Montornès i Mar-
torelles han rebut aquesta setma-
na una grata sorpresa per a les 
seves arques municipals. El De-
partament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat ha resolt am-
pliar fins al desembre de 2019 el 
termini d’execució dels projectes 
beneficiaris dels ajuts de la Llei de 
barris i que havien d’estar acabats 
el 30 de juny d’enguany. 

A partir d'aquesta data, estava 
previst que els consistoris deixes-
sin de percebre la subvenció per 
finançar els projectes –en el cas 
de Martorelles del 75% i en el de 
Montornès, del 50%–. La pressió 
de molts d'aquests ajuntaments, 
però, ha fet que el Govern cata-
là hagi acceptat aquesta darrera 
pròrroga que dóna un any i mig 
més als municipis per acabar els 

projectes.
En el cas de Montornès, que va 

rebre els ajuts per a la millora de 
Montornès Nord, hi ha encara un 
bon grapat de projectes pendents 
d'executar i que estaven previstos 

a la Llei de barris, com són l'aca-
bament de les obres del carrer Lli-
bertat, la reforma de la plaça de la 
Pèrgola, la millora del mercat mu-
nicipal, el projecte de desenvolu-
pament del camp de futbol antic, 

projectes socials i de cohesió i no-
ves convocatòries per a la rehabi-
litació d'edificis al barri.

Espai cívic de Can Sunyer 
En el cas de Martorelles, el projecte 
que queda per acabar d'executar és 
el del nou espai social de Can Su-
nyer. L'alcalde, Marc Candela, s'ha 
tornat a mostrar molt molest per 
l'endarreriment de les obres, que, 
ha assegurat, van "molt lentes". 
Amb tot, Candela s'ha mostrat es-
perançat que pugui estar acabada a 
principis del 2019, com a molt tard. 
Malgrat això, l'alcalde s'ha mostrat 
satisfet per l'allargament dels ajuts 
per part de la Generalitat, que per-
metran que el Govern català assu-
meixi el 75% del cost del total de 
l'obra, adjudicada per 549.184 eu-
ros a l'empresa Cobra Instalaciones 
y Servicios SA.   l.o /s.c.

s.c.

ESTAT DE LES OBRES  Els treballs de l'espai cívic a Can Sunyer van amb retard

URBANISME  FONTS DE BON ÀREA EXPLIQUEN QUE ES VAN INICIAR LES OBRES SENSE EL PERMÍS MEDIAMBIENTAL D'ACTIVITAT

PARETS. Les obres de la nova ben-
zinera del polígon de Can Volart, a 
Parets, s’han hagut d’aturar. Fonts 
de Bon Àrea, empresa encarre-
gada de la construcció del servei, 
atribueixen l'aturada a un "error 
burocràtic". En concret, a l’absèn-
cia del permís mediambiental d’ac-
tivitats. Així ho afirmen fonts de la 
cadena Bon Àrea, concessionària 
de l’estació de servei, que assegu-
ren que l’Ajuntament va cometre 
un error al “donar la llicència 

d’obres abans de tenir la llum 
verda de Medi Ambient. Nosal·
tres, en quant vam tenir el per·
mís d'obres, vam començar·les. 
El que no sabíem és que ens 
l'havien donat sense complir 
tots els requisits”. Segons les 
mateixes fonts, ja fa “més d’un 
mes que es van haver d’aturar”, 
i el període aproximat per tenir 
el permís corresponent és de tres 
mesos. Per això, la nova benzine-
ra –la quarta del municipi–, que 

ja podria estar a prop d’entrar en 
funcionament, no ho podrà fer 
“ben bé fins a l'octubre”.

Des de Bon Àrea afegeixen 
però que, “malgrat tot, la rela·
ció amb l’Ajuntament és molt 
bona i s’han posat totes les fa·
cilitats per accelerar el procés”. 
I potser precisament per això, re-
coneixen que també el grup ali-
mentari va voler iniciar les obres 
el més ràpid possible. "Entre tots 
plegats no vam fer les coses 

Aturades les obres de la benzinera a
Can Volart per un "error burocràtic"

prou ben fetes", admeten.
A part de la benzinera, la inten-

ció de Bon Àrea és obrir també 
un supermercat al costat. Seria 
el quart de Catalunya que el grup 
obriria vinculat a una estació de 
servei, després dels de Vilafranca 
del Penedès, Valls i Guissona. “Al 
principi només obríem botigues 
de conveniència, però la inten·
ció a Parets és obrir un super·
mercat com a tal, tot i que això 
serà el següent pas i encara està 
per acabar de decidir”. La cadena 
Bon Àrea té 55 benzineres entre 
Catalunya, Aragó i Castelló, i la que 
obrirà a Parets serà la primera que 
tingui al Vallès Oriental.  j.r.
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Seat León 
1.4  TSI 
125 CV 
Año 2008
87.277 km

Peugeot 
208 1.4 HDI  
70 CV
Año 2012 
107.122 km

Ford Torneo 
Connect Van 
1.8 TDCI  
90 CV
Año 2012 
46.420 km

Toyota 
Auris 2.0 D 
124 CV 
Año 2014 
110.790 Km

Citröen C4 
Aircross 1.6
117 CV
Año 2012
93.134 km

Volkswagen
Polo 1.6 TDI
90 CV
Año 2010
90.631 km 

PVP:  6.500 €

PVP:  7.900 € PVP:  7.900 € PVP:  11.700 €

PVP:  11.500 € PVP:  7.900 €
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La urbanització de Can Xec 
es podria treure a concurs 
abans d'acabar l'any
MONTORNÈS. Dijous es va apro-
var el text refós de la modificació 
puntual del Pla General d'Ordena-
ció Urbana per tal d'urbanitzar el 
barri de Can Xec. Va ser possible 
amb els vots a favor d'ICV-EUiA i 
del regidor del PDeCAT. La resta 
de partits –PSC, Cs, ERC i PP– van 
abstenir-se. L'alcalde, José Anto-
nio Montero, ja va fixar una data 
per treure a concurs l'actuació: 
"esperem que abans de finalit·
zar l'any estiguem en procés de 
licitació de les obres i que sigui 

una realitat".
Montero també va dir que des-

prés de l'aprovació inicial, que va 
tenir lloc fa uns mesos, i ara amb 
la del text refós, espera que es pu-
gui "accelerar tot el procés de 
cara a iniciar les obres d'urba·
nització".

Joffre Giner, regidor d'ERC, va 
justificar la seva abstenció "per 
coherència", ja que en l'aprova-
ció provisional de l'1 de febrer 
d'enguany també ho va fer així. 
Va insistir que els "genera dub·

tes la suspensió de la tramitació 
de la Comissió Territorial d'Ur·
banisme de Barcelona per la 
justificació de la zona verda de 
protecció del torrent".

Per la seva banda, Francisco 
Pérez, regidor de Ciutadans, tam-
bé va justificar la seva abstenció 
perquè "aquest expedient porta 
des de l'inici del mandat i no en·
tenem que a aquestes alçades 
encara estiguem discutint les 
amplades del vial", un dels can-
vis que apunta que conté aquest 
text refós.

Montero, però, va afirmar que 
aquest expedient "portava mort 
20 o 30 anys" i que "ha estat a 
partir de la voluntat del govern 
de posar·lo al dia que s'ha inici·
at tot el procés per a la urbanit·
zació del barri".  sergio carrillo

APROVAT AMB ELS VOTS A FAVOR D'ICV-EUiA I PDeCAT I LES ABSTENCIONS DE PSC, Cs, ERC I PP

SANT FOST. L'Ateneu va acollir di-
vendres una nova sessió del pro-
cés participatiu per definir la in-
versió de 50.000 euros en el tram 
central de l'avinguda Aragó. En 
la sessió es van donar a conèixer 
els resultats de la votació que s'ha 
dut a terme durant el mes de juny, 
des del dia 10 amb la festa de pre-
sentació de propostes.

Dels 171 vots vàlids recollits, 
els participants han triat en pri-
mer lloc i amb 68 vots la proposta 
de circuit biosaludable –crear un 
espai que convidi a caminar i que 
inclogui aparells per a gent gran, 
que siguin resistents i necessitin 
el mínim manteniment–.

En segon lloc, i empatades amb 

53 vots, han quedat les propos-
tes d'habilitar un circuit esportiu  
–amb màquines per fer exercicis– 
i d'adequar un parc per als més 
petits –tobogan, tirolina, jocs, cas-
tell, pissarra...–.

Segons assenyalen des del con-
sistori, el grup motor ha valorat fa-
vorablement la possibilitat de fu-
sionar els tres projectes com una 
proposta “intergeneracional”, de 
manera que finalment s'ha decidit 
encarregar el disseny d’un pro-
jecte conjunt que inclogui els tres 
elements amb el circuit biosaluda-
ble com a intervenció principal. La 
resta de propostes menys votades 
–set– s'han descartat.

Per l'Ajuntament, "l'objectiu 

és aconseguir un projecte in·
tegrador, funcional, que confi·
guri un espai que acabi sent un 
punt de reunió i trobada veïnal, 
enriquint i afavorint la vida so·
cial a la zona". Properament es 
redactarà el projecte d’inversió 
amb dues variants, que se sotme-
tran de nou a consulta popular 
cap al mes d’octubre.

D'altra banda, l’Ajuntament 
també intervindrà en l'accessi-
bilitat i la seguretat de la zona 
amb diverses intervencions a la 
via pública, com l'arranjament de 
voreres, la renovació de la senya-
lització vertical i horitzontal i la 
reorganització de les illes de con-
tenidors.  x.l.

PARTICIPACIÓ  EL GRUP MOTOR DEL PROCÉS VALORA FUSIONAR LES TRES PROPOSTES

Circuits esportius per a totes 
les edats a l'avinguda Aragó

MOLLET. Dilluns començaran els 
treballs per impermeabilitzar 
definitivament el camp 2 dels 
Germans Gonzalvo, just a sobre 
de l’antic abocador. Les obres du-
raran uns dos mesos i pretenen 
resoldre les emissions de biogàs 
derivades del mal segellament 
d’aquest antic abocador.

El 2013 es van detectar les 
emissions de biogàs que van obli-
gar a tancar les instal·lacions du-
rant un llarg període de temps. 

L'actuació tindrà un cost aproxi-
mat de 390.000 euros, una quan-
titat en gran part finançada per la 
Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament també està trami-
tant la instal·lació de la gespa nova 
del camp 1, que substituirà la que 
es va instal·lar el 2002 (270.000 
€). La intenció del consistori és 
canviar la gespa els pròxims anys 
dels altres dos camps de futbol 
(Camp Zona Sud i Juan Bocanegra), 
que es van instal·lar el 2006.  

L'OBJECTIU ÉS RESOLDRE LES EMISSIONS DE BIOGÀS

Impermeabilització al camp 
2 dels Germans Gonzalvo

s.c.

PER ALS VIANANTS  Només els vehicles dels veïns hi tindran accés

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'Ajuntament va presentar dime-
cres l'avantprojecte de la plaça 
del Rei amb el qual volen donar -li 
un ús prioritari per als vianants 
–només hi tindran accés els vehi-
cles dels veïns–. En treure l'amet-
ller que hi havia es va perdre l'ús 
exclusiu per a vianants, així que 
una de les accions previstes serà 

plantar-hi un nou arbre. A par-
tir del gener s'arranjarà el terra, 
es farà una plaça esglaonada en 
tres nivells per salvar el pendent 
i s'instal·laran escales per als vi-
anants. L'objectiu és que a llarg 
termini es vegi el nucli antic del 
poble (places del Rei, Joan Ma-
tons, Josep Paituví i de l'Església) 
com a part d'un mateix conjunt. 

URBANISME  LES OBRES COMENÇARAN A PARTIR DEL GENER

La plaça del Rei de Santa 
Maria serà per a vianants
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LA LLAGOSTA. Dilluns 16 de juliol en-
trarà en servei la nova seu electrò-
nica de l'Ajuntament de la Llagosta, 
que permetrà fer telemàticament 
qualsevol tràmit amb l'Ajuntament. 
Des de la seu electrònica es podran 
rebre notificacions electròniques 
sobre els tràmits que els veïns facin 
amb el consistori, es podrà accedir 
als expedients generats per la sol-
licitud per veure en quin estat es-
tan i aportar documentació en cas 
que sigui requerida. 

Actualment, les empreses, asso-
ciacions i professionals col·legiats 
estan obligats per llei a fer els trà-
mits amb l’administració de forma 

telemàtica, mentre que la ciuta-
dania pot escollir entre aquest 
sistema o el presencial a l’Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

La principal novetat de la nova 
seu és que per dur a terme qual-
sevol tràmit amb l’Ajuntament de 
manera electrònica caldrà iden-

tificar-se amb un certificat digital 
que expedeix la mateixa OAC, tot i 
que també hi ha l’opció de donar-se 
d’alta a l’IdCAT mòbil a la mateixa 
seu electrònica, un sistema que ge-
nera una contrasenya que es rep 
amb un missatge al telèfon mòbil 
cada cop que es vol fer un tràmit. 

La relació electrònica amb l'ad-
ministració permet fer tràmits en 
un horari molt ampli i des de qual-
sevol punt amb connexió a inter-
net; millora l’eficiència; redueix 
els costos; agilitza els tràmits, ja 
que en redueix el temps de res-
posta; i augmenta la transparèn-
cia en la gestió municipal. 

ADMINISTRACIÓ  PER FER QUALSEVOL TRÀMIT CALDRÀ DISPOSAR D'UN CERTIFICAT DIGITAL

La Llagosta posarà en marxa 
dilluns la nova seu electrònica

PARETS. Un pas endavant és el 
nom que rep el projecte de coo-
peració que ha portat un grup de 
vuit joves de Parets a la població 
de Missirah, al Senegal. Dissabte 
agafaven el vol i dilluns arribaven 
a destinació, on van començar una 
estada de dues setmanes per col-
laborar en tres projectes: la Coo-
perativa Agrària Dones de Mis-
sirah, el casal infantil d’estiu i el 
Centre de Formació Ocupacional. 

També està previst que les 
entitats socials implicades de 
Missirah organitzin sessions for-
matives de caràcter cultural i un 
seguit de visites als projectes de 
cooperació desenvolupats per 
l’Ajuntament. Es tracta de donar 
perspectives de futur, noves ex-

periències i capacitacions perso-
nals a les persones del municipi 
que hi participin, però també a 
joves de la localitat de Missirah.

Els joves han estat escollits 
després de complir uns requisits: 
estar empadronats a Parets com 
a mínim des d’un any abans de la 
publicació de les bases; tenir entre 
18 i 30 anys; tenir un nivell d’estu-
dis mínims amb la titulació d'ESO; 
participar en les sessions de sen-
sibilització i formatives prèvies al 
viatge i en les de devolució des-
prés del camp de treball; i signar el 
full de compromís amb el projecte.

La iniciativa compta amb la par-
ticipació de l’Associació de perso-
nes immigrants de Missirah i amb 
l’Associació Youbari. 

COOPERACIÓ  EL GRUP COL·LABORA EN PROJECTES AL SENEGAL

Banys solidaris per l'esclerosi múltiple
Diversos municipis del Baix Vallès van sumar-se el cap de setmana a la 
iniciativa solidària Mulla’t per l’esclerosi múltiple, que enguany celebrava 
el seu 25è aniversari. Entre les activitats programades hi havia un bany 
solidari diumenge i, a la Llagosta, una sessió d'aquafit a la piscina del 
CEM El Turó –a la foto–. L'esclerosi múltiple afecta avui dia més de 7.500 
persones a tot Catalunya. De les persones que es diagnostiquen cada any, 
entre un 3 i un 10% són infants.

olga gutiérrez

SOLIDARITAT  LA CAMPANYA MULLA'T CELEBRAVA 25 ANYS

Joves paretans participen en 
un camp de treball a Missirah

MOLLET. L'Ajuntament sol·licitarà 
a la Direcció General de Carre-
teres de la Generalitat el permís 
per habilitar un pas de vianants 
a la B-140, la carretera que uneix 
Santa Perpètua de Mogoda amb 
Mollet, que doni accés al parc dels 
Pinetons. Dilluns el ple aprovava 
per unanimitat una proposta de 
Canviem Mollet perquè s'habiliti 
un pas de vianants a la B-140 en 
el punt d’accés als Pinetons, una 
mesura per facilitar la circulació 
de vianants en aquell punt.

MARTORELLES. El proper dilluns 
23 de juliol entrarà en funciona-
ment el nou horari i la nova pa-
rada al barri de Can Sunyer de la 
línia d’autobús entre Santa Maria, 
Martorelles i Mollet. La parada 
s’ubicarà a la cantonada entre els 
carrers de Navarra i de Mallorca 
i se suma a la que ja hi ha al so-
lar entre els carrers de Girona i 
d’Aragó del barri. Pel que fa l’ho-
rari, el servei el modifica i l’allarga 
sensiblement, de les 6 a les 22 h 
entre setmana i els dies festius.

Demanen un pas
de vianants per 
accedir als Pinetons

Nova parada de
bus a Can Sunyer 
des del 23 de juliol

A partir d'ara els veïns 
podran fer online
qualsevol tipus de
tràmit amb l'Ajuntament
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MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès va acollir dilluns la 
presentació del Pla Director del 
Castell de Sant Miquel, que enge-
guen els ajuntaments de Montor-
nes i Vallromanes i la Diputació de 
Barcelona. L'objectiu és treballar 
per la seva conservació i evitar que 
creixi el deteriorament de l'espai 
amb deu fases diferents que tin-
dran un cost estimat de 520.800 €. 
Els diners vindran principalment 
dels dos ajuntaments, així com de 
la Diputació, que de moment ha fet 
una aportació de 45.000 euros per 
posar en marxa la primera fase del 
projecte, però també es buscaran 
ajudes econòmiques externes per 
tal d'assolir els plans previstos al 
més aviat possible.

El document analitza la situa- 
ció actual del castell –que és pro-
pietat de la comtessa d’Alba de 
Liste, però amb un conveni de 
cessió de 30 anys als ajuntaments 
de Montornès i Vallromanes sig-
nat el 2011–, així com l’estat de 
conservació i el funcionament del 
conjunt. També s’identifiquen els 
dèficits i mancances des del punt 
de vista estructural, constructiu, 
funcional i normatiu, i planteja 
un programa d’usos compatible i 
adaptat al monument i a les neces-
sitats i disponibilitats dels muni-
cipis. Així, el pla director proposa 
aturar el procés de deteriorament 
del monument, augmentar-ne el 
coneixement i fer-lo comprensible 
al visitant, a més d’augmentar-ne 
la funció social com a lloc visitable 
i mirador del patrimoni cultural i 
natural dels municipis de l’entorn.

PATRIMONI  EL PLA DIRECTOR DE L'ESPAI PREVEU FINS A DEU FASES D'INTERVENCIÓ DIFERENTS

arxiu

SANT MIQUEL  Els ajuntaments i la Diputació dissenyen un pla de recuperació

Tot plegat es farà en deu fases: 
l'excavació i consolidació de la tor-
re de l'homenatge, la capella, els 
sectors nord, del fossat, de llevant 
i sud, la creació d'un nou sender 
i d'una zona d'aparcament a la 
part baixa del camí, l'excavació i 
consolidació del pati d'armes i del 
domicili i l'adequació per fer-hi 
visites públiques, amb un itinerari 
interior del recinte i un recorregut 
perimètric. 

Un fill amb custòdia compartida
L'alcalde de Vallromanes, David 
Ricart, va recordar que "la sepa·
ració amistosa amb Montornès 
(1933) va deixar un fill amb cus·
tòdia compartida" –el Castell de 
Sant Miquel–. En dividir els terri-
toris, van passar una línia pel mig 
del castell, un fet que qualificava 
com "un gran encert, perquè 
ens obliga a tots dos a cuidar·lo; 
compartim projecte, il·lusió i 
despeses". Ricart també va insis-

tir en la necessitat que el projecte 
avanci. "Ens hauríem de com·
prometre a tirar·lo endavant 
els actuals alcaldes i els que vin·
guin després". Com a objectius, 
considera que seria "raonable i 
assolible" fer una fase cada any. 

José A. Montero, per la seva ban-
da, també va refermar la impor-
tància de "reivindicar la història 
comuna" entre els dos municipis 
i que a partir d'ara "cada pressu·
post anual ha de tenir una par·
tida dedicada al castell". També 
va reivindicar que "la cultura i el 
patrimoni són polítiques socials 
molt importants", que "el castell 
té un paper cohesionador vin·
culat a les guerres remences" i 
que, per tant, es tracta d'una acció 
de "recuperació de la memòria 
històrica". Finalment, va recla-
mar ajudes per costejar el preu del 
projecte: "esperem que la Gene·
ralitat i les empreses privades 
també ens hi ajudin".  s.carrillo

SANT FOST. Amadeu Gelada és de 
dijous passat el nou president del 
Pessebre Vivent de Sant Fost, una 
entitat que ha decidit rejovenir-se 
amb la incorporació de quatre 
persones noves i amb el relleu de 
dos veterans de la junta; el presi-
dent Joan Armengol i el secretari 
Jaume Rifà, els dos únics mem-
bres que quedaven de la primera 
junta i que pleguen després de 30 
anys per motius d’edat i de salut.

“Fa un parell d’anys vam co·
mençar a preparar el relleu, 
perquè nosaltres hi érem des 
del 1988 i l’edat i la salut no 
perdonen”, diu Rifà, qui es mos-
tra satisfet del relleu, una barre-
ja de veterania i joventut amb la 
incorporació de persones més jo-
ves. “Ara el pessebre està en un 
bon moment, hi participa molta 
gent i ha rebut molts reconei·
xements, s’ha de fer el possible 
per mantenir·lo”, assegura.

El nou president, Amadeu Gela-
da, assumeix el càrrec “amb la idea 
de ser un president de transició”, 
de manera que “el canvi d’etapa 
es produirà d’aquí un temps, 

quan jo plegui”. Gelada, que fa 
més de 20 anys que col·labora amb 
l'entitat, comptarà amb Albert Puig 
com a secretari.

L’any passat el pessebre va cele-
brar 50 anys des que mossèn Daniel 
Monserdà va impulsar la represen-
tació d’escenes del naixement de 
Jesús en una cova de canyes al cos-
tat de l’Església. El 1988, Monserdà 
va encoratjar diverses persones 
del poble a agafar el relleu i a fer-
se càrrec de l’organització. “Aquell 
va ser el moment clau, ja que, si 
ningú no s’hi implicava, el pesse·
bre desapareixia”, diu Rifà. “Vam 
començar gairebé de zero, sense 
ni cinc a la caixa i amb gairebé 
tot per fer”. Tres dècades després, 
Rifà en fa una valoració positiva. “El 
guió millora cada any, es repre·
senten oficis antics i hi ha ani·
mals com bous, xais o cavalls”. 
“També vam posar el primer ca·
ganer en escena i el recorregut 
està adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda”, recorda. 

El pessebre compta amb uns 200 
veïns que representen 28 escenes 
al Turó de Can Teyà.  x.l.

ENTITATS  AMADEU GELADA I ALBERT PUIG, NOUS RESPONSABLES

Montornès presenta el pla
d'acció per recuperar
el Castell de Sant Miquel

j.r.

JAUME RIFÀ I JOAN ARMENGOL  Tots dos van vincular-se a l'entitat el 1988

Armengol i Rifà passen 
el relleu al capdavant del 
pessebre vivent santfostenc
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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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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

MONTMELÓ. Ja està confirmat; An-
toni Guil deixarà dissabte l'alcaldia 
del municipi. A les 12 h se celebra-
rà a la sala de la Concòrdia el ple 
extraordinari de renúncia. Els dar-
rers mesos, Guil havia afirmat que 
no acabaria el mandat i que cediria 
el lloc abans d'arribar a les elecci-
ons municipals. També havia expli-
cat que des del primer dia s'havia 
"fixat dos mandats per portar a 
bon port el projecte del PSC de 
Montmeló" i que vuit anys havia 
estat "temps prou suficient".

Per tant, l'últim que faltava sa-
ber era la data del seu comiat. Guil 
tancarà dissabte una etapa com a 
alcalde del municipi que va enge-
gar el 2010, quan va substituir Ma-
nel Ramal, i que s'ha allargat fins al 
2018 després de revalidar el càr-
rec en les eleccions de 2011 i 2015.

Candidats a substituir-lo
Set dies després de la marxa de 
Guil, la sala de la Concòrdia ce-

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES PROPOSARAN PERE RODRÍGUEZ AL PLE PER SUBSTITUIR GUIL

lebrarà un nou ple extraordinari 
(dissabte 21, 12 h) per escollir el 
nou alcalde. Els socialistes propo-
saran al ple que Pere Rodríguez, 
primer tinent d'alcalde i primer se-
cretari del PSC Montmeló, sigui el 
relleu en el càrrec.

Rodríguez, que tot i haver nascut 
a Mallorca és "de Montmeló de 
sempre" –hi va arribar de petit– i 
que és regidor a l'Ajuntament des 

del 1999, encara el repte "amb 
moltes ganes" i assegura que és 
"una gran responsabilitat i un 
gran honor" tenir la possibilitat 
d'accedir a l'alcaldia. Per encapça-
lar el govern, però, necessitarà que 
el regidor d'ERC, Albert Monserrat, 
no voti el candidat que presenti 
ICV-EUiA. ERC assegura que encara 
no ha pres una decisió ferma.

Per la seva banda, Jordi Manils, 
portaveu d'ICV-EUiA, diu que la 
intenció del partit és "presen·
tar un candidat", però encara no 
han decidit qui serà. Tot i això, no 
creu "que hi hagi la possibilitat 
de tenir el vot d'ERC, entre al·
tres coses perquè tampoc els ho 
hem demanat". I afegeix: "pre·
sentem candidat alternatiu per·
què tenim un projecte de poble 
diferent del PSC i perquè som 
la principal força de l'oposició 
i l'alternativa de govern, però 
entenem que el resultat serà el 
mateix que el 2015".  s.carrillo

PARETS. L’alcalde de Parets, Fran-
cesc Juzgado, ja és oficialment el 
candidat del PSC per a les elecci-
ons municipals de 2019. Així ho 
va votar per unanimitat la secció 
local del partit en un acte que es 
va celebrar dilluns a la tarda al te-
atre Can Rajoler.

A l’acte van assistir-hi tant el 
secretari d’organització del PSC, 
Salvador Illa, com el primer se-
cretari del Vallès Oriental, Jonatan 
Martínez. Els dos van coincidir que 
és una “molt bona notícia per als 
socialistes i per Parets” i van 
destacar la seva “experiència i el 
seu coneixement del municipi”.

Per al ja nou candidat, la seva 
elecció és “una gran il·lusió, 

però comporta també una gran 
responsabilitat”. I no ha volgut 
parlar encara de l’elaboració de la 
seva llista electoral perquè “ara 
el primer és continuar fent d’al·
calde, que hi ha molt projectes 
importants en marxa”. Juzgado 
assegura que ja compaginarà el 
càrrec amb la campanya electoral 
quan sigui el moment, i afegeix, 
però, que se sent molt tranquil 
perquè “per sort, tenim moltes 
persones molt vàlides i la llista 
no la faré pas tot sol”. 

El candidat afirma que ja s’està 
treballant en el programa electo-
ral, amb prioritat per “l’ocupació 
i les polítiques socials”, ha con-
clòs.  jaume ribell

L'ACTUAL ALCALDE DE PARETS VA SER TRIAT PER UNANIMITAT

Juzgado, candidat del PSC
a les municipals de 2019

PARETS. El grup municipal de Su-
mem Parets ha tancat la primera 
part del seu procés de primàries 
amb la presentació d’11 candida-
tures per a les properes eleccions 
municipals de 2019. Ara, s’obre el 
procés d’elecció de les persones 
que conformaran la llista electo-
ral amb una sessió de presentació 
dels candidats –diumenge– i la 
posterior votació –dimecres– al 
local de l’agrupació.

Dels onze candidats presentats, 
dos no formen part del cercle de 
Podem, mentre que la resta sí, 
entre els quals els tres regidors 
actuals: Ana Fernández, Antonio 
Molina, i l'actual portaveu, Casan-
dra Garcia. La mateixa Garcia des-
taca que és un procés “totalment 
obert” on podrà participar qui ho 
vulgui. L’únic requisit és haver 
signat el codi ètic de la formació.

A la sessió de diumenge, cada 
candidat tindrà cinc minuts per 
explicar la seva proposta, i els 
assistents –l'acte està obert a tot-
hom– tindran cinc minuts més per 

preguntar el que vulguin. 
Les votacions del dia 18 estaran 

obertes des de 9 a 21 h, i d’allà 
en sortirà no només el candidat a 
les municipals, sinó que quedarà 
confeccionada tota la llista. Cada 
votant haurà de triar un mínim de 
cinc candidats, i aquests quedaran 
situats a la llista segons un barem 
de punts: cada primera posició 
valdrà 20 punts; cada segona, 16; 
cada tercera, 14; cada quarta, 11 i 
cada cinquena, 10. 

Prèviament, cadascuna de les 
onze candidatures presentades 
hauran hagut d’estar avalades 
per 10 vots. Un cop revisades les 
puntuacions, la mateixa nit del di-
mecres 18 ja se sabrà, doncs, com 
quedarà confeccionada la llista 
electoral de Sumem Parets.

D'altra banda, més enllà d'a-
quest procés intern de partit, la 
formació va confirmar la setmana 
passada la seva entrada a la coa-
lició dels comuns de Parets, on 
també hi figuren persones d’altres 
partits d’esquerres. i jaume ribell

MONTMELÓ. Es constitueix un nou 
partit polític al municipi sota el nom 
de Fem Montmeló. Es tracta d'un 
partit independent "sense inge·
rències d’àmbit superior que pu·
guin condicionar els interessos",  
que aposta per "la regeneració 
política i la participació ciutada·
na" i que es presentarà a les elec-
cions municipals. El portaveu afir-
ma que Montmeló "està fracturat 
amb dos partits molt potents" i 
que, per tant, "necessita una opció 
més". Amb un "ideari molt ampli, 
però tirant cap a l'esquerra", vo-
len formar un partit "el més plural 
possible". Al setembre es farà la 
presentació pública i serà aleshores 
quan es conegui quines persones 
formen part del projecte.  s.c.

Fem Montmeló, 
nou partit per a les 
eleccions locals

Antoni Guil plega dissabte
com a alcalde de Montmeló

arxiu

ANTONI GUIL

Onze candidats aspiren
a liderar Sumem Parets

L'ELECCIÓ DE LA LLISTA I EL CANDIDAT ES FARÀ EL DIA 18

MONTORNÈS. La secció local d'Es-
querra Republicana de Catalunya 
presentarà Joffre Giner com a can-
didat per a les pròximes eleccions 
municipals del 2019. L'actual regi-
dor, l'únic que té el partit republicà 
al consistori montornesenc, també 
va ser l'únic candidat que es va 
presentar per encapçalar la llista 
d'ERC i va comptar amb el suport 
unànime de l'executiva en l'assem-
blea celebrada divendres passat. 
Tenen com a objectiu el canvi al 
govern municipal: "ratifiquem el 
nostre compromís per ser la for·
ça de canvi que faci de Montor·
nès un poble del qual sentir·nos 
orgullosos. Som la força del can·
vi". Giner és també, des de 2015, 

Joffre Giner encapçalarà
la llista d'ERC a Montornès

GINER ÉS L'ÚNIC REGIDOR DE LA FORMACIÓ AL CONSISTORI

el secretari de política municipal 
d'ERC de Montornès, grup que va 
obtenir 564 vots (8,7%) en les mu-
nicipals de fa tres anys. 

arxiu

JOFFRE GINER
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MOLLET. El ple reclamarà a En-
senyament el manteniment dels 
dos grups d’ESO que fins ara feien 
classe als matins al Centre de For-
mació de Persones Adultes de Mo-
llet, després que fa uns dies es co-
muniqués la decisió de tancar els 
grups per part de la Generalitat. El 
ple va aprovar una moció presen-
tada per Cs que reclama el mante-
niment de les línies matinals. Amb 
tot, el regidor d'Educació, Raúl 
Broto, anunciava que el govern 
local ja havia enviat una carta a 
Ensenyament, qui hauria avançat 
que "no es revertirà la situació" 
perquè "ara hi ha més gent tre·
ballant i hi haurà menys alum·
nes", explicava Broto.

El debat al ple
El portaveu de Cs, Francisco 
Muñoz, ponent de la moció, de-
manava que "no es retallin re·
cursos públics per a educació" i 
acusava el govern català de "des·
tinar més diners al procés". 

La moció va ser aprovada amb 
l'abstenció d'Ara Mollet ERC MES 
que va defensar que l'eliminació 
dels grups és "una qüestió tèc·
nica de racionalització de re·
cursos públics i no ideològica", 
deia el regidor Manel Sostres, qui 
sostenia que el "pilar bàsic" de 
l'educació és "l'obligatòria fins 
als 16 anys". 

La resta de grups van criticar 
el posicionament d'Ara Mollet. 
D'una banda, el regidor de Can-
viem Mollet Gabriel Espinosa va 
considerar que aquesta és "una 
visió economicista de l'educa·
ció" i va defensar la tasca de l'es-
cola d'adults com a "una oportu·
nitat" per a molts estudiants.

Per la seva banda, Broto (PSC), 
apuntava que l'havia "sorprès" 
que ERC "no consideri la for·
mació d'adults com un puntal". 
Broto assegurava que el conseller 
Josep Bargalló (ERC), tot i no es-
tar al capdavant de la conselleria 
quan es va prendre la decisió, "té 
el poder per revertir la mesura" 
i lamentava la manca de recursos i 
de planificació.

Finalment, el PDeCAT va votar 
afirmativament la moció després 
de demanar al portaveu de Cs que 
desvinculés la proposta "de les 
referències al monotema –en 
referència al procés– que sempre 
acaben treient vostès", acusava 
Jordi Talarn (PDeCAT) a Muñoz.  

cup mollet

MOLLET. La situació dels refugiats 
i les diferents visions sobre les 
polítiques migratòries van prota-
gonitzar un dels debats més agres 
en el ple de dilluns. El plenari va 
aprovar una moció, proposada pel 
PSC i consensuada amb la resta de 
grups, excepte PP i Cs, que s'hi van 
abstenir, de suport a les polítiques 
d'acollida de refugiats i que dema-
na el tancament dels polèmics cen-
tres d'internament d'estrangers, 
els CIE, per "la vulneració de 
drets a les persones migrades".

La moció dóna suport a l'acolli-
da dels refugiats del vaixell Aqua-
rius i demana que els governs 
autonòmics i locals siguin tinguts 
en compte en la planificació de les 
polítiques d'acollida i el cessament 
de les devolucions en calent d'im-
migrants i sancions als estats que 
vulneren les lleis de salvament 
marítim i el dret d'asil.

"En cap cas salvar vides pot 
ser un delicte", deia la socialista 
Ana M. Díaz, ponent del punt, en 
relació amb la "criminalització" 

El ple de Mollet vol 
tancar els centres 
d'internament 
d'estrangers, els CIE

PLE MUNICIPAL  LA SESSIÓ DE DILLUNS VA COMPTAR AMB UN REGUITZELL DE MOCIONS DE DIVERSOS ÀMBITS, ALGUNES AMB UN FORT COMPONENT IDEOLÒGIC

Rebuig a les agressions 
contra l'independentisme
MOLLET. El plenari aprovava una 
moció de la CUP, que va ser pre-
sentada a la sessió pel PDeCAT, 
per denunciar les "agressions vi·
olentes" que consideren que s'han 
produït des del 8 de setembre a Ca-
talunya contra l'independentisme, 
un moviment "democràtic i no vi·
olent". La proposta va ser aprova-
da amb els vots de Canviem Mollet, 
Ara Mollet ERC MES i PDeCAT.

La moció repassava les nombro-
ses mobilitzacions populars, "de 
caràcter massiu i exemplar, que 
s'han caracteritzat, per sobre 
de tot, pel seu caràcter no vio·
lent". El text considera que el cli-
ma pacífic de les diferents opcions 
polítiques es va trencar l'1 d'oc-

tubre per "una actuació judicial 
i policial que, des d'aleshores, 
ha generat més d'un miler de 
persones ferides i centenars de 
persones investigades, inclosos 
més de 700 alcaldes del nostre 
país", exposava al ple el membre 
de la CUP, Txus Carrasco.

Amb el text aprovat, l'Ajunta-
ment mostra la seva solidaritat i 
dóna suport legal a totes les per-
sones de Mollet que "han estat 
víctimes de la violència, tant 
d’agressions per part d’altres 
ciutadans o ciutadanes com per 
part de l’Estat espanyol, a través 
de l’aparell judicial o policial".

PP i Cs van votar en contra de la 
moció. Per a la portaveu popular, 

L'Ajuntament 
demana que 
no es tanquin 
grups al CFA

d'associacions i ONG que es dedi-
quen a salvar refugiats al mar. "Vi·
vim una greu crisi humanitària 
i els estats de la UE han d'assu·
mir les seves responsabilitats i 
acceptar les quotes que es van 
acordar el 2015", que, en el cas 
de l'Estat espanyol suposarien uns 
17.000 refugiats.

Tant PP com Cs van criticar el que 
consideren una "política de ges·
tos" en referència a les decisions 
del govern de Pedro Sánchez. "Això 
pot provocar un efecte crida", 
deia Susana Calvo (PP), qui opinava 
que amb la immigració "no s'hi val 
una política d'impulsos. La res·
posta no pot venir d'un sol país, 
sinó que ha de ser una solució 
europea", indicava. A més, Calvo es 
qüestionava si l'Estat pot assumir 
aquests refugiats. "A Mollet també 
hi ha molta gent que també ho 
passa malament", deia.

Per la seva banda, el portaveu de 
Cs, Francisco Muñoz, defensava que 

"s'ha de ser ferm contra les màfi·
es" i apostava per mantenir els CIE 
"amb millors infraestructures" 
perquè "si es tanquen els CIE, què 
es farà amb aquesta gent?".

Ara Mollet ERC MES i Canviem 
Mollet denunciaven que amb políti-
ques com les devolucions en calent 
o els CIE s'estan "vulnerant els 
drets humans" i tots dos grups van 
ser molt crítics amb el discurs de PP 
i Cs. Marina Escribano, de Canviem, 
considerava que "parlar de drets 
humans i de regular les políti·
ques migratòries" era un discurs 
"hipòcrita". "Els refugiats fugen 
perquè no poden fer una altra 
cosa", recordava, i acusava el PP i 
Cs de brandar el discurs de "primer 
els de casa", un discurs "xenòfob" 
i "molt perillós perquè determi·
na que les vides d'unes persones 
valen més que les d'unes altres". 
"S'ha de treballar per tothom, 
una cosa no és incompatible amb 
l'altra", concloïa Escribano.  l.o.

Per la despenalització de l'eutanàsia
MOLLET. El ple de Mollet aprovava 
una moció de suport al dret a mo-
rir dignament i que demanana la 
despenalització de l'eutanàsia. La 
moció, presentada per Ara Mollet 
ERC MES, va ser aprovada amb 
tots els vots a favor de tots els 
grups municipals excepte el PP, 
que va votar-hi en contra.

En la presentació de la moció 
va intervenir Isabel Alonso, mem-
bre de l'Associació Dret a Morir 
Dignament, qui recordava que un 
70% de la població passa per un 

procés llarg de mort i "continuen 
sent éssers humans amb el dret 
i la llibertat per decidir si volen 
morir sense patiment", deia.

Així doncs, la proposta reclama 
a l'Ajuntament que faci una tasca 
de formació dels treballadors mu-
nicipals (serveis socials, centres 
culturals, policia municipal, resi-
dències, centres de dia, assistèn-
cia a domicili, etc.) sobre els drets 
de la ciutadania al final de la vida 
i que faci divulgació sobre el Do-
cument de Voluntats Anticipades 

(DVA), amb xerrades informatives 
i activitats a centres assistencials, 
educatius i culturals dependents 
de l’ajuntament, campanyes en 
els mitjans de comunicació mu-
nicipals i edició de tríptics, que 
estaran disponibles als punts d’in-
formació municipals. La moció 
també demana més suport admi-
nistratiu per facilitar el tràmit del 
DVA, mitjançant la disponibilitat 
a les Oficines d’Atenció Ciutadana 
de l’ajuntament de la informació 
necessària per tramitar-lo.

Amb aquesta moció, l'Ajunta-
ment, a més, dóna suport a la pro-
posta del Parlament de Catalunya 
de la regulació sobre la despena-
lització de l'eutanàsia al Congrés.

Acords per unanimitat
El plenari molletà també va apro-
var dilluns un reguitzell de mo-
cions de diferents àmbits. Els 
acords presos per unanimitat van 
ser sobre l'anunci de la fi d'ETA; 
per l'accessibilitat a l'edifici del 
Registre Civil; per rebutjar la deci-
sió judicial d’alliberar La Manada i 
de suport a la paritat del Govern 
de Catalunya.  l.o.

Susana Calvo, acusava el posicio-
nament d'"hipòcrita" i lamentava 
que "només es condemnen una 
part de les agressions, als inde·
pendentistes", a qui acusava de 
"violents" mentre mostrava les 
fotografies dels cotxes de la Guàr-
dia Civil després de les concentra-
cions del 20 de setembre davant el 
Departament d'Economia. Per la 
seva banda, Francisco Muñoz, de 
Cs, recordava que "hi ha investi·
gacions contra els CDR".

En aquest sentit, tant Ara Mollet 
com PDeCAT defensaven que la 
moció "també inclou la denúncia 
a les agressions que hagi pogut 
patir tothom sigui o no indepen·
dentista", deia Oriol López, d'Ara 
Mollet, mentre que Jordi Talarn 
(PDeCAT) reconeixia que "hi ha 
hagut violència per les dues ban·
des, però el volum ha estat molt 
més gran cap a la banda indepen·
dentista. Les imatges no deixen 

espai per al dubte", concloïa.
El portaveu de Canviem, Xavier 

Buzón, apuntava que "més en·
llà de posicionaments polítics 
qualsevol missatge que s'allunyi 
de la violència és positiu".

En aquest cas, el PSC es va abs-
tenir perquè "estem en contra 
de qualsevol tipus de violència, 
però aquesta és una moció es·
biaixada perquè només parla 
d'unes víctimes i no parla d'al·
tres", deia Mireia Dionisio.   l.o.
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MONTORNÈS. Fa unes setmanes 
que el regidor Miguel Àngel Bu-
eno (ICV-EUiA) va comunicar a 
l'alcalde, José A. Montero, la seva 
voluntat de deixar el càrrec per 
motius professionals. No va ser 
fins al ple de dijous quan es va 
formalitzar la renúncia. Com és 
tradició a l'Ajuntament, l'alcalde li 
va fer entrega d'una figura que re-
presenta el castell de Sant Miquel 
i els dos gegants. 

Bueno va explicar que "a partir 
del setembre, per motius pro·
fessionals, no podria seguir amb 
la funció de regidor". Per tant, 
deixar pas a un altre company era 
"el més honest". "Són set anys: 
vaig entrar amb quasi 29 anys 
i me'n vaig amb quasi 36. Crec 
que han sigut quasi els set mi·
llors anys de la meva vida", va 
afirmar. Set anys que, ironitzava, 
quadren amb el període de govern 
de Rajoy. També va dir que marxa 
"sent molt millor del que era" i 

POLÍTICA  EL PLE ACOMIADA EL FINS ARA REGIDOR DE CULTURA, MIGUEL ÁNGEL BUENO

Bueno: "Han sigut quasi els
set millors anys de la meva vida"

s.c.

BUENO  En el ple de comiat

va tenir paraules d'agraïment per 
als companys de partit, els tècnics i 
treballadors de l'Ajuntament i fins 
i tot per a les persones que mai fa-
llen als plens, entre d'altres.

Tots els grups municipals també 
li van dedicar algunes paraules. 
Josep Maria Lecina (PDeCAT) va 
afirmar que, en aquests set anys, 

SANT FOST. El ple de l'Ajuntament 
va aprovar –amb els vots favora-
bles d’IUSF, Sumem i PSC i l’abs-
tenció d’ERC, PDeCAT i PP– una 
modificació de crèdit de 169.700 
euros per ampliar algunes par-
tides previstes en el pressupost 
d’aquest any. 

D’aquesta quantitat, la partida 
destinada a equips i comunicaci-
ons per habilitar l’administració 
electrònica a l'Ajuntament s’in-
crementarà en 62.700 euros; la 
segona fase de la urbanització de 
l’exterior del pavelló 2 augmen-
tarà en 57.000 euros; l’adequació 
de l’Ateneu en 10.000 euros; la 
millora d’equipaments esportius 
en 30.000 euros i d’altres edifi-
cis municipals 10.000 euros. Les 
partides sorgiran del romanent 
de tresoreria, que actualment és 
d’1.356.000 euros.

Segons explicava Fernández, 
“canviem la font de finança·
ment de diverses inversions i 
ho fem a càrrec del romanent 
de tot allò que sigui sostenible, 
i d’aquesta manera avancem 
també el calendari d’execució 
d’algunes partides”.

En la mateixa sessió també es 
va aprovar un suplement de crèdit 
per valor de 125.000 euros, que en 
aquest cas es destinarà a fer actu-
acions de millora a la via pública.

D'altra banda, l’Ajuntament pre-
veu tancar l’exercici 2019 amb un 
deute viu d’1.839.000 euros, un 
21% del pressupost municipal. 
Així ho va explicar el regidor d’Hi-
senda, Juan Fernández, en el ple 
municipal de juny, en el qual es va 
aprovar –amb els vots favorables 
d’IUSF, Sumem i PSC i l’abstenció 
d’ERC, PDeCAT i PP– un pla eco-
nòmic financer per al 2018 i 2019 
per complir la regla de despesa 
que marca el govern de l’estat. El 
pla arriba després que l’any pas-
sat s'incomplís la regla de despesa 
“per un gran esforç inversor 
d’aquest Ajuntament”, indicava 
Fernández. El regidor explicava 
que el deute ha passat del 143% 
l'any 2013 –9,8 milions d'euros– 
al 58% d'aquest any –5,3 milions–, 
i que la previsió és tancar l’any que 
ve a l’entorn del 21%, a l'entorn 
d'1,8 milions d'euros de deute.

Fernández també explicava en 
la mateixa sessió que el període 
mitjà de pagament a proveïdors 
"és de 24 dies, un dels més bai·
xos de Catalunya”, i que l'Ajun-
tament va tancar l'exercici 2017 
amb un superàvit de 3.567.863 
euros, cosa que permet, apuntava, 
“recuperar la capacitat inverso·
ra després d'anys de restricci·
ons motivades per la conjuntu·
ra econòmica”.  x.l.

Sant Fost destina 
170.000 € del 
romanent a
ampliar inversions

ARQUES MUNICIPALS  EL ROMANENT ÉS D'1,3 MILIONS D'EUROS

PARETS. Per la llibertat dels presos 
i exiliats polítics. Aquest és el lema 
del sopar groc que se celebrarà 
aquest divendres a la plaça de la 
Vila (21 h), un àpat servit pel res-
taurant Can Parera i que compta-
rà amb una ballada de sardanes 
(19.30 h) i amb parlaments dels 
familiars dels presos. L'acte està 
organitzat pel CDR de Parets, Òm-
nium i l'ANC, PDeCAT, Ara Parets 
ERC, Sumem Parets i el NOPP.

'Sopar groc' a 
Parets  pels presos 
i els exiliats polítics

El plenari també aprova un pla econòmic 
financer per als exercicis 2018 i 2019

MOLLET. El portaveu de Moviment 
d'Esquerres (MES) a Mollet, Ma-
nel Sostres, regidor d'ARA Mo-
llet ERC MES, ha estat proposat 
per la formació per formar part 
dels seus òrgans de direcció na-
cional. "Espero estar a l'alçada 
d'aquest projecte progressista i 
d'esquerres per transformar la 
societat i el país", apuntava Sos-
tres el cap de setmana després de 
conèixer la decisó del partit. 

Manel Sostres, als 
òrgans de direcció 
nacional de MES

MOLLET. El centre cultural La Ma-
rineta acollirà dijous (19 h) la pre-
sentació del llibre On eres l'1-O? 
De l'orgull a la indignació, escrit 
pel periodista Quico Sallés i publi-
cat per Rosa dels Vents. Al llibre 
l'autor reviu, en una crònica àgil i 
estremidora, les emocions inten-
ses, la determinació i el valor de 
les 2.286.217 persones que van 
votar l'1 d'octubre. La presentació 
anirà a càrrec del mateix Sallés.

Quico Sallés
presenta el seu
llibre sobre l'1-O

Bueno ha millorat "com a perso·
na i com a polític", i Miguel Ángel 
Alvarado (PP) va recordar el pri-
mer mandat, "molt difícil, perquè 
la mesa era diferent i teníem un 
altre tarannà". Joffre Giner (ERC) 
li va desitjar que "si aquests dar·
rers set anys han sigut bons, els 
següents siguin molt millors", i 
Ángeles Menchén (Cs) li va agrair 
la seva tasca, perquè "ser un càr·
rec públic és una de les coses 
més difícils i més desagraïdes, 
encara que també té la seva part 
bona i gratificant". Eva M. Díaz 
(PSC) va assegurar que "és valent 
seure en aquesta taula i donar 
la cara pels altres". 

L'alcalde, finalment, també li va 
agrair la feina i la manera de ser: 
"és evident que el sentit de l'hu·
mor i la chispa formen part de la 
teva vida i de la teva relació amb 
els altres; fas humor i generes 
humor, i això ho hem agraït sem·
pre", destacava Montero.  s.c.
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PARETS. Els exconsellers Joaquim Forn, Jo-
sep Rull i Jordi Turull van arribar dimecres 
al centre penitenciari de Lledoners, a Sant 
Joan de Vilatorrada, al Bages, després de 
més de 100 dies empresonats a Estremera, 
a Madrid. En seu trasllat a Catalunya, au-
toritzat la setmana passada pel Ministeri 
de l'Interior, els polítics independentistes 
van fer escala en diversos centres peniten-
ciaris: Valdemoro, a Madrid; Zuera, a Sara-
gossa; i Brians II, a Sant Esteve Sesrovires, 
on es va fer el canvi de custòdia entre la 
Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Els 
presos van viatjar amb dues furgonetes 
custodiades pels Mossos. 

Un cop a dins de Lledoners, Rull, Turull 
i Forn van passar al mòdul d'ingressos, 
on se'ls va sotmetre a una revisió mèdica 
abans de portar-los a les cel·les definitives, 
al mòdul 2. Tots tres compartiran mòdul 
amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, 
que ja van ingressar a Lledoners la setma-
na passada. Un centenar de persones, con-
vocades pel CDR de la Catalunya Central, 
van rebre amb crits de llibertat els presos 
polítics, que a partir d'ara romandran em-
presonats a Catalunya a l'espera de judici. 
Dijous, el president de la Generalitat, Quim 
Torra, va visitar els presos a Lledoners.

D'altra banda, el magistrat del Tribunal 
Suprem Pablo Llarena va dictar dilluns 
l’ordre de suspensió de càrrecs públics 
de sis processats independentistes que 
mantenen l’acta de diputat del Parlament: 
Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Romeva, 
Rull i Turull. Per a suspendre'ls, Llarena 
invoca l’article 384 bis de la Llei criminal  
–inclosa a la reforma de 1989 i pensada 
per a casos de terrorisme– que estableix 
que els investigats per delictes de terro-
risme o rebels perden el seu càrrec un cop 
s’hagi signat la interlocutòria de processa-
ment i s’hagi decretat la presó provisional. 

La decisió ha obert un conflicte entre el 
Tribunal Suprem i el Parlament de Catalu-
nya, que en el seu reglament estableix que 
per a una suspensió d’un diputat cal que el 
ple "ho acordi per majoria absoluta".

Llarena activa aquest mecanisme de 
suspensió després que el 27 de juny la 
Sala d’Apel·lacions del Tribunal Surem va 
desestimar els 15 recursos presentats per 
les defenses i VOX i va confirmar el pro-
cessament dels 25 investigats per delictes 
de rebel·lió, malversació i desobediència. 
Ho va fer adduint que s’havia produït una 
“rebel·lió sense armes” per derogar a Ca-
talunya la Constitució i l’Estatut. 

Turull, a la presó de Lledoners
POLÍTICA  L'EXCONSELLER ESTÀ PRIVAT DE LLIBERTAT DES DEL 23 DE MARÇ

Llarena demana suspendre els processats de càrrec públic
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ECONOMIA
La UGT ratifica Vicenç AlbiolGrifols i elBullifoundation treballaran plegats
La UGT del Vallès Oriental ha ratificat Vicenç 
Albiol com a nou secretari comarcal del sindicat 
en substitució d'Òscar Riu. Albiol, del comitè 
d’empresa d’Akzo, aposta per la continuïtat
i exercirà el càrrec fins al proper congrés.

Grifols, amb seu a Parets, ha signat un acord amb elBullifoundation,  
la fundació privada del xef Ferran Adrià, per desenvolupar maneres 
creatives per millorar les afectacions sanguínies. Segons fonts de la 
companyia, la idea és "bussejar en l'arxiu històric de l'empresa per 
convertir-lo en una font de coneixement oberta i assequible a tothom".

El Vallès Oriental és la comarca de 
la província de Barcelona on més 
va augmentar el teixit empresarial 
el 2017 segons l'Informe territo-
rial que publiquen anualment la 
Diputació i la Cambra de Comerç 
de Barcelona per fer balanç de 
l'evolució econòmica. Amb tot, 
aquest creixement és força mode-
rat (1,1%) i dista bastant del 3,1% 
de l'any anterior i encara més del 
5,4% que es va produir al Garraf i 
que va ser el més alt. De mitjana, 
la demarcació va incrementar un 
0,8% el total d'empreses.

En total, al Vallès Oriental hi ha-
via l'any passat 12.393 empreses, 
de les quals el 72% eren de serveis 
(8.899); un 17% indústria (2.150); 
un 10% contrucció (1.256), i un 
1% es dedicaven a l'agricultura 
(88%). De fet, el sector que més va 
créixer percentualment va ser el 
de la construcció, amb 56 nous ne-
gocis, seguit dels serveis. En canvi, 
l'agricultura va perdre quatre em-
preses a la comarca.

L'evolució dels llocs de treball 
continua la tendència positiva, 
amb un augment del 3,7%, però 
amb menor intensitat que els qua-
tre anys anteriors.

L'ocupació ocupa
Pel que fa als subsectors d'activi-
tat, el que va guanyar més llocs de 

El Vallès Oriental és la comarca on
més augmenta el teixit empresarial

arxiu

ACTIVITAT  Es manté la tendència a l'alça en la generació de llocs de treball

INFORME  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAMBRA DE COMERÇ HAN PRESENTAT LES DADES DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA DEL 2017

n A l'informe presentat enguany per 
la Diputació i la Cambra també s'hi re-
cullen els 10 projectes estratègics més 
destacats de cada comarca. D'aquests 
n'hi ha dos que afecten específicament 
al Baix Vallès. Un és el foment de l'agri-
cultura ecològica i el desenvolupament 
local a Gallecs a càrrec del Consorci de 
Gallecs i l'Associació Agroecològica de 
Gallecs, amb la promoció de conreus de 
blats antics, lleguminoses i hortalisses 
que porten el segell Producte de Ga-
llecs Ecològic i de Proximitat.

Un altre és el foment de les iniciatives 
del Consell Industrial de Parets, format 
per l'Ajuntament, els agents econòmics 
i un centre tecnològic i que centra les 
seves activitats en l'observatori, els 
polígons, el treball en xarxa, l'ocupació, 
els projectes tractors, la promoció em-
presarial i la seguretat.

D'altra banda, altres projectes es-
tratègics de la comarca són la diagno-
si i el mapeig dels polígons d'activitat 
econòmica del Vallès Oriental, la Xarxa 
LismiVO per la contractació de persones 
amb discapacitats o el Servei d'Atenció 
a les Persones mitjançant la creació de 
cooperatives o societats laborals entre 
d'altres. Finalment, l’informe es com-
pleta amb quatre monografies –com 
una enquesta d'hàbits de consum–, i 12 
articles d’autor que permeten aprofun-
dir en el coneixement d’elements més 
concrets d’aquestes economies locals.

L'AGRICULTURA 
ECOLÒGICA I EL 
CONSELL INDUSTRIAL, 
ESTRATÈGICS

treball a la comarca va ser el d'acti-
vitats relacionades amb l'ocupació 
(1.083), seguit del comerç a l'en-
gròs (628). També van augmentar 
els llocs de treball les activitats es-
pecialitzades de construcció (373), 
les indústries químiques (319) i el 
cautxú i plàstic (314). En canvi, els 
anomenats serveis socials sense 
allotjament van perdre 254 llocs 
de treball, com també van dismi-
nuir places laborals en el subsector 
de vehicles de motor (179 menys), 
de fabricació de begudes (160), el 
comerç al detall (146) i els produc-
tes informàtics i electrònics (60).

L'informe també destaca que el 
Vallès Oriental concentra el 20% 
dels llocs de treball de la indústria 
química de la demarcació.

Prestacions per desocupació
A final del 2017 hi havia conce-
dides 12.587 prestacions per de-
socupació, un 10,5% menys que 
l’any anterior. La taxa de cober-
tura no varia del 58,6% respecte 
a l’any anterior. Les tipologies de 
prestació per desocupació dismi-
nuïen el nombre respecte a l’any 
anterior: les prestacions contri-
butives, un 5,1%; les assistencials, 

un 16,1%, i les de renda activa 
d’inserció, un 23%.

Places hoteleres
Pel que fa a l'activitat turística, 
l'informe alerta que el Vallès Ori-
ental va experimentar l'any pas-
sat una lleugera pèrdua de places 
hoteleres (-0,3%), malgrat que al 
conjunt de la demarcació l'oferta 
hotelera mostrava un augment de 
places disponibles a la majoria de 
comarques. De fet, al conjunt de la 
demarcació els viatgers en hotels 
van augmentar un 3,1%. i m.e.

A la finalització de l’any 2017, l’ocupa-
ció registrada de la població resident al 
Vallès Oriental obtenia un increment del 
3,6%, idèntica a la de l’any anterior, i per 
sobre de les dades de la demarcació de 
Barcelona. Amb aquesta xifra acumula 
quatre anys continuats de creixement 
de l’ocupació. Així, l’any acabava amb 
170.883 persones ocupades residents a 
la comarca, gairebé 6.000 més que l’any 
anterior. Per sexes, l’ocupació creixia 
gairebé igual en les dones (3,7%) que en 
els homes (3,5%). Les dones represen-
taven el 46% de la població ocupada.

QUATRE ANYS
AMB MÉS OCUPACIÓ

MONTORNÈS / LA LLAGOSTA. Horno 
Belcan, de Montornès del Vallès i 
dedicada a l'elaboració de pastis-
seria i brioxeria; i Global Display, 
de la Llagosta, dedicada al disseny 
i fabricació de displays i suports 
publicitaris, són les dues empre-
ses baixvallesanes que la setmana 
passada van rebre els diplomes 
acreditatius de la seva participa-
ció en la 6a edició del programa 
Accelera el creixement, promo-

gut per la Diputació de Barcelona 
i Pimec amb la col·laboració dels 
Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) per ajudar-les a 
impulsar el seu desenvolupament.

El programa Accelera el creixe-
ment té l'objectiu que les pimes 
obtinguin un pla de creixement 
i d’acció de la seva empresa i les 
eines de suport per realitzar-lo. Les 
pimes que hi han participat –48 en 
aquesta edició– són empreses amb 

Dues pimes del Baix Vallès 
'acceleren el creixement'

EMPRESES   HORNO BELCAN, DE MONTORNÈS, I GLOBAL DISPLAY, DE LA LLAGOSTA, PARTICIPANTS

L'Associació Xarxa C-17, formada 
pels municipis i els agents econò-
mics situats a l'entorn d'aquest 
eix viari, va reunir-se la setmana 
passada per valorar l'estat de la 
dotzena de projectes en què tre-
ballen, com el desdoblament de la 
R3, trobar solucions a la carretera 
C-17, el Pla Director del Circuit de 
Catalunya, els Jocs Olímpics Bar-
celona-Pirineus 2026, el desenvo-
lupament i millora dels polígons 

industrials, impulsar l'FP dual, el 
transport de mercaderies, el cor-
redor elèctric de la C-17, el trans-
port públic per carretera, la gestió 
assistencial de la salut i projectes 
europeus d'especialització i com-
petitivitat territorial. Entre els 
més destacats, el desdoblament 
de la línia de tren R3 i el tercer 
carril de la C-17 entre Parets i 
Granollers, obres que podrien in-
ciar-se, totes dues, el 2019. i

INFRAESTRUCTURES   LES OBRES PODRIEN COMENÇAR EL 2019

voluntat d'invertir en el seu creixe-
ment, amb tres treballadors o més i 
cinc anys de vida, que tenen el cen-
tre de decisió a l'àrea de Barcelo-
na. En aquestes sis edicions ja han 
passat pel programa 297 empre-
ses, un 15% de les quals del Vallès 
Oriental. Aquestes empreses tenen 
una mitjana de 21 treballadors, de-
senvolupen la seva activitat al sec-
tor industrial (59%) i facturen 3,1 
milions d’euros de mitjana.

A finals de juny es va fer la se-
lecció de les noves 50 pimes que 
seran les participants a la setena 
edició del programa que s’iniciarà 
al setembre. i

La Xarxa C-17, pendent
del tercer carril i de la R3
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Nissan Santi Enrique 
presenta el Qashqai del futur

Nissan Santi Enrique, amb seu a Gra-
nollers, presenta el nou Qashqai amb 
el sistema ProPILOT, la tecnologia 
d'assistència a la conducció en les tas-
ques de direcció, acceleració i frenada 
del vehicle d'una forma simple i in-
tuitïva. El sistema ProPILOT és el pri-
mer pas cap a la conducció autònoma 
basat en la lectura del trànsit i en les 
condicions de la carretera que realit-
zen la càmera frontal instal·lada al pa-
rabrisa i el sensor de radar situat rere 
el logo 3D Nissan de la graella frontal. 
Amb l'assistència al conductor en les 
tasques més pesades del dia a dia, el 
nou Qashqai permet reduir la fatiga i 
l'estrès, alhora que augmenta la segu-
retat i el control sobre el vehicle. 

El futur de la mobilitat intel·ligent 

arriba ara de mans del crossover més 
venut a l'Estat espanyol i amb més 
projecció del mercat.

Passa ara per Nissan Santi Enrique 
i descobreix, de la mà dels seus pro-
fessionals i experts, els grans avan-
tatges de conduir un Nissan Qashqai. 
Rep una atenció personalitzada i, si 
ja condueixes un Nissan, prova el seu 
excel·lent servei postvenda i gaudeix 
de les ofertes i promocions perquè el 
teu vehicle estigui al 100% preparat 
per aquest estiu.

L’ESP (sistema electrònic d’estabilitat) 
és un sistema obligatori en tots els ve-
hicles nous que s’homologuin a la Unió 
Europa i és important portar-lo sempre 
activat, ja que ajuda al vehicle a man-
tenir la trajectòria. El cotxe se’ns pot 
desviar i podem perdre el control quan 
agafem un revolt a una velocitat massa 
elevada, o perquè el paviment estigui 
relliscós, o si els pneumàtics no tenen 
prou adherència, o si hem de fer un cop 
brusc de volant per esquivar un obsta-
cle. Pot ser que faci un subviratge (que 
se’n vagi de davant), cosa que ens faria 
sortir del revolt, o que faci un sobrevi-
ratge (que se’n vagi de darrere), girant 
massa i acabant travessat en el carril. 
Quan patim un subviratge hem d’aixecar 
una mica el peu de l’accelerador i desfer 
una mica el gir del volant, en canvi, en 
cas de sobreviratge hem de fer contra-
volant i ser molt fins amb l’accelerador. 
No tots els conductors tenen la destresa 
de fer aquestes maniobres, però, sorto-
sament, ja no necessiten fer-ho gràcies 
a l’ESP, que corregeix la trajectòria del 
cotxe quan no és l’adequada. Per al seu 
funcionament, l’ESP compta amb uns 
sensors que detecten l’angle de gir del 
volant, el gir de les rodes i quants graus 
gira el cotxe. Si el cotxe està sobrevirant 
o subvirant, aleshores actua bloquejant 
les rodes de forma selectiva.

NISSAN SANTI ENRIQUE
Ctra. Masnou-Granollers, km. 15,2 

GRANOLLERS
Tel. 93 860 18 53 

http://red.nissan.es/santienrique AMIC - Tot Sant Cugat

El sistema
d'estabilitat



dv, 13 juliol 201828

Anorèxia, bulímia i ingesta compulsiva
Els trastorns de l’alimentació són molt habi-
tuals en la nostra societat actual, però sobre 
aquesta epidèmia –per exemple, d’anorèxia– 
cal dir que ja hi ha referències que situen 
aquest trastorn als últims segles de l’Imperi 
Romà, quan l’anorèxia ja començava a ser 
una realitat dins la població femenina i amb 
característiques molt similars a les actuals. 
D'una banda, el terme anorèxia vol dir man-
ca de gana. Tot i que a l'inici les anorèxiques 
tenen gana, deixen de menjar, perquè quel-
com dins seu les empeny a voler aprimar-se 
més i més. I així arriba un moment en què 
fins i tot la idea de menjar els provoca un in-
tens rebuig, a més de fàstics i vòmits. Molts 
d’aquests trastorns alimentaris són en rea-
litat una bulímia, caracteritzada per menjar 
sense mesura i amb excés, provocant a con-
tinuació el vòmit. Majoritàriament, es tracta 
de noies i dones d'entre 25 i 35 anys amb una 
baixa autoestima. Acostumen a concedir una 
importància exagerada a l’aspecte físic, així 
com a la impressió que generen en els altres, 
i senten autèntic horror davant la possibili-

tat d’engreixar-se. Pel que fa a la bulímia, la 
gana que sent la bulímica no té fi, ja que no 
correspon a una necessitat física, sinó psico-
lògica. Aquestes persones, més que alimen-
tar-se, busquen fer callar una sensació des-
mesurada de gana totalment emocional. Tot 
i que alguns autors consideren la bulímia 
com a una variant de l’anorèxia nerviosa, 
són dos trastorns diferents. A diferència dels 
altres dos trastorns, la ingesta compulsiva 
afecta per igual homes i dones de qualsevol 
edat, els quals senten de vegades la neces-
sitat incontrolable de menjar grans quanti-
tats d’aliments. Aquest desig no és impulsat 
per la sensació de gana, sinó com una font 
de plaer en sí mateix, o bé per intentar vèn-
cer l’ansietat, omplir carències afectives... 
Acostuma a produir-se en edat adulta com a 
conseqüència de decepcions amoroses, pro-
blemes laborals, inadaptacions socials... Els 
tres tipus de trastorns alimentaris requerei-
xen una teràpia psicoanalògica que s’ocupi 
de l’interior del pacient, a banda de treballar 
aspectes més físics, orgànics i alimentaris.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS  
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20 

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

El centre de perruqueria i estètica Centre 
Mollet celebra aquest any el seu 24è aniver-
sari. La voluntat i la força de l'equip de pro-
fessionals de formació del centre l'ha portat 
fins avui, i encara ara, 24 anys després, conti-
nua amb la mateixa il·lusió del primer dia. A 
mesura que el Centre Mollet ha anat creixent 
ha incorporat productes tècnics de gran ni-
vell, colors i tractaments perquè l'alumnat i 
tot l'equip puguin aplicar a la clientela i do-
nar així un millor servei. A més, Centre Mo-
llet disposa d'una borsa de treball per nodrir 
molts salons que confien en la preparació de 

l'alumnat del centre, que a més ofereix servei 
de perruqueria i estètica a preus molt com-
petitius i la venda de productes de primera 
qualitat. Pel que fa als cursos, Centre Mollet 
forma en perruqueria tècnica; perfecciona-
ment de perruqueria; perruqueria masculi-
na i barberia; estètica; reciclatge d'estètica; 
ungles de gel i gellac; serveis de perruqueria 
i estètica; ampliació serveis estètica; trac-
taments corporals, massatges, reflexologia 
podal; presoterapia, etc. Com cada any, la 
directora Enriqueta Plana agraeix la fidelitat 
d'alumnat, clients i salons de perruqueria.

PERRUQUERIA I ESTÈTICA CENTRE MOLLET
Carrer Anselm Clavé, 44. Mollet. Tel. 93 570 78 70 

www.centremollet.es

La perruqueria Centre Mollet
forma professionals des de 1994

L'APARADOR

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
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PARETS. CAL JAR-
DINER. Casa ado-
sada amb 100 m2 
de jardí. Certificat 
energètic: E. Preu: 
295.000 euros. Tel. 
667 312 216.

MONTORNÈS. Ref. 
Major. 84 m2, 3 hab., 
2 banys, terrassa. 
CEE: C. Habitatge 
amb domòtica. Preu: 
220.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

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

PISO EN MOLLET. 
EST. DEL NORD. 
Piso ref. Finca sin 
asc. 3 hab., baño, 

salón-comedor, 2 
balcones, cocina 
ref. con lavad. Suelo 
parquet, vent. alum., 
calefac., a. a. CEE: 
E. Precio: 125.000 
euros. Ref. JV13642. 
Tel. 93 568 35 45.

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Ref. JV13643. As-
censor, 2 hab., 
baño, cocina con 
galería, salón, 2 
balcones, vent. 
alum. CEE: E. Precio: 
130.000 euros. Tel. 
93 579 33 33. 

CASA EN SANT FOST 
RESIDENCIAL. Total 
privacidad. 5 hab. 

(uno de ellos suit-
te con vestidor), 2 
baños, cocina offi-
ce, salón-comedor 
con chimenea, bu-
hardilla, solárium, 
garaje. CEE: G. Pre-
cio: 349.000 euros. 
Ref. JV13563. Tel. 93 
579 33 33.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 

any 2013. 67.413 km. 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

EN VENDA MINI 
ONE 1.6D. 90 CV, 
any 2013, 95.669 km. 
Preu: 11.500 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV, any 2014. 
56.432 km. Preu: 

8.100 euros. Tel. 93 
593 26 44.

SE VENDE TOYOTA 
AURIS 2.0 D4D Ac-
tive. 126 CV, del año 
2010, 102.877 km. 
Precio: 8.300 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

CHANEL. 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.

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

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

MOTOR

COMPRA

RELAX

Se precisa

CAMARERO/A
Interesados enviar CV a

lespruneres@yahoo.es

Se necesita

ESTETICIEN
con experiencia

Personas interesadas enviar CV
queta_centremollet@hotmail.com
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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 
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quest dilluns he estat elegit 
candidat a les eleccions munici-
pals de l'any vinent. Només tinc 
paraules d'agraïment per a les 

companyes i companys socialistes que han 
dipositat la seva confiança en mi per con-
tinuar liderant el nostre projecte de poble.

Un projecte de poble que representa a 
totes les paretanes i els paretans. Que prio-
ritza Parets i les persones, els nostres veïns 
i veïnes. És molt d'hora encara per anunciar 
les propostes, idees i projectes que tinc al 
cap i que treballaré amb les meves compa-
nyes i companys i amb tothom de Parets, 
persones, entitats i col·lectius, que hi vul-
guin tenir un paper actiu per sumar i cons-
truir en positiu pel nostre poble. 

M'hi deixaré la pell... i el cor!
Ara, el primer és acomplir amb el nostre 

full de ruta d'aquest mandat, el PAM, Pla 
d'Actuació Municipal, pel qual ens van triar 
la majoria de paretanes i paretans. Estic cen-
trat en el fet que el futur pulmó verd del nos-
tre poble, el Sot d'en Barriques, esdevingui 
el punt de trobada i d'oci de totes les famílies 
paretanes. En els propers mesos el podrem 
gaudir i durant molts anys, com també el 
Complex Esportiu del Tenes, la nova plaça de 
la Salut i el nou carrer Major i el Barri Antic.

Farem tot el que sigui la nostra competèn-
cia i estigui a les nostres mans perquè tots 
seguim gaudint d'un Parets solidari, inclusiu, 
plural, respectuós, tolerant i cívic. Vetllarem 
per la igualtat, les pensions, l'educació, la sa-
nitat, els drets socials i la justícia.

La nostra prioritat és el nostre poble, Pa-
rets, i vosaltres, paretanes i paretans.

Aprofito per desitjar molta sort en la 
seva expedició solidària al nostre anterior 
alcalde, Sergi Mingote. Sergi, gràcies pel 
teu suport i la teva confiança.

A

FRANCESC 
JUZGADO

Alcalde de 
Parets del Vallès

La maquinària que suposarà la pèrdua d'un dels elements identitaris populars 
que existeix a Mollet, El Tabaran, s'ha posat en marxa. Després d'anys en què 
la crisi econòmica ha mantingut paralitzades moltes promocions del sector de 
la construcció, ara, la reactivació econòmica apropa sense remei un projecte 
que, no per ja conegut, és menys colpidor. L'Ajuntament ha donat el permís per 
enderrocar la part del Tabaran on hi havia l'antic teatre, un espai de titularitat 
municipal. El desenvolupament del Pla d'Actuació Urbanística a la zona 
suposarà la construcció d'una vuitantena d'habitatges, la recuperació d'un 
espai verd i la instal·lació d'un teatre d'uns 1.200 metres quadrats. També 
suposarà una injecció de diners per a l'Ajuntament, que durant molts anys 
no ha invertit en un edifici, memòria col·lectiva de la ciutat, que el pas del 
temps i la deixadesa han acabat condemnant.

CRÒNICA D'UNA PÈRDUA ANUNCIADA 
Editorial

ajoy i el PP han caigut. Ha caigut 
el partit més corrupte d’Euro-
pa, el govern més repressiu que 
ens podíem imaginar. Des d’Es-

querra Republicana hi hem contribuït. I 
n’estem satisfets. Tot i això, tenim encara 
persones empresonades i exiliades, tenim 
encara repressió. I mai, mai, renunciarem 
als nostres ideals. Som aquí per defensar 
la República, la igualtat i la llibertat i no 
ens aturarem fins a aconseguir que la vo-
luntat democràtica del poble s’imposi. El 
nou president espanyol, Pedro Sánchez, 
haurà de ser valent, restablir les llibertats 
i estar al costat de la democràcia; del con-
trari aviat també serà història.

Tenim també Govern de la Generalitat, co-
mandat pel president Quim Torra i pel vice-
president Pere Aragonès. Al mateix moment 
que queia Rajoy, queia també l’aplicació de 
l’article 155. I els consellers i conselleres ja 
es posen a treballar. Cal destacar que ERC 
comandarà, entre d’altres, les àrees més so-
cials del Govern: Alba Vergés a Salut, Josep 
Bargalló a Educació, i Chakir el Homrani –
company i fins ara regidor a Granollers- a 

a setmana passada ens deixava 
el Sr. Caubet; segur que les noves 
generacions molletanes es pre-
guntaran qui era aquest senyor. 
No tinc noció exacta de quan el Sr. 

Caubet va venir a treballar i viure a Mollet, 
però segur que va ser bastant abans dels 
anys 70. El que  tinc molt clar és que junta-
ment amb ell i la seva inseparable esposa 
Pepita van arribar una bona colla dels seus 
vuit fills, alguns dels quals ja van néixer a la 
nostra ciutat.

Els fruits d’aquesta família nombrosa ju-
gaven i es barrejaven amb els que feia anys 
ja teníem la plaça de l’Església com un dels 
millors jocs d’esbarjo de la ciutat, també es 
barrejaven amb altres nens i nenes de Mo-
llet, tant a l’escola com en l’esplai de la par-
ròquia. Ràpidament els Caubet van passar a 
ser una família més de Mollet.

Durant el seu enterrament, pel meu cap 
van passar imatges i records d’una època 
en què el nen que vaig ser veia passar el Sr. 
Caubet, era la imatge d’un senyor en majús-
cules i més quan, a més a més, era el director 
de l'única oficina de La Caixa a Mollet. En 
aquell temps la gent tenia com a referents, el 
metge, el capellà, el notari i els directors de 
caixes i bancs. La gent hi confiava.

El Sr. Enric Caubet era, en la seva manera 
de fer i ser, la imatge de l’esperit fundacional 
de La Caixa, una obra benèfica, social i cul-

Canvis

Enrique 'torne entara montanha'

Afers Socials i Treball. La seva premissa 
principal: la igualtat i la justícia social.

Però el canvi més important encara està 
per arribar i s’esdevindrà a Mollet. Ara Mo-
llet ERC MES ja treballa amb èxit en una 
candidatura àmplia i transversal, molleta-
na, amb projectes sòlids. Una candidatura 
que està cridada a ser la garantia del canvi 
a la nostra ciutat. Al davant de la falta de 
transparència, al davant dels grans dubtes 
amb la gestió d’aquest govern del PSC –amb 

la vergonya de tenir la Policia investigant la 
tasca feta amb les multes de trànsit– hi ha 
una llum al final del túnel. Som més gent 
que mai sumant per l’alternança de govern. 
El nou Mollet republicà és a punt d’arribar.

Abans, però, arribarà la festa major. Po-
dreu veure en aquest butlletí la feina que 
fan les entitats que l’organitzen. Visca les 
colles de Morats i Torrats, que dinamitzen 
la nostra festa. Gaudiu de la festa major i 
de les vacances d’estiu. Ens retrobem avi-
at per construir junts el canvi que Mollet 
necessita!

tural. Dotat d’una enorme consciència soci-
al sabia que els objectius d’equitat i eficàcia 
havien de ser la base d’uns resultats amb 
beneficis, per contribuir a crear una societat 
millor. Esperit que amb els anys l’entitat ha 
anat arraconat i que per sort el Sr. Caubet no 
va haver de viure, on el que sembla princi-
pal és lluitar per aconseguir uns objectius 
i col·locar accions preferents entre la seva 
clientela costi el que costi, això si, amb una 
atenció personalitzada.

El Sr. Caubet s’interessava per la seva 
clientela i els coneixia, els acompanyava i 
sabia de les seves alegries i dels seus pati-
ments, tenia bon ull per saber qui era com-
plidor i qui no, també amb quin client podia 
confiar. Ben segur que alguna vegada es va 
equivocar. Van ser anys en que Mollet crei-
xia i aquesta simbiosi d’un director de La 
Caixa amb els molletans d’origen i amb els 
nous molletans va permetre a molts esta-
blir-se i arrelar a la nostra ciutat. Aquella si 
que era una atenció personalitzada.

Va ser un gran conversador i curiós d'allò 
que coneixia poc i que li podien interessar. 
Va col·laborar amb la parròquia en diferents 
àmbits, en especial a l’acompanyament de 
malalts. Un bon ciutadà.

Tota la vida va ser un gran excursionista i 
va engrescar a molta gent de Mollet a conèi-
xer el seu país d’origen, la Vall d’Aran, que 
per la seva llunyania havia estat un país des-
conegut per la gent de Mollet que habitual-
ment, per a veure muntanyes, tenia costum 
de anar cap a la Cerdanya aprofitant el tren 
de la línia del nord. 

Per totes aquestes coses i moltes més, 
moltes gràcies Sr. Caubet.

R

L

ORIOL  
LÓPEZ MAYOLAS

Portaveu del grup municipal 
d'Ara Mollet ERC MES

JOAN  
DAVÍ MAYOL

Ara Mollet ERC-MES treballa 
en una candidatura àmplia

cridada a ser la garantia de
canvi a la nostra ciutat
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OPINIÓ

l vot favorable a la investidura 
de Pedro Sánchez per part de 
partits d’esquerres, sobiranis-
tes i independentistes de tots 

els territoris de les Espanyes canvia dràsti-
cament els escenaris polítics espanyol i ca-
talà. Segurament, sense les condemnes per 
corrupció estesa de persones del PP i del 
mateix partit, no s’hauria produït aquesta 
situació de canvi. Ha estat una oportuna ex-
cusa per a votacions que normalment hau-
rien estat impossibles. Benvingudes siguin. 
S’ha fet fora el PP, i el PSOE ha de governar 
tenint en compte –a vida o mort– de qui ha 
rebut els suports.

Aquest imprevist escenari és una oportuni-
tat sense precedents. Ho és, precisament, pel 
tipus de suport vital que necessita el PSOE 
per perviure en el govern. És l’hora del xan-
tatge? No, de cap manera, és l’hora d’un obli-
gat maridatge poligàmic –civil, és clar.

Hem de canviar el guió si no volem que-
dar-nos on som o anar a pitjor. Tots estem sota 

E
OPORTUNITAT 

Humanitòleg
ORIOL FORTPer compartir

l’espasa de Dàmocles: el PSOE perquè sense 
els altres cau; els altres perquè sense els so-
cialistes torna el nacionalisme espanyol més 
reaccionari, popular o ciutadà. Ara mateix no 
és possible una DUI, ni un referèndum d’au-
todeterminació, ni hi ha majories populars 
suficients per forçar-ho o per considerar-ho 
convenient. Intentar aquesta via ens ha portat 
a la presó, a l’exili, a la intervenció de Catalu-
nya per part de l’estat, a molts enfrontaments 
a casa nostra i a força desmoralització.

La situació política ens permet obrir un 
període –que pot ser superior a una legis-
latura– per parlar i negociar, per millorar la 
vida de tothom, per tranquil·litzar el país i 
per ampliar la base social favorable al dret 
a l’autodeterminació o a la independència. 
Ho hem pagat molt car, però si no aprofi-
tem, sense maximalismes ni cants de sirena, 
aquesta ocasió única, ens farem molt mal. El 
nacionalisme espanyol –no els espanyols– 
esperen els nostres errors i, per tradició, 
dominen l'estocada.

Coda: Primer objectiu: presos, exiliats i 
acusats lliures!

Bústia

Acomiadament amb nostàlgia
El novembre de 1988 un grup de persones 
van emprendre el camí d’enlairar el Pesse-
bre Vivent de Sant Fost que feia aigües per 
tot arreu, en uns moments que quasi no hi 
havia res i tot estava per fer. Al cap de tren-
ta anys, s’ha de dir que de mica en mica es 
va aconseguir que el Pessebre Vivent fos 
conegut i reconegut com un dels millors del 
país, segons les opinions del públic assistent 
i això ha estat possible gràcies al treball, de-
dicació i esforç de totes i de tots, de grans i 
petits, que hi han aportat el seu gra de sor-
ra. Un record especial per als qui en aquesta 
travessia trentanyera malauradament ens 
han deixat per passar a una altra vida.

Ens sap greu abandonar aquesta gran 
família pessebrista, no ens podem que-
dar més a primera línia per un motiu molt 
senzill: prop de complir els vuitanta-cinc i 
setanta-cinc anys, la salut ens ha jugat una 
mala passada, l’edat no perdona. Ens satisfà 
el relleu que s’ha fet amb la certesa que la 
nova junta ho farà molt bé, ja que barreja 
experiència amb joventut. 

No ens imaginem els dies de la preparació i 
els de les representacions no ser-hi presents, 
ens costarà esbandir el buit inevitable que 
deu generar la interrupció sobtada d’una re-
lació com la que hem mantingut durant prop 
de trenta anys amb la gent i el públic del Pes-
sebre Vivent. Ens aturem aquí, i amb tristor 
us remetem el títol d’aquest escrit: el nostre 
acomiadament està ple de nostàlgia. 

 joan armengol i jaume rifà / Expresident 
i exsecretari del Pessebre Vivent de Sant Fost

sant fost de campsentelles

La presó
Veure la dona de Bárcenas plorant en entrar 
el seu marit a la presó, condemnat a 49 anys 
–ella uns quants menys– em va ser com una 
epifania. Vaig veure i sentir de manera diàfa-
na el terrible drama que representa la presó. 
Pels de dins i els de fora. La presó polvoritza 
vides i famílies. Sovint amb la tortura afegida 
de l'allunyament, com en el cas dels presos –i 
hostatges– catalans a Estremera. Un cas del 
que no se'n parla és el de Sandro Rosell. Tan-
cat fa temps per qüestions fiscals, sense judici 
i diuen que personalment enfonsat. Abunda 
la gent molt sensible al patiment dels presos 
catalans, incapaços d'empatitzar amb el dra-
ma d’altres presos, sense delictes de sang, 
pels qui reclamen que es podreixin a la pre-
só. Ens hem de preguntar: segur que som tots 
millors que els condemnats per fotre la mà a 
la caixa pública? Si en tinguéssim l'oportuni-
tat, amb poc o cap risc, o de cobrar comissi-
ons de constructores, etc, quants tindríem la 
força moral i valors ètics suficients per deixar 
escapar l'oportunitat? Pel que es veu, a aquest 
país –i al veí–  no masses. Vivim en la societat 
de la picaresca. Des del món de la política fins 
al de l’operari autònom.

No hi ha alternatives més humanes a la 
presó? Treball social, restitució d'allò robat, 
pèrdua del patrimoni? Les respostes haurien 
de sortir d’un anàlisi i debat rigorós. Acabo 
demanant un gest de solidaritat de l’Ajunta-
ment de Mollet amb el patiment dels presos 
catalans i famílies,tot penjant el llaç groc, 
com els ajuntaments no independentistes de 
Centelles, Granollers i Barcelona.

 esteve maspons 
mollet del vallès

Apindep, per la inserció de 
les persones discapacitades

Taller: 'Com portar al
dia la documentació
de la vostra cooperativa'

Dilluns 16·07·2018
De 9.30 h a 12.30 h

Lloc: Can Muntanyola, Granollers
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del VOr i Granollers Mercat

Primeres Jornades
d’Economia Social i 
Solidària a Sant Celoni

Dissabte 14·07·2018
D'11.30 h a 20 h

Lloc: Plaça del Bestiar 
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental i La Clau

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entreu aquí:

· D'on sorgeix Apindep?
- Mercè: Apindep neix de la necessitat de 
dues mares que volíem que els nostres 
fills tinguessin una vida el més ordinària 
possible i un projecte de vida el més au-
tònom possible. Una cooperativa reunia 
tot aquest esperit que volíem imposar 
en una empresa, li donava una solidesa 
empresarial i permetia ser cooperativa 
sense afanys de lucre i d’iniciativa social.
· Promoveu la inserció laboral.
- Mercè: Vam veure que molts dels nos-
tres xavals podien treballar, però que era 
molt difícil inserir-los en el món ordinari, 
perquè tenen unes capacitats molt limi-
tades. Des d’aleshores, vam decidir crear 
activitats laborals i productives que com 
a mínim generin prou recursos per man-
tenir llocs de treball d’una producció en 
què puguin treballar persones amb disca-
pacitat, com pot ser Oli Net.
· En què consisteix Oli Net?
- Albert: A través d’uns envasos, que te-
nen un litre de capacitat, els deixem en 
uns expositors a les escoles, i els alumnes 
i els professors els omplen d’oli usat a 
casa seva i els dipositen en aquells con-
tenidors. Automàticament que deixen un 
de ple, se n’emporten un altre de buit que 
hi ha al costat, i, per tant, segueix el cicle. 
Els nostres nanos primer fan la recollida a 
les escoles, amb una furgoneta els porten 

aquí i els destapen i buiden envàs a envàs 
manualment. Això dóna feina a aproxi-
madament i d’una manera discontínua a 
entre quatre i sis persones.
· Per què ho feu amb les escoles?
- Albert: Tota aquesta espècie d’adoctri-
nament formatiu fa que la canalla, quan 
arribi a casa, obligui als seus pares o els 
digui que han de fer això (reciclar l'oli).
· Quins objectius teniu a curt termini?
- Albert: Espero que el curs vinent es 
tripliqui el que estem recollint ara en 
aquests moments, com a mínim. Això do-
naria feina a 10 o 12 nanos.
· També voleu fer el camí de Santiago.
- Mercè: Sí. L’any passat, el Sergi Mingote i 
el Miguel Luque van fer la travessa de l’es-
tret per donar visibilitat a Apindep i ens 
van plantejar: "ara us toca a vosaltres fer 
un repte". Aleshores, vam proposar fer el 
camí de Santiago.
· Un viatge amb molta utilitat.
- Mercè: Ja existeixen guies que diuen “en 
aquest tros necessites ajuda”, “has d’anar 
per la nacional” o “has d’anar per trams 
alternatius”, i nosaltres editarem una guia 
de com es pot fer el camí i quins recursos 
humans, físics i materials necessitem per 
poder-ho fer, però incloent com fer-lo 
amb tres models de cadira diferents: la 
cadira autopropulsada, l’elèctrica i la ca-
dira propulsada per tercers.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
Santa Eulàlia de Ronçana per conèixer la Coope-
rativa Apindep Ronçana, que ofereix serveis a la 
dependència i que està formada per persones 
amb discapacitat de primer i segon grau. Per fer-
ho, va parlar amb la presidenta, Mercè Llauradó, i 
amb el cap del projecte Oli Net, Albert Font.

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org
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ESPORTS
Pau Garcia, campió juvenil espanyol
Pau Garcia, del Club Patinatge Parets, es va imposar en el Campionat 
d'Espanya Juvenil de Patinatge Artístic celebrat a Banyoles el cap de 
setmana amb una espectacular actuació que va ser premiada amb cinc 
puntuacions de 9,9 en impressió artística per part dels jutges. En total, 
va aconseguir sumar 383,200 punts.

Un any pels World Roller Games
A un any de l'inici dels jocs, els World Roller 
Games 2019, que es disputaran del 5 al 14 de 
juliol amb Mollet com a subseu, han celebrat 
l'acte One Year To Go, al qual va assistir l'alcalde 
de Mollet, Josep Monràs.

MONTMELÓ. El Kawasaki Català 
Aclam, format per Enrique Ferrer, 
Julien Pilot, Ricardo Saseta i Kevin 
Denis, va aconseguir trencar la 
ratxa de tres triomfs consecutius 
del Yamalube Folch Endurance 
en les 24 Hores de Catalunya de 
Motociclisme i va sumar la seva 
setena victòria en les 24 edicions 
d'aquesta prova en completar 742 
voltes al Circuit. El van acompa-
nyar en el podi dos equips france-
sos: el Team BDM Performance-B 
Motorsport (guanyadors de la 
categoria O-SBK), a sis voltes, i el 
Tecmas, a quinze.

L'equip d'Eduard Català, que en-
guany ha canviat la Yamaha amb 
què ha participat durant els úl-
tims 20 anys per una Kawasaki, va 
liderar la prova des de la tercera 
hora i va saber aprofitar els aban-
donaments durant la tarda de 
dissabte del Yamalube Folch En-
durance i el Proelit Racing Team, 
primer i segon classificats l'any 
passat. D'aquesta manera, van 
tornar a guanyar després de sis 
anys sense fer-ho. Amb set victòri-
es encara queden lluny de les onze 
aconseguides per l'equip Folch 
Endurance (quatre d'elles en les 
últimes cinc edicions). “La cursa 
ha sigut molt difícil, com totes 

PODI MULTITUDINARI  Cares noves respecte les edicions passades

MOTOCICLISME  VA TRENCAR LA RATXA DE 3 VICTÒRIES CONSECUTIVES DEL FOLCH ENDURANCE, QUE VA ABANDONAR DISSABTE

La Kawasaki del Català Aclam 
torna a guanyar les 24 hores

les 24 Hores en què hem parti·
cipat aquí, però se'ns ha posat 
una mica de cara quan Folch i 
Proelit han tingut problemes. 
Estem molt eufòrics per haver 
guanyat perquè no ho fèiem des 
del 2012. Però aquest any, coin·
cidint amb el canvi de marca i la 
recomposició de l'equip, entre 
Kawasaki, Dunlop i nosaltres 
ho hem aconseguit", va explicar 
Eduard Català, el cap de l'equip de 
Molins de Rei.

L'equip granollerí Motos Gaspar 
va quedar 17è a la general i quart 
en la categoria O-SBK. Però aquest 
resultat no reflecteix la gran cur-
sa que van fer perquè van arribar 
a anar primers durant la primera 
hora i ocupaven el quart lloc a falta 
de només dues hores pel final de 
les 24. Tot això se'n va anar en orris 
quan es va trencar el motor, fet que 
va provocar la caiguda sense con-
seqüències físiques de Marc Creu 
en el revolt de la Moreneta. De to-

tes maneres, els granollerins van 
decidir no abandonar per tal d'in-
tentar mantenir la tercera plaça en 
la categoria O-SBK gràcies a les 28 
voltes d'avantatge que portaven 
llavors respecte el quart classificat, 
però finalment la van perdre.  

Homenatge a Enric Saurí
El Motos Gaspar es l'equip en què 
l'any passat va córrer Enric Saurí, 
el pilot granollerí que va perdre 
la vida durant la disputa de les 24 
Hores i qui era un dels propietaris 
d'aquesta escuderia. En homenat-
ge a ell, Motos Gaspar va decidir 
participar aquest any. A més, des-
prés de la caiguda a falta de dues 
hores per al final, l'equip va decidir 
no abandonar. La moto va estar 
durant dues hores a boxes i, final-
ment, el pilot Álex Rubio la va em-
pènyer a peu fins a la línea de meta, 
on es va fer l'homenatge a Saurí. 

El Team LCR Endurance va ser 
el primer classificat en Supers-
tock 1000 mentre que el B The 
Travel Brand Endurance Racing 
ho va fer en Superstock 600. 51 
equips van participar a les 24 Ho-
res. 25 d'ells eren francesos, 24 
catalans, un portuguès i un altre 
franco-guaianès. Només 31 van 
aconseguir finalitzar la prova. 

El molletà Joan Orga, del CT Bar-
celona, va aconseguir a Alacant 
ser campió estatal de Tir en la 
modalitat d'Alta Precisió (cali-
bre 22, categoria Br50, Varning 
Lleuger) en fer 748 punts dels 
750 possibles i 41 deus centrats, 
el que és un nou rècord nacional.  

TIR ALTA PRECISIÓ

El molletà
Joan Orga, 
campió estatal
a Alacant

circuit

JOAN ORGA

j.o.

FUTBOL SALA

Un total de 16 equips disputaran 
el 21 i el 22 de juliol les tradicio-
nals 24 hores de Futbol Sala de 
Parets, organitzades pel PDeCAT i 
el Futbol Sala Parets, que enguany 
prenen el nom de Jordi Turull Ne-
gre i que arriben a la 34a edició. 

16 equips a les 
24 hores de Parets

L'equip, liderat per Eduard Català, feia sis anys que no aconseguia el triomf al Circuit
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

StudiActual, professionals
en el disseny de cuines fetes a mida
StudiActual Cuines és un es-
tudi independent, situat a Mo-
llet, que neix amb la intenció 
d'aportar un nou concepte al 
disseny de cuines, principal-
ment, tot i que també treballa 
amb banys i altres espais fun-
cionals, elegants i exclusius de 
la llar. Es tracta d'una nova ma-
nera de sintetitzar l'arquitectu-
ra dels espais i d'entendre els 
clients i les seves necessitats.

Entre les característiques amb què 
es podria definir StudiActual hi ha la 
qualitat i l'exclusivitat, ja que treballa 
amb les millors marques del mercat, 
les que marquen tendència en el món 
del disseny d'interiors i ofereixen més 
garanties de qualitat i durabilitat. 

També fa dissenys exclusius i adap-

tats a les necessitats de cadascun dels 
usuaris. Els clients, a més, es trobaran 
amb l'experiència i la professionali-
tat d'uns treballadors que ja fa anys 
que operen en el sector i que tracten 
tots els àmbits del disseny de cuines 
i banys amb estudis detallats en tres 

dimensions de cada projecte i 
pressupostos adaptats a tots els 
clients. I una altra característi-
ca destacada que també defineix 
StudiActual és que són uns apas-
sionats de la seva feina, i això es 
nota des que atenen els usuaris en 
entrar per primera vegada a la bo-
tiga, fins que el projecte finalitza.

Amb tot plegat, els professio-
nals d'StudiActual treballen amb 
un objectiu clar: oferir una solució 

final completa adaptada a les necessi-
tats de cada client.

STUDIACTUAL CUINES
ronda Can Fàbregas, 20 local 7 - MOLLET

Tel. 93 570 31 80 - 676 828 294 

studiactual.com - info@studiactual.com

AMIC - Tot Sant Cugat

Ni fred ni calor. Mantenir la temperatu-
ra ideal no és tan difícil si teniu un aliat 
a casa. I si a més es pot respirar un clima 
net i sense humitat el confort es multi-
plica. Hi ha diversos aparells que us 
poden ajudar. Els termoventiladors po-
den utilitzar-se tant per difondre calor 
com fred. La majoria tenen reguladors 
de temperatura i incorporen sistemes 
antigel i de protecció contra el sobre-

escalfament. Són perfectes per escalfar 
o refredar determinades zones perquè 
l’aire surt en una direcció específica. 
Els convectors, en canvi, són adequats 
per a espais grans. Són completament 
silenciosos i expandeixen l’aire unifor-
mement per tota l’habitació. Els humi-
dificadors són recomanables per a les 
llars on s’abusa de l’ús continu de ca-
lefaccions que ressequen l’ambient. Al-

Com tenir el clima ideal a casa guns d’aquests aparells, a més d’humi-
dificar, combaten virus, bacteris, olors i 
impureses de l’aire. Els deshumidifica-
dors mantenen el nivell exacte d’humi-
tat i permeten controlar la temperatura 
de l’ambient. Són capaços d’absorbir 
desenes de litres d’aigua al dia. Per a les 
persones que tinguin al·lèrgia o asma 
es recomanen els climatitzadors, ja que 
refreden els ambients però alhora els 
humidifiquen i regeneren.
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cf mollet

DERBIS MOLLETANS Es disputaran a la jornada 13 i a la 30

Tal com va avançar el diari Som, 
el Mollet i la Molletense jugaran 
al grup 2 de Segona Catalana des-
prés que la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) hagi acceptat les 
sol·licituds que van fer cadascun 
dels dos clubs per canviar del 
grup 4 al 2. D'aquesta manera, 
Mollet i Molletense queden en-
quadrats amb el Besós Barón de 
Viver, el Sant Andreu Atlètic, l'Es-
cola de Futbol Mataró, l'Europa B, 
el Montcada, el Pubilla Casas, el 
Sarrià, el Canyelles, el Singuerlín, 
el Parc, el Turó Peira, el Premià, 
el Valldoreix (contra qui la Mo-

lletense jugarà el primer partit de 
lliga, a casa, el cap de setmana del 
2 de setembre), l'Atlètic Sant Pol 
(contra qui el Mollet jugarà en el 
primer partit, com a visitant), el 
Young Talent Badalona Sud i la 
Unificación Llefià.

Els derbis molletans seran a la 
jornada 13 (25/11) al Germans 
Gonzalvo i a la 30 (28/4) al camp 
de futbol de la Zona Sud.  D'altra 
banda, el Mollet ha confirmat al-
guns amistosos de pretempora-
da: Castellar (15/8) i Guineueta 
(18/8) a domicili i Torneig His-
tòrics del Vallès (23-26/8). 

FUTBOL LA FCF HA ACCEPTAT EL CANVI DEL GRUP 4 AL 2

El Mollet i la Molletense, al
grup 2 de Segona Catalana

PARETS. El CF Parets ha anunciat 
els set primers fitxatges: Gerard 
Galindo (procedent del juvenil 
del Granollers), Dani i David (Les 
Franqueses), Otman (Mollet), Jota 
(Castellar), Vallcorba (Sant Feliu 
de Codines) i Alexis (Molletense). 
D'altra banda, els jugadors que 
continuen de l'equip de la tempo-
rada 2017-18 són Víctor Vilarra-
sa, Alkaba, Sergio Aparicio, Agus-
tí Planas, David Morales, Litus, 
Sergio Cívico, Lass, Pol Monpart, 
Francisco i Cabriti. I del juvenil del 
Parets puja Albert Alcoba.

Aquesta setmana també s'ha 
fet públic el calendari de l'equip 
baixvallesà al grup 4 de Segona 
Catalana, el mateix en què aques-
ta temporada ha sigut quart. Els 
rivals seran el Ripollet, el Berga, 
la Sabadellenca, el Can Parellada, 
Les Franqueses, la Gramenet (ri-
val en l'última jornada), el Juan 
XXIII (rival, a casa, en la 1a jorna-
da el 2 de setembre), el Masnou, 
el Matadepera, el Joanenc, el Roda 
de Ter, el Cardedeu, el Sabadell, el 
Caldes de Montbui, el Sallent, el 
Vic Riuprimer i el Castellar. 

cf parets

TORNARÀ A JUGAR AL GRUP 4 DE SEGONA CATALANA

EL MATEIX REPTE L'objectiu tornarà a ser pujar a Primera Catalana

El CF Parets incorpora set 
jugadors per al nou curs

PARETS. El granollerí Zigor Ama-
dor, entrenador vinculat al Club 
Handbol Parets i impulsor del 
The Corbi Team de Granollers -un 
equip d'hanbol platja-, va morir als 
38 anys a causa d'una malaltia. El 
club paretà va fer públic un breu 
comunicat a través de les xarxes 
socials: "Ens ha deixat el nostre 
entrenador, referent i amic. Tot 
un exemple de lluita i constàn·
cia contra la malaltia". 

HANDBOL

Mor Zigor Amador, 
entrenador de
l'Handbol Parets,
als 38 anys

ZIGOR AMADOR

Javier Hernández deixa la banqueta
del sènior masculí del CB Parets
PARETS. Javier Hernández ha deixat la banqueta del sènior masculí del CB 
Parets, amb el qual acaba de pujar a Segona Catalana, per marxar a fer de 
director tècnic al CB Cantaires Tortosa de Copa Catalana. Com Hernández 
confirmava al diari Som, a banda de la important oferta, l'altre motiu han 
estat les discrepàncies amb el director tècnic Manuel Ponce. Hernández 
també era el coordinador femení i l'entrenador de l'infantil. 

BÀSQUET  ACABA DE PUJAR L'EQUIP A SEGONA CATALANA

cH

Sergio Gómez, 
subcampió a la 
lliga francesa
El porter llagostenc Sergio Gómez 
ha sigut subcampió de la prime-
ra divisió de la lliga francesa de 
futbol sala amb el Toulon Elite 
Futsal en perdre la final davant el 
Kremlin Bicêtre per 3 a 1. Després 
d'això, ha anunciat la seva renova-
ció per un any.

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA  DE MOMENT JA N'HA TANCAT DOS

LA LLAGOSTA. L'entrenador de 
La Concòrdia, Javier Ruiz Liar-
te, mantindrà el bloc que es va 
quedar a les portes de l'ascens a 
Primera Catalana. En concret, 10 
jugadores continuaran a la planti-

lla i només es faran 3 fitxatges. De 
moment, ja estan confirmats el de 
l'ala-tanca Paula Pérez (Eixample) 
i el de l'ala-pivot Paula Jiménez 
(Caldes). Falta el fitxatge d'una 
portera. 

La Concòrdia farà tres fitxatges
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA

l 5 DE JULIOL 
Les previsions indiquen que els dies 6, 7, 8 i 
9 deixarà de nevar i s'incrementarà el vent. 
D'aquesta manera, s'obre una oportunitat 
per intentar arribar fins als 7.200 metres 
del camp 3 i, així, deixar muntada tota la 
ruta. Ja seria un somni intentar el cim du-
rant aquests dies. 

l 6 DE JULIOL 
Tenim clara la voluntat de poder muntar el 
camp 3, situat a uns 7.200 metres d'alçada, 
durant els dos pròxims dies. Però la fines-
tra de bon temps es mantindrà fins al dia 9 
i, això, ens dóna una possibilitat d'intentar 
fer el cim. Encara és aviat. I és difícil i poc 
probable que ho puguem fer ja. Tot i que no 
és impossible.

l 7, 8 I 9 DE JULIOL 
Ja estem de tornada al camp base i la veritat 

és que estem força decebuts per no haver 
pogut fer el primer intent de cim a causa del 
fort vent. Una de les poques coses positives 
d'aquests tres dies ha estat poder instal·lar 
una tenda a la ventosa zona de neu que hi ha 
a sota del coll de la muntanya, a uns 7.100 
metres d'altura. El dia 8 va ser una jornada 
complicada. La distància entre el camp 2 i 
el camp 3 és molt llarga i, a més, les condici-
ons de neu no eren gens bones. A en Carlos i 
als argentins (els quals es trobaven al camp 
1) els va caure molt a prop una allau que va 
fer rebolcar un parell d'alpinistes (per sort, 
sense conseqüències). 

Però el pitjor d'aquests dies, sense dub-
te, és la notícia que ens va arribar quan ens 
trobàvem al camp 2: un problema amb una 
de les cordes va provocar un accident al K2 
que va causar la mort del cap d'expedició 
del grup canadenc. Ara hem de recupe-
rar-nos al camp base durant, com a mínim, 

tres o quatre jornades a l'espera d'una al-
tra finestra de bon temps que ens permeti 
fer un intent seriós de cim al Broad Peak, 
una muntanya que aquest any està especi-
alment complicada. Encara ningú ha acon-
seguit fer-ne el cim.

l 10 DE JULIOL 
Un alpinista escocès va patir una caiguda   
durant el descens del coll del Broad Peak i 
no pot seguir baixant, i fa més de 40 hores 
que no tenim notícies d'un alpinista polo-
nès. En aquests moments s'està organit-
zant un rescat. El problema és que els he-
licòpters no tenen gens fàcil volar a alçades 
superiors als 7.000 metres. La moral del 
nostre equip no està en el seu millor mo-
ment perquè aquestes situacions desesta-
bilitzen a tots. Tant el Broad Peak com el K2 
ens estan mostrant la seva pitjor cara. Hem 
de tenir paciència, molta paciència.

l 11 DE JULIOL 
Ha sigut una jornada per a l'esperança per-
què hem pogut saber que alguns dels alpi-
nistes desapareguts han anat baixant amb 
l'ajuda dels seus equips. Malgrat això, es 
creu que encara hi ha un noi polonès desa-
paregut. També ens ha animat la meteoro-
logia fantàstica que ha fet avui, sense vent 
ni neu. A més, sembla que durarà uns dies 
i, aquest fet, podria fer-nos plantejar un 
nou atac al cim. D'altra banda, us vull infor-
mar de la decisió de tornar cap a casa d'un 
dels nostres companys d'expedició, en Pep 
Vega. Ell està bé, però tants dies d'espera al 
camp base li han fet perdre molt pes i for-
ces. A més, les seves responsabilitats pro-
fessionals són moltes i això també ha influït 
en la decisió. Trobarem a faltar molt la seva 
presència perquè era l'ànima logística i or-
ganitzativa de la nostra expedició, i un gran 
company.

Sergi Mingote ens anirà 
explicant en capítols com 
avança el repte d'aconseguir 
batre el rècord del 2004 de 
l'italià Silvio Mondinelli, qui 
va aconseguir pujar els tres cims més alts del món -Everest (8.844 m), K2 
(8.611 m) i Kanchenjunga (8.586 m)- en 3 anys i 64 dies. L'alpinista paretà 
pretèn fer-ho en menys d'un any, durant el qual també intentarà coronar 
el Broad Peak (8.047 m), el Manaslu (8.156 m) i el Lhotse 
(8.516 m). El primer objectiu 
és el Broad Peak. 

Patrocinadors

S'ajorna l'intent de cim al 
Broad Peak i Pep Vega abandona

CAMP BASE: 5.000 m

CAMP 1: 5.630 m

CAMP 2: 6.400 m

CAMP 3: 7.200 m

CIM: 8.047 m

Un alpinista escocès 
va patir una 
caiguda durant 
el descens del 
coll del 
Broad Peak 
i no pot seguir 
baixant...

DIARI DE L'ALPINISTA PARETÀ EL MAL TEMPS IMPEDEIX COMPLIR ELS TERMINIS PREVISTOS
EL REPTE
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CONSULTORI 
MÈDIC

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

Metge especialista en salut laboral

Ara que s’acosta l’estiu... tens pensat vi-
atjar? No et descuidis la salut.
A l’hora de sortir de viatge o anar de va-
cances, sempre hem de tenir una sèrie 
de precaucions per, a part de disfru-
tar-les, gaudir-les amb benestar i bona 
salut...
Què cal fer abans d’empendre el viatge?            
És important que totes aquelles perso-
nes que presentin alguna 
malaltia crònica, acudei-
xin al seu metge de cap-
çalera per rebre consells 
sobre la seva malaltia 
segons el destí del viat-
ge i perquè la seva me-
dicació sigui suficient i 
adequada durant tot el 
període de vacances.
Cal telefonar al 061 CatSalut Respon en 
cas de viatjar a països on sigui obligato-
ri administrar prèviament una vacuna 
(febre groga, per exemple) o prendre 
medicació preventiva (paludisme, per 
exemple).
Durant el viatge... precaucions senzilles...
Menja i veu de forma segura.
Cal que tota l’aigua de beure sigui em-
botellada i precintada.
Evitar aliments o begudes que es des-
conegui l’origen d’utilització de l’aigua.
Evitar aliments crus o qualsevol làctic no 
tractat amb calor...

Altres consells:
Protegeix-te del sol (cremes, barret, 
ulleres).
Evita banyar-te en rius o llacs.
Protegeix-te de picadures amb roba 
adequada (colors clars i màniga llarga, 
sense utilitzar perfums). 
En cas que viatgis amb avió mou i estira 
les cames i fes algun tomb pel passadís.

Què cal portar a farmaciola?                                                             
Material de cures, termòmetre, repel-
lents d’insecte i a ser possible Fàrmacs: 
Febre i dolor (Paracetamol), Dolor i sig-
nes inflamatoris (Ibuprofè), Diarrees no 
sanguinolentes i sense febre (Tiorfan), 
Vòmits (Primperan i sèrum oral fisiolò-
gic). No oblidar la medicació que pren de 
forma habitual.
I després del viatge                                                 
Si et sents malalt, amb febre, mareig, 
vòmits, diarrees o una ferida que no 
cura o empitjora, consulta amb el teu 
metge.

Obertes les 
inscripcions del 
3x3 Tir Lliure  
MONTORNÈS. Dimecres es va pre-
sentar el 3x3 Tir Lliure, organitzat 
pel Club Bàsquet Montornès, que 
es disputarà durant la Festa Major 
de Montornès del Vallès al com-
plex municipal Les Vernedes. Hi 
haurà 12 pistes disponibles per a 
totes les categories des de premi-
ni fins a veterans i també hi haurà 
categoria per a specials. Les ins-
cripcions al torneig tenen un preu 
de 15 euros per jugador.

BÀSQUET

Esteban i Ferran 
Romero, setens al 
campionat estatal
PARETS. El pilot de Parets Esteban 
Romero i el seu fill Ferran, copi-
lot, estan fent un gran campionat 
d'Espanya de Ral·lis Tot Terreny. 
Van primers en la Copa Yamaha 
YXZ 1000 i setens a la general. La 
pròxima prova és la Baja Aragón.

RAL·LIS

SANT FOST / MOLLET /MARTORELLES. 
Cinc atletes baixvallesans que en-
trenen al gimnàs Ares Arena de 
Sant Fost van participar el cap de 
setmana en l'europeu de l'Spartan 
Race celebrat a Morzine (França): 

Cristian Jodar (Mollet), 
Daniel Bergillos (Mollet), 
Mari Carmen González 
(Martorelles), Marina Tor-
res (Mollet) i Ronald Lima 
(Martorelles). Els dos pri-
mers van participar en la 
categoria Élite masculina, 
aconseguint un 56è i un 
84è lloc respectivament, i 
González en la femenina, 
acabant la 53a. Per la seva 
banda, Lima va ser 8è en la 
categoria de 40 a 49 anys i 
Torres 34a en la de 25 a 29. 
La prova va tenir un desni-
vell de +1.800 metres.

Jodar, qui també és el 
propietari de l'Ares Arena, 
explica que no va ser la seva 
millor carrera "perquè es·
perava quedar entre els 
20 primers. Ha sigut una 

prova dura pel desnivell i per 
les fortes càrregues". De totes 
maneres, està classificat per al 
campionat mundial de l'Spartan 
Race que es disputarà a Califòrnia 
al setembre.  s.escudero

CURSA D'OBSTACLES  TOTS ENTRENEN A L'ARES ARENA

Cinc atletes baixvallesans
a l'europeu de l'Spartan

ares areNa

CRISTIAN JODAR  Va ser 56è

Sergio Torres guanya l'UltraEbre 
Swim Marathon amb rècord inclòs
El molletà Sergio Torres, del Club Natació Granollers, va aconseguir 
una doble proesa en la setena UltraEbre Swim Marathon, travessa de 
30.830 metres des de Tivenys a Amposta pel riu Ebre, celebrada dis-
sabte. No només va aconseguir guanyar la prova, sinó que ho va fer amb 
un temps rècord: 4h 36m 03. Al dia següent va participar en la travessa 
Tabarca-Santa Pola, però el cansament només el va deixar ser sisè. 

NATACIÓ  EL NEDADOR MOLLETÀ SUMA UN ALTRE ÈXIT

leopoldo coNde

El Mollet HC presenta els nous fitxatges
El sènior masculí del Mollet HC, acabat de descendir a Segona Catalana, 
ha anunciat tres incorporacions: Santi Vall (antic jugador del Mollet que ve 
del Santa Perpètua), i Álvaro Córdoba i Albert Rodríguez (procedents del 
Cerdanyola després d'haver-se format en el Mollet). També són tres els fit-
xatges del sènior femení de Segona: Sandra i Paula Bernal, i Carla Navarro.

HOQUEI  TRES INCORPORACIONS AL MASCULÍ I AL FEMENÍ
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Les millors propostes per aquest estiu

Plaça Nacions Unides s/n. Mollet
info@jolauspastissets.cat

JA PODEU GAUDIR DE LA NOSTRA

TERRASSA D’ESTIU
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Selecció de vins a copes · Entrepans, hamburgueses i tapes

Anselm Clavé, 11. Mollet · analogic@gmail.com · Tel. 93 544 50 81

Tots els dijous
PINTXOS 
        A
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CULTURA
Havaneres a Montornès'La forma del agua', a la piscina de Martorelles
Dissabte hi haurà havaneres, amb Cavall Bernat 
i Ultramar, al pati de la Lira de Montornès 
a partir de les 22 h. Anirà a càrrec del
Departament de Cultura, Festes i Patrimoni 
de l'Ajuntament i hi haurà servei de rom cremat.

La piscina de Martorelles acull divendres (22 h) una edició més del
cinema en remull, amb la reproducció de la darrera obra de Guillermo
del Toro, La forma del agua, que explica la història d'una connexió 
insòlita entre dos mons aparentment allunyats, en un inquietant
laboratori d'alta seguretat durant la Guerra Freda. L'entrada és gratuïta.

Performance per la 
diversitat sexual

Es crea l’Associació
Llagostenca 
d’Amics de la 
Cultura Japonesa

LA LLAGOSTA. La companyia Les 
Mireies, formada per Mireia Zan-
top i Mireia Chalamanch, portarà 
a terme una acció artística al mu-
nicipi dijous vinent (11 h). Serà 
la performance Desig per(z)ones, 
que vol donar visibilitat a la di-
versitat de la vivència sexual i que 
arriba després de la celebració 
del Dia de l'orgull LGTBI (28 de 
juny). Es tracta d'una proposta 
que arriba de la mà de la Regido-
ria d'Igualtat.

LA LLAGOSTA. Un grup d’aficionats 
del Japó ha creat al municipi l’As-
sociació Llagostenca d’Amics de 
la Cultura Japonesa (ALACJ). L’en-
titat es va presentar el passat 30 
de juny a l’espai del Dojo Okinawa 
(carrer Santa Teresa, 18) i va 
comptar amb la presència del re-
gidor de Cultura, Mariano García, 
i el regidor d’Esports, Jordi Jimé-
nez. L’acte va constar d’una mos-
tra de pintura japonesa de l’artista 
Tamashiart, una exposició de bon-
sais i una demostració del sable 
japonès. A més, l'entitat, que té 
l’objectiu d'apropar la cultura ja-
ponesa al municipi, oferirà abans 
d'acabar l'any diverses exposici-
ons més sobre la cultura japonesa.

ART

PARETS. Un any més, i ja en són 
quatre, arriba el Festival del Parc 
de La Linera. Una proposta de pe-
tit format que aposta per bandes 
emergents del panorama inde-
pendent català (i de fora).

De fora perquè, per primer cop, 
tocarà una banda estrangera: els 
francesos Docks, de Toulouse. La 
resta, un cop més, apostes per les 
propostes locals (Friday Mood 
o Decepción Cromática), apunts 
cap a l’escena alternativa catalana 
(Estruç, Kou Keri Kou, Bacon Ra-
dars, Inmerses, Weia o Bounties) i 
algun nom ja més consolidat, com 
en aquesta edició el del cantautor 
granollerí Albert Lax. I com sem-
pre, tot gratuït.

Això sí, l’aposta pel risc artístic 
ha fet que la repercussió hagi es-
tat més a la capital catalana: “Ve 
més gent de la resta de la co·
marca o de Barcelona que del 
mateix poble, però no volem 
deixar d’apostar per aquest for·
mat, perquè hi creiem encara 
que ens costi diners”, afirma el 
director del festival, Xavier Nadal.

El festival, organitzat per Binary 
Emotions Knights, es farà des de 
les 15 h fins a la 1 h. També hi hau-
rà paradetes relacionades amb 
l'art, a càrrec de l'artista francesa 

La cita comptarà per primer cop amb presència internacional amb els francesos Docks
arxiu

INDIE El cantautor granollerí Albert Lax és un dels noms destacats de l'edició d'enguany

MÚSICA  UNA DESENA DE GRUPS DE L’ESCENA EMERGENT OMPLIRAN DE MÚSICA INDEPENDENT TOT EL DISSABTE

Arriba a Parets la quarta edició
del Festival del parc de La Linera

Manon Raupp (Ductus Pop Zine) i 
servei de barra amb preus popu-
lars (entrepans, pizza, tofunets).

A punt de la cancel·lació
El festival va estar a punt de can-
cel·lar-se quan l'organització va 
rebre la notificació que havien de 
retornar prop de la meitat de la 
subvenció municipal rebuda pels 
canvis a nivell estatal en la llei de 
l'administració local: “Dels prop 

de 6.000 euros que es van in·
vertir l’any passat, uns 2.000 
eren subvencionats. I a poc més 
d’un mes d’aquesta edició, ens 
van comunicar que un canvi en 
el barem sobre la justificació de 
les despeses, ens obligava a tor·
nar·ne 1.000”, assegura. “Després 
vam veure que els hi havia passat 
igual a altres associacions del po·
ble, però en aquell moment vam 
estar a punt de cancel·lar·ho”.

Amb tot, van decidir tirar enda-
vant “amb fons propis”. I per a la 
propera edició del cinquè aniver-
sari, Nadal deixa oberta la porta 
a dues alternatives que ja s’estan 
negociant: “O fer una programa·
ció conjunta amb promotores, o 
fer també un festival paral·lel a 
Barcelona. Perquè en aquestes 
condicions, és molt difícil poder 
continuar”, conclou el membre de 
Binary Emotions Knights.  j.ribell
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Ana 
María

Por fin llegan las ansiadas vacaciones para muchos 
pero empieza la pesadilla para otros.
Hace dos días una compañera recibe una foto de una 
asociación con la que colabora en el sur (pero podría 
ser de cualquier parte) de un cachorro abandonado 
por sus dueños. Lo ataron a una valla a pleno sol y 
lo fotografiaron. Pasaron dos días y nadie lo atendía, 
ni desataba, con sed, hambre calor, hasta que por fin 
lo rescataron. Ahora está en acogida en espera de ser 
adoptado.
Es uno de tantos casos que nos enteramos pero otros 
quedan en el anonimato o simplemente mueren tortu-
rados, atropellados, solos, muertos de hambre... para 
que no molesten en los destinos de descanso y no sean 
un estorbo. Se buscan soluciones 
fáciles, crueles e incomprensibles.
Cuando adquirimos un compromiso 
es de por vida. Hay muchas opciones 
para poder disfrutar de la compa-
ñía de nuestras mascotas: hoteles 
y campings que aceptan animales. 
Y si no podemos llevarla con noso-
tros podemos dejarla en una buena 
residencia, al cargo de un familiar 
o amigo, pero nunca abandonarlo, 

nunca. Espero que las cifras de abandono del 2017 se 
reduzcan o simplemente no se produzcan nunca más: 
104.447 perros y 33.335 gatos contabilizadas, pero 
son muchos más.
Me gustaría que entrarais en este enlace para ver la 
campaña anti abandono y que pueda sensibilizar a 
esos corazones fríos:
http://www.animalshealth.es/animaladas/se-hace-vi-
ral-una-campana-contra-el-abandono-de-anima-
les-en-verano
Os dejo dos fotos: una la del cachorro abandonado a 
pleno sol atado en la valla y con un destino incierto 
y otra la de mi querido Yako, un admirable perro de 
unos increíbles dueños que adoptaron hace más de 
10 años y con el que disfrutan todos los días  y son 
felices con su compañía. Entre todos hacemos un 
llamamiento al NO ABANDONO.

VACACIONES 
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MARTORELLES. Les àrees de Dones, 
Cultura i Promoció econòmica de 
l’Ajuntament organitzen dissabte 
la tercera edició de l’Espai On al 
pati de la masia de Carrencà. Es 
tracta d'una iniciativa que pretén 
crear un espai de participació de 
la dona on també intervinguin 
altres àrees del consistori. En 
l'edició d'enguany, el concert de 
la cantant martorellenca Sandra 
Bautista (21 h), amb els temes del 
seu primer disc, La casa de les mil 
olors, serà un dels punts forts de 
l'esdeveniment.

L’Espai On obrirà les portes a 

les 20 h i un cop finalitzi el con-
cert de Bautista hi haurà música 
d'ambient fins a les 0.30 h.

Com en les edicions anteriors, 
hi haurà un tast de comerç local 
dirigit per dones per reivindicar 
el paper protagonista de les do-
nes en la dinamització comercial. 
Els assistents podran mirar i re-
menar l’oferta actual de moda i 
altres comerços del poble.

El preu d’aquesta activitat, que 
inclou la reserva de la taula i un re-
fresc, és d’1 € i els tiquets es poden 
comprar a les oficines de serveis 
socials de l’avinguda Piera. 

MÚSICA  TAMBÉ HI HAURÀ UN TAST DE COMERÇ LOCAL

El tercer Espai On comptarà 
amb Sandra Bautista

santa maria de martorelles. La festa de l'escuma va remullar els veïns dissabte 
al matí. Grans i petits es van aplegar a la plaça de l'Església per gaudir d'aquesta 
activitat de festa major. Diumenge va ser el torn del tobogan aquàtic la baixada 
de la mort, un dels actes amb més participació del cap de setmana.

Ensabonats i remullats per festa major

PARETS. La tercera edició del con-
curs de joves talents Talent Parets 
ja té els noms dels finalistes, que 
podran mostrar la seva faceta ar-
tística en la gran final que es viurà 
el diumenge de festa major a par-
tir de les 23.15 h a la plaça de la 
Vila. La gala serà retransmesa per 
Vallès Visió.

Pel que fa a la categoria Kids (de 3 
a 10 anys), els finalistes seran Sara 
Muñoz, The Pink Panter (Gisela 
Vara, Noa Rodríguez, Maria Grima, 

Carla Santamaría i Sara Muñoz); 
Carla Santamaria, Maria Grima, i 
Daniela Conde i Gisela Mateo.

En la categoria Teens (d'11 a 17 
anys), els finalistes seran Anna 
Molina i Valeria Vilardell, Celia 
Varón i Noa Briceño, Albert Alsi-
na, Emma Azor i Alba Rodríguez, 
i Joan Liaño.

Per acabar, en la categoria Sè-
nior (a partir de 18 anys), els 
finalistes seran Oliver Polo i Ga-
briel Hernández, Fernán López, 

CERTAMEN  LA GRAN FINAL SERÀ DIUMENGE DE FESTA MAJOR A LA PLAÇA DE LA VILA A LES 23.15 H

Anunciats els finalistes
del concurs Talent Parets

Cayetano Clemente i Kevin Moi-
sés, Ramon Castillo i Mari Carmen 
Fernández (Red Velvet), i David 
Molero.

Enguany com a principals no-
vetats, hi haurà un primer premi 
únic de 500 euros i un premi del 
públic. Els tres primers classi-
ficats de cada categoria tindran 
medalles i tots els participants, 
diploma. El Talent Parets està or-
ganitzat per l’Ajuntament, el CEM 
Maria Grever i Elite Dance. 

El jurat, en aquesta edició està 
format per Javier Malaguilla, Ka-
terina (Katia) Malaguilla i Patrick 
José Firmino (Patrick Resende), 
guanyador de l’anterior edició.  

SANT FOST. La UE Bàsquet Sant 
Fost i Ràdio Sant Fost organitzen 
dissabte (21 h) el sopar i música 
dels anys 80 al pati de l'espai jove 
de Sant Fost, la Llera. El club de 
bàsquet s'encarregarà del bar i 
del sopar. Els tiquets, que inclo-

uen entrepà i beguda, valen 5 €.
Per la seva banda, els dj de 

l'emissora de ràdio local muntaran 
la ja tradicional festa dels 80 amb 
els millors èxits i els temes que van 
marcar època durant aquella dèca-
da. La festa clourà a les 3 h. 

MOLLET / LA LLAGOSTA. Omplir els 
parcs i les places dels pobles de 
colors a la primavera i a l'estiu ja 
s'ha convertit en tradició. I aquesta 
setmana serà el torn de Mollet i la 
Llagosta, que acolliran dues festes 
Holi. La Colla Morada organitzarà 
dissabte tota una jornada al parc 
de Can Mulà per "escalfar motors 
per a la festa major". Primer hi 
haurà jocs infantils (11 h), al mig-
dia una fideuada popular (14 h) i 
a les 17 h començarà la festa Holi, 
amb tirades de pols de colors a les 
18 h, a les 19 h, a les 20 h i a les 21 
h. Per la seva banda, la colla dels 
Saltats de la Llagosta també orga-
nitza una festa Holi, la quarta que 
muntaran. Serà dissabte (17 h)  a 
la plaça de la Sardana després que 
s'ajornés el passat 9 de juny per 
causes meteoròlogiques. Es poden 
comprar els pacs de colors a la seu 
dels Saltats els divendres de 19 a 
22 h, a Tejanos 85 i a Chic-Itines.  

Morats i Saltats 
celebren dues
festes Holi a
Mollet i la Llagosta

La Llagosta Brava organitza dis-
sabte (21 h) un nou concert d'es-
tiu, que comptarà amb les actu-
acions dels grups Misery (Badia 
del Vallès), Ansiolitikos (Lleida), 
Desenfreno (Montcada i Reixac) i 

Víktimas de la suciedad (Arbeca). 
Serà a l’espai de la Markesina del 
Parc Popular i es podrà gaudir de 
la música rock'n'roll, punk, har-
dkore i heavy d'aquestes quatre 
bandes. 

olga gutiérrez

Sopar i música dels 80 amb la UE 
Bàsquet Sant Fost i Ràdio Sant Fost

L'entitat La Llagosta Brava munta 
concerts de rock'n'roll al Parc Popular
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REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-
manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 
Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles i Sant Fost
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dissabte 14

diumenge 15

divendres 13

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

Cel serè, estabilitat i calor 
de ple estiu, amb tempe-
ratures que seran un xic 
més altes de les registra-
des ahir.

Continuarà la mateixa 
tònica de temps, amb cel 
serè i molta calor, que 
s’incrementarà respecte 
al dia anterior.

No hi ha canvis. L’estiu 
es mostrarà implacable 
i la temperatura encara 
pujarà més, amb valors 
caniculars.

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

DIJOUS, 5 29ºC 21ºC  25ºC - 40 km/h SSW

DIVENDRES, 6 27ºC 21ºC  25ºC              - 27 km/h SE

DISSABTE, 7 30ºC 21ºC  27ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 8 32ºC 20ºC  29ºC - 29 km/h SE

DILLUNS, 9 33ºC 21ºC  29ºC             3,2 32 km/h ESE 

DIMARTS, 10 31ºC 21ºC  30ºC - 34 km/h SE

DIMECRES, 11 29ºC 21ºC  27ºC              - 31 km/h SE

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

La primera edició de l'Urban Art Festival es va celebrar dissabte amb
l'assistència de gairebé 150 persones i amb la satisfacció dels organitzadors, 
que fan una valoració "molt positiva" de l'esdeveniment, que, entre altres 
objectius, volia incloure les noies en el món del hip-hop. montornès

Gairebé 150 persones a l'Urban Festival

Les gaites van ser protagonistes de la 39a Festa de les Nacionalitats i 
Comunitats Autònomes que va acollir Can Gomà durant el cap de setmana. 
Organitzada per la Irmandade a Nosa Galiza de Mollet, els assistents també 
van poder gaudir d'una conferència del gaiter Ivan Costa. mollet

Les gaites són protagonistes
marc barrio

olga gutiérrez

TITELLES

'Un món de contes' 
descobrirà els
continents a Parets

Ludus Historiae organitza dis-
sabte a Montmeló les primeres 
Ludus Bellum, un torneig de 
Saga i Art de la guerra en pare-
lles. Serà de 9 a 19 h a La Torreta.

JOCS DE ROL

Primeres Ludus 
Bellum a Montmeló

L'Espai Jove Satèl·lit organitza 
dissabte (de 15 a 23 h) l'escape 
room Saint Edith's Orphanage, a 
Can Xerracan. Hi podran partici-
par grups d'entre 4 i 7 persones 
majors de 14 anys. Els de 12 i 13 
anys només podran participar-hi 
si van amb una persona adulta.

ESCAPE ROOM

Tancats a l'orfenat 
de Can Xerracan

La companyia 3/4 de 15 portarà 
dimarts (18 h) a la biblioteca de 
Sant Fost un espectacle de mà-
gia per a infants –a partir de 4 
anys–, amb un mag sorprenent i 
divertit, el Mag Atxís.

MÀGIA

La biblioteca de 
Sant Fost acull 
dimarts el Mag Atxís

Titelles Naip representarà di-
marts (18 h) l'espectacle de ti-
telles Un món de contes a la bi-
blioteca Can Rajoler de Parets. 
Es tracta d'un viatge imaginari 
per la rondallística de diferents 
continents, on un narrador des-
cobrirà la bellesa i el missatge 
que contenen.

PARETS. La festa major de Parets se 
celebra, com és tradició, el darrer 
cap de setmana de juliol. Però des 
de fa uns anys, comença a escalfar 
motors dies abans amb l’Eixam-
plem la Festa, que trasllada part 
dels actes a l’Eixample i que en-
guany comença aquest dissabte.

Serà amb el Sot Park (18 h), un 
parc infantil amb atraccions d'ai-
gua que tindrà lloc al parc de Can 
Berenguer. A més, fins a les 22 h, 
es posaran a la venda els tiquets 
solidaris al preu de 5 € que dona-
ran dret a l'obtenció de 3 tiquets 
per a les atraccions de la fira. La 
venda està limitada a 2 vals per 
persona i els podran adquirir no-
més els majors de 10 anys. Els 
beneficis d'aquesta acció es desti-
naran a Càritas Parets. Paral·lela-

ment, per als joves, també hi haurà 
un tobogan inflable de més de 100 
metres al carrer de Monistrol.

Els actes tornaran el divendres 
20 de juliol, quan Elite Dance 
oferirà un espectacle de ball a la 
plaça Doctor Trueta (20.30 h) i, tot 
seguit, hi haurà una botifarrada i 
cinema a la fresca amb la projec-
ció de El corredor del Laberinto: La 
cura mortal. L'Eixamplem la festa, 
es tancarà el dissabte 21 a les 18 
h, amb una nova edició del Comerç 
a la fresca i activitats infantils al 
voltant de la plaça Dr. Trueta. A les 
22 h, a la mateixa plaça, tindrà lloc 
una ballada de gitanes i, a les 22.30 
h, hi haurà un concert de rumba 
catalana a càrrec de Miliu Cala-
buch, amb servei de bar i planxa a 
càrrec de la comissió de festes. 

La festa major de 
Parets escalfa motors

POPULAR  L'EIXAMPLEM LA FESTA COMENÇA AQUEST DISSABTE

GALLECS. L'Associació de Veïns de 
l'Espai Rural de Gallecs comença-
rà dijous la festa major de Gallecs, 
que s'allargarà fins diumenge, i ho 
farà amb el concurs de truites (21 
h) amb ous de producció ecològica 
o de gallines a l'aire lliure. Serà a 
l'era de can Carol. Tot seguit, a par-
tir de les 22 h, pd I-One i pd Modjo 
amenitzaran la nit amb música.

La plaça de l'Església prendrà 
el relleu de les activitats a partir 
del divendres 20 de juliol, quan es 
farà la nit feminista amb la projec-
ció del documental Entre el dia i la 
nit no hi ha paret (20 h) i el sopar 
intercultural de cuina del Marroc i 
el Senegal (22 h). Dissabte desta-
ca la festa de l’escuma (17 h) i el 
sopar amb productes ecològics de 
Gallecs (21 h), i diumenge serà la 
diada castellera. 

El concurs de
truites engegarà
dijous la festa 
major de Gallecs

MONTORNÈS.  Dilluns és el dia de 
la Mare de Déu del Carme, i per 
celebrar-ho l'entitat local Her-
mandad Nuestra Señora del Car-
men de Montornès muntarà un 
diumenge molt actiu pel que fa 
a les activitats. La primera serà 
al matí (10.30 h), quan es farà la 
missa rociera a l'església del Car-
me, que també és la seu de l'enti-
tat –carrer de la Casa Nova–. Du-
rant l'acte també es farà el canvi 
de varas i s'oferirà als assistents 
el vi d'honor.

No serà fins al vespre, a partir 
de les 20 h, quan arribi el següent 
esdeveniment, la processó de la 
Mare de Déu del Carme, que sor-
tirà i arribarà de l'església, i pas-
sarà pel carrer Antonio Machado, 
per la plaça del Poble i pel carrer 
Federico García Lorca. 

Missa i processó
a Montornès
per la Mare de 
Déu del Carme

Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats
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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

Una de les pizzes fresques que 
podeu demanar a LA TOMATE 
MAGIQUE és la Mariona. És sabo-
rosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un es-
tabliment obert a Mollet des del 
1999, que ofereix servei al migdia 
i al vespre i on podeu demanar 
pizzes per emportar. Les nostres 

creacions són fetes amb una masa 
fina i cruixent de pa artesanal i 
elaboral amb farines selectes i 
productes naturals. Estan cui-
nades al forn de llenya, cosa que 
els dóna un sabor inconfusible. 
Si veniu a LA TOMATE MAGIQUE 
en sortire satisfets, amb ganes de 
tastar qualsevol altra pizza de la 
nostra extensa carta de creacions.

Pizza Mariona
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons
frescos i formatge emmental

LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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